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ABSTRAKT 

Název práce: Kinezioterapie a zdravá výživa v léčbě nadváhy a obezity 

Cíle práce: Seznámení s kinezioterapií, obezitou, zdravou výživou a možnostmi léčby 

z hlediska psychiky a pohybu. Cílem bylo zmapovat výživové a pohybové návyky 

obyvatel ·pohraničí Chebska. Výsledky by mohly dále posloužit k vytvoření 

individuálních plánů pro dané jedince. 

inetoda: Prostudování odborné literatury a dalších zdrojů informací (internet, 

přednášky, časopisy) týkající se daného tématu. Po získání dostatečného množství 

informací byla vytvořena teoretická část práce. Prak-tická část vznikla na základě 

dotazníkového průzkumu, kterého se zúčastnilo 103 respondentů (57 Čechů a 46 

Němců) trpíci :nadváhou 11ebo obe.útuu. Následu~alo vytvoření záznamových archů a 

tabulek, do kterých byly zaneseny výsledky z dotazníků. Získaná data byla 

vyhodnocena a přenesena do grafů. Formou diskuse jsem zhodnotila jednotlivé 

výsledky a stanovila závěr. 

Výsledk}; Zili:avá výživa a dostatečná míra pohybu je základem úspěšného hubnutí. 

Němci, ale i Češi ve věku 40 - 60 let mají sníženou pohybovou aktivitu a jejich 

v}livov~ Lvyklusti by poi.ř~bovaly upravit, aby r~mhlv dojít ke snížení hmotnosti. 

Výsledky dotaznťkového prúzkumu by mohly sloužit k následnému vypracování 

individuálních plánů jedinců, kteří chtějí zhynout a potřebují odbornou radu. 

Klíčová slova: Obezita, kinezioterapie, psychoterapie, pohyb, tělesna cvičení, zdravá 

výživa. 



ABSTRACT 

Name of the work: Kinesioth~rapy and healthy nutrition w1der treatment of overweight 

and obesity 

Objectives of the work: Familiarizativn with kinesiotherapy, obesity, healthy nutrition 

and possibility of treatment in term of psy che and movement The main objektive of this 

work was to map the lifestyle (nutrition and motional habits, alcohol and stress) 

inhabitants of Chcb's borderland. 

Method: Read up specialized publicat10ns and other mtormation sources ( internet, 

lectures, journals) concerning subject matter. After obtaining sufficiency of 

informations the theoretical part were created. 

Ihe practical part is set in on the basis of questionnaire survey, where were taking part 

103 respondens (57 Czechs and 46 Germans) suttering from overweight and obesity. 

After this followed the creating of recording forms and tables, where were the results 

from questionnaire incribed. Obtaii:J.ed data were analysed and transfert;d tu diágrams. 

Tne particular results hati lx;en j udgt!d by fonn of discussion from whom was appointeů 

the resuit. 

Results: Healthy nutrition and sufficient measure of movement is the basis of 

successful tabescence. Germans either Czechs between the ages of 40 and 60 have 

lowered movement activity and their nutrition ways would need to be changed so that 

their weigh reduce. The results of questionnaire survey could make for elaboration of 

particular programs for individuals, who want to reduce their weigh and need 

professional advice. 

Keywords: Kinesiotherapy, healthy nutrition, obesity, movement activity 
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1 ÚVOD 

Obezita je opravdu téma s velkým T. Nejedna žena alespoň jedenkrát ve svém životě 

diskutovala na tuto tématiku a není divu, protože otylost vidíme všude, kam naše oči 

dopadnou. Pustíte televizi, rádio, otevřete časopis a málokdy se stane, že byste 

nenarazili na problematiku týkající se této civilizační choroby. Jako nemoc byla obezita 

prohlášena v roce 1960. Od té doby začala média svádět boj s touto metlou lidstva. 

Nicméně obézních nijak zvlášť neubylo. Dalo by se říci, že velkou část viny nese 

civilizace a vše, co s ní souvisí. Obezita je začarovaný kruh. Převážná většina lidí ráno 

vstane, vydatně se nasnídá a jede autem nebo MHD do zaměstnání, které je u většiny 

lidí sedavé nebo nijak zvlášť pohybově náročné. Následuje oběd a odpoledne autem 

domů. Po večeři nastupuje únava, tak proč se neusadit pohodlně k TV a nedat si nějakou 

tu "zdravou dobrůtku". Rozpojit tento kruh je opravdu těžké, neboť člověk je jediný 

tvor, který ji, i když nemá hlad. Porušit tento koloběh vyžaduje obrovskou dávku 

energie, trpělivosti, motivace, vůle a podpory blízkých. Dotyčná osoba musí hlavně 

chtít sama, protože pak teprve redukce hmotnosti bude mít smysl. Obezita neprovází 

lidstvo až v 21. století, ale je stará jako lidstvo samo. Příkladem je věstonická Venuše se 

svými kyprými tvary, které vešly do ději. Tato soška je symbol ženství a rozhodně 

nezobrazuje ženu štíhlou. Ale ideál krásy se bohužel během let změnil. Dnes žijeme v 

době, kdy ideálem krásy jsou "hubeňouři". Důkazem jsou módní časopisy, kde z každé 

stránky se na nás směje vysoká a štíhlá (spíše vychrtlá) kráska. A kdo by nechtěl 

vypadat jako ony, nebo se alespoň k té dokonalosti přiblížit? Obezita totiž není jen 

fyzický vzhled, je to mnohem víc, je to stav mysli. Tlustý je každý, kdo si tak připadá a 

kdo chce zhubnout. Zbavit se nadbytečných kilogramů není jen držení diet, je to 

přeprogramování mysli a změna životního stylu. Neustále slyšíme z médií propagaci 

nejrůznějších diet, přípravků a tabletek ke snížení hmotnosti. Kdyby to bylo tak 

jednoduché, tak vážně nechápu, proč obezita trápí tolik lidí. Diety a různé hubnoucí 

nápoje mohou lidem akorát ublížit, protože obsahuje málo kalorií a výživa není 

dostačující. V této práci bych chtěla nastínit problematiku obezity a způsob, jak se 

zbavit "tukových polštářku navždy. Tím nejvhodnějším způsobem, jak snížení 

hmotnosti dosáhnout, je podle mého názoru kinezioterapie jdoucí ruku v ruce se 

zdravou výživou. Kinezioterapie je terapeutický přístup, který využívá cíleného 
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působení na fyzickou a psychickou stránku člověka skrze pohybová cvičení různého 

typu. Když se rozhlédnu kolem sebe, je až udivující, kolik lidí má nadváhu nebo obezitu 

a při tom většina z nich se již alespoň jednou v životě snažila snížit svou váhu. Po 

přečtení článku, ve kterém se uvádělo, že Češi a Němci stojí v žebříčku obezity a 

nadváhy v Evropě na předních místech, mě napadlo zjistit, jak na tom jsou z hlediska 

pohybu a výživy lidé s pár kily navíc v pohraničních městech Cheb a Waldsassen. 

ll 



2 CÍL, ÚKOLY, HYPOTÉZY PRÁCE 

Cílem práce je analyzovat problematiku nadváhy a obezity z literárních pramenů, 

vysvětlit pojem kinezioterapie, zdravá výživa a nastínit možnosti léčby. Dále pomocí 

dotazníku zmapovat životní styl (výživové a pohybové návyky, alkohol, stres) obyvatel 

pohraničí Chebska. 

Úkoly práce 

• Studium literatury k dané problematice 

• Nalezení vhodného dotazníku 

• Rozdání dotazníků cílové skupině respondentů 

~ Zpracování výsledků 

• Vyhodnocení a závěr 

Hypotézy 

Ve výzkumné části chci ověřit prostřednictvím dotazníků následující hypotézy: 

Hl: Němci mají větší problémy se zvýšenou hmotností než Češi. 

H2: Němky jsou tlustší než Češky. 

H3: Snížená pohybová aktivita vede k nadváze a obezitě. 

H4: Respondenti nedodržují základy zdravé výživy. 
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3 TEORETICKÉ POZNATKY 

3.1 Kinezioterapie 

Kinezioterapie je podpůrná léčebná metoda, která slouží k získávání větší sebedůvěry a 

nového pohledu na prožívaný problém, k nalezení sebe sama a k poznání vlastních 

možností dále využitelných k rozvoji osobnosti a zkvalitnění života. Cílem 

kinezioterapie je přivést jedince k tomu,aby začal pracovat sám na sobě, a pomoci mu 

najít způsob, jak ke svým problémům začít přistupovat. Sebedůvěra je důležitá vlastnost 

člověka, neboť se projevuje ve veškerém chování, vnímání a ve zvládání zátěžových 

situací. 

Kinezioterapie se dotýká řady oborů, jako je například kineziologie, psychologie, 

pedagogika, didaktika atd K dosažení pozitivních výsledků používá cílené pohybové 

programy, obsahující prvky tělesných cvičení, sportů a pohybových her. Při jejich 

provádění je nutný aktivní přístup jedince. Pracuje nejen s biologickou složkou 

osobnosti, ale i s její psychikou a sociálními vztahy. Pohybem v nejširším slova smyslu 

se snaží získat přístup k pacientovi a prostřednictvím osobních prožitků dosáhnout 

ovlivnění jeho psychiky ve smyslu uvědomění si vlastního psychosomatického "Já" a 

jeho možnosti. Podněcuje aktivitu jedince, zdůrazňuje neverbální prvky a postupně 

vyvolává potřebu komunikace. (Hátlová 2002) 

Kinezioterapie slouží k uvědomění si vlastního těla a možnosti jeho ovlivňování, 

pomáhá nalézt jednotu tělesna i duševna, které dohromady pojí pohyb. Snaží se obnovit 

pozitivní sebepřijetí a vyjádřit dříve potlačované emoce. Podporuje spontaneitu a 

tvořivost a zabývá se tělesnou symbolikou. 

3.1.1 Formy kinezioterapií 

Integrativně zaměřená kinezioterapie se snaží o uvědomění si vlastního těla, celku i 

jednotlivých částí. Jedinec musí aktivně spolupracovat. Programy obsahují jednoduché 

gymnastické pohyby a polohy. Důležitá je kvalita provedení a prožitek, a to jak 
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procítění celého těla, tak i jeho částí, v prostoru i v pohybu. 

Koncentrativně zaměřená kinezioterapie vědomě sleduje prováděný pohyb, reguluje 

dýchání a svalový tonus. Všímá si vzájemného vztahu mezi psychickou a motorickou 

aktivitou. Využívá gymnastická, relaxační a dechová cvičení a prvky z hathajógy. 

Důležitý je aktivní přístup pacienta, neboť důraz je kladen na kvalitu provedení a 

prožívání pohybu. 

Kinezioterapeutické aktivně relaxující programy se zaměřují na emoční složku, na 

navození pozitivního prožívání sebe sama, při čemž dochází k uvolnění napětí. V tomto 

případě není přesnost důležitá, cvičení by mělo být snadno zvládnutelné a bez nároků na 

výkon. Programy obsahují gymnastická cvičení, taneční a výrazové prvky. 

Kinezioterapeutické aktivující programy se týkají zlepšení motorických dovedností. 

Využívají k tomu prvky sportu a taneční prvky, které obnovují a rozvíjí pohybové 

možnosti jedince. Důraz je kladen na přesnost provedení a následný pozitivní 

emocionální prožitek. 

Kinezioterapeutické programy zvyšující sebedůvěru a důvěru v druhé používají cvičení 

s prvky sportů a her, pomocí nichž ověřují vlastní schopnosti a možnosti. Cvičí se v 

malých skupinkách a v úvahu se bere fyzický i psychický stav jedince. Postupně se 

náročnost zvyšuje. Důraz je kladen na zvládnutí cvičení. 

Kinezioterapeutické komunikativní programy se snaží o navázání kontaktu 

prostřednictvím neverbální komunikace. Využívají prvků her a pobytu v přírodě. 

Terapeutické užití sportovních cvičení (sportovních her, gymnastických a tanečních 

cvičení, bojových sportů, posilovacích sestav). Cvičení využívá pravidla pohybových 

cvičení, která je nutno dodržovat. Důraz je kladen na přesné dodržování příkazů. 

Jedinec má možnost a hlavně je k tomu veden, aby sám řešil herní situace a pohybové 

úkoly. (Hátlová 2002) 
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3.1.2 Kinezioterapie v souvislosti s psychoterapií 

Protože kinezioterapie je nově vznikající metoda a nemá vypracovanou vlastní teorií, 

proto využívá poznatky psychoterapie. S psychoterapií se nejčastěji setkáváme v oblasti 

psychiatrie a psychologie. Základem psychoterapie je možnost svěřit se se svými 

problémy. Terapeuti si kladou za cíl pomoci pacientovi, aby se cítil šťastněji, zbavil se 

problémů a uměl se orientovat lépe ve vlastním životě a vztazích. Psychoterapie se 

většinou zakládá na rozhovorech vedených mezi pacientem a terapeutem. Forem a 

podob psychoterapie je celá řada. Může být individuální, skupinová, rodinná nebo 

partnerská. Dále může být léčba buď krátkodobá nebo dlouhodobá. Pro pacienty, kteří 

mají v životě v podstatě jednoduché problémy, je vhodnější krátkodobá terapie, 

například behaviorální terapie, kognitivní terapie nebo terapie novým zrozením. 

Většinou se dosáhne rychle požadovaného úspěchu, ale nevýhodou je, že zdánlivě 

jednoduché problémy mohou mít i hlubší kořeny a v takovém případě by byla 

krátkodobá terapie nedostačující. Krátkodobé terapie vidí problém většinou z jednoho 

jediného úhlu. Potíže, kdy má pacient problémy se svými postoji a se svým vztahem 

s okolím, vyžadují dlouhodobější léčbu, která působí většinou ve větším rozsahu. Patří 

sem hlavně Gestalt terapie, Freudova psychoanalýza, humanistická psychoterapie atd. 

Při dlouhodobé terapii má pacient vice času mluvit o svých pocitech a důvěra mezi ním 

a terapeutem je mnohem hlubší. Terapeut by měl nejprve proniknout do podstaty věcí, 

něž rozhodne, která z následujících druhů psychoterapie by byla pro pacienta 

nejvhodnější. 

3.1.2.1 Kognitivní terapie aneb jak se naučit sebedůvěfe 

Forma psychoterapie, která si klade za cíl zvýšit klientům sebevědomí, se nazývá 

kognitivní terapie. Na konci 60. let ji začal propagovat americký psycholog Aaron 

Beck. Terapeuti se snaží změnit vnímání, vzpomínky a myšlení těch, kteří se podceňují 

a mají o sobě špatné mínění. Základní myšlenka vychází z toho, že negativní myšleni 

přináší negativní výsledky. Pokud se považuje za nesympatického, znají ho i ostatní lidé 

takového a jejich míněni tak snižuje ještě víc sebevědomí dotyčného. Terapie učí klienta 

mít rád sám sebe a myslet a jednat pozitivně. Terapie může být individuální nebo 
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skupinová, kterou vedou často lektoři behaviorální terapie. 

3.1.2.2 Behaviorální terapie 

Slovo "behavior" znamená chování. První zminky sahají až do starověkého Řecka. Na 

konci 19. stoleti se ruský vědec I. P. Pavlov proslavil objevem podmíněného reflexu, 

který dále užil ke zkoumání, jak se člověk učí některým typům chováni. Podobným 

výzkumem se zabýval v Americe 20. století J. B. Watson a jeho teorie byla nazvána 

behaviorismem Myšlenky těchto dvou slavných psychologů tvoří dodnes základ 

moderní behavioristické terapie. Po 2. světové válce se obdobným výzkumem zabýval 

americký psycholog Burrhus Skinner, která ale na rozdíl od I. P. Pavlova přisoudil 

zvířatům a lidem aktivnější úlohu v procesu učení. Dovedl behaviorismus do extrémů. 

Tvrdil, že psychologové mohou ovládat lidské chování a díky tomu vytvořit dokonalou 

společnost. Naštěsti behaviorální terapeuti jeho přehnané představy odmítli. Během let 

byla behaviorální terapie rozšířena a dnes se spíše setkáme s termínem kognitivně -

behaviorální terapie (KBT). (Kolektiv autorů 1997) 

KBT vychází z názoru, že špatné a nevhodné chování je naučené, získané a je tedy 

možné se je odnaučit, respektive přeučit. Metoda klade důraz na učeni a osvojování si 

nejrůznějších dovedností v průběhu života. Nehledá příčinu potíží v minulosti, ale snaží 

se odučit příznaky s předpokladem, že tím bude učiněn krok k vyřešení celého 

problému. Nemocný si všímá a rozebírá s terapeutem své nevhodné chování a myšlení a 

společně pracují na nových způsobech, které by změnily jak klientovo chování, tak i 

jeho nazírání na situaci, v niž se nachází. KBT ovlivňuje jeden příznak nebo jeden typ 

chování. Při dosažení cíle může dojit k řetězové reakci a z původní malé změny se 

změní celá osobnost. 

Terapie používá mnoho technik. Nejznámější z nich jsou "dezentizace", "self 

monitorování" a ,,stop techniky". Při dezentizaci klient zkouší zvládnout nejprve méně 

náročnou situaci. Pokud uspěje, sám sebe odmění např. nějakým příjemným zážitkem a 

pokračuje další, již náročnější situací. Behaviorálními postupy by měl být člověk 

úspěšně zbaven příznaků, které ho k léčbě přivedly. 
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Kognitivně behaviorální terapie při léčbě obezity vychází z toho, že nevhodné 

stravovací a pohybové návyky, které se podílejí na vzniku obezity, jsou naučené, a že je 

možné se je pomocí různých technik odnaučit. Musí se změnit chování, myšlení a 

emoce, které k nevhodnému chování vedou. Nejčastější zlozvyky ve stravovacích 

návycích: 

• Příjem nepřiměřeného množství jídla 

• Výběr nevhodného jídla 

• Nesprávná skladby potravy 

• Nevhodný režim jídla 

• Nevhodný pitný režim 

• Nejčastější zlozvyky v pohybové aktivitě: 

• Žádná nebo nevhodná pohybová aktivita 

Profesor Albert Stunkard z Pennsylvánské univerzity definuje sedm základních přístupů 

v behaviorální léčbě obezity, které se navzájem prolínají: 

• Techniky sebepozorování 

• Techniky kontrolující samotný akt konzumace jídla 

• Techniky aktivní kontroly vnějších podnětů 

• Techniky pozitivního sebeposilování chování 

• Kognitivní techniky 

• Výuka základů výživy, dietetiky a přípravy pokrmů 

• Pravidelná fyzická aktivita 

Techniky sebepoznání 

Pomáhají uvědomit si své jídelní zvyklosti. Pacienti denně zaznamenávají : 

• Co jedli a kolik 

• Kde a s kým jedli 

• Jak rychle jedli 

• Jak se cítili při jídle a po jídle 
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Techniky kontrolující samotný akt konzumace jídla 

Doporučuje se: 

• Jíst 5krát denně (snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, večeři), pokud možno u 

jídelního stolu" nevynechávat snídani 

• Naposledy jíst 2 - 3 hodiny před spánkem, pokud je poslední jídlo složeno 

z vhodných surovin 

• Během jídla odkládat příbory mezi sousty 

• Před polknutím řádně rozžvýkat sousto 

• Servírovat pokrm na talíři, nedávat na stůl mísy tzv. švédský stůl 

• Servírovat stravu raději na menší talíř (zaplní celou plochu) 

• Udělat přestávku uprostřed jídla 

• Soustředit se na jídlo a nedělat jiné činnosti (sledování TV, čtení) 

• Nesnažit se sníst za každou cenu všechno 

• Ihned po jídle odejít od jídelního stolu 

Techniky aktivní kontroly vnějších podnětů 

K ovlivnění vnějších podnětů spojených s jídlem se doporučuje: 

• Kontrolovat činnosti, které souvisejí s jídlem (lákavé pochutiny raději někam 

schovat a vyměnit je za ovoce, zeleninu k případnému zahnání pocitu hladu) 

• Naučit se, jak se správně stravovat mimo vlastní kuchyni, v restauracích a jídelnách 

(při výběru jídel dávat přednost nízkoenergetickýmjídlům, salátům, není-li možnost 

výběru, jist menší porce) 

• Naučit se zvládat rizikové situace např. různé oslavy 

• Naučít se nakupovat (nechodit na nákupy hladový, nakupovat podle připraveného 

seznamu, nekupovat připravené pokrmy) 

Techniky sebepoznání 

• Požádat členy rodiny a přátele o podporu ( rodina a přátelé sehrávají významnou 

roli, neboť tam kde spolupracují a podílejí se na snížení váhy jedince, lze očekávat 

úspěch) 

• Požádat rodinu, přátele, aby vám pomáhali formou odměň při úspěšném hubnutí 

• Odměňujte se podle toho, jak se vám daří sebekontrola 
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• Stanovte si předem odměnu za úspěšné splnění daného cíle 

Kognitivní techniky 

Kognitivní techniky mají za cíl identifikovat negativní myšlenky a nahradit je 

pozitivními. Neklást si nereálné cíle, vyvarovat se sebeobviňování, které většinou vyústí 

v depresi.Kognitivní techniky kladou důraz na uvědomění si změny životního stylu. 

Výuka základů výživy, dietetiky a přípravy pokrmů 

Obézní jedinec by měl být seznámen se základními poznatky o racionální výživě, o 

energetické hodnotě potravin. Odborník by mu měl poradit, jak se správně stravovat. 

Součást behaviorální terapie obezity je i správná příprava redukční diety (různé způsoby 

zpracování potravin bez použití tuků atd.). 

Pravidelná fyzická aktivita 

Hlavním cílem je naučit obézního jedince zvýšit fyzickou aktivitu a hlavně mít z toho 

prožitek 

Skupinová a individuální behaviorální terapie 

Terapie se obvykle provádí ve skupinách. Výhodou je soutěživost a vzájemné 

posilování jak v motivaci k hmotnostní redukc~ tak i posilování při dodržování 

redukčního režimu. Velmi oblíbené jsou u nás redukční kluby STOB (Stop obezitě), 

které jsou vedeny lékaři a psychology. Kurz je většinou tříměsíční, kombinuje se pří 

nich behaviorální psychoterpie a cvičení. (Hainer a kolektiv 2004) 

3.1.3 Historické zdroje kinezioterapie 

Pohyb je základní projev života, pohybové funkce se uplatňují při dýchání, obstarávání 

potravy, hygieně, prác~ společenském kontaktu atd. Takový druh pohybu má účelový 

charakter (je prostředkem dosažení cíle a uspokojeni nějaké potřeby), ale mimo toho má 

vliv na tělesné struktury i funkce, proto se pohyb začal využívat jako prostředek 

záměrného ovlivňování tělesného i duševního stavu. Forma pohybu, která se zaměřuje 
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hlavně na všestranný pohybový rozvoj pomocí cílených cvičení, se nazývá gymnastika. 

Pokud vyčleníme ze souboru všech tělesných cvičení gymnastiku se specificky 

sportovním zaměřením (ale i ta může mít využití pro zdravotní účely), tvoří základní 

gymnastika zdroj cvičení pro každodenní zdravotní gymnastiku, nápravnou gymnastiku, 

léčebnou gymnastiku a kinezioterapii (prevenci i léčbu pohybem). 

V antice považovali Řekové tělesný pohyb za součást zdravého harmonického způsobu 

života (calokagathia) a tělesná výchova byla povinná pro obě pohlaví. O tom svědčí i 

zařazení pentathlonu (běh, skoky, hod diskem do dálky a oštěpem na terč a zápas) do 

olympijských her, i když důležitou součástí byl i motiv náboženský (rituální cvičení 

s býky). Slovo gymnastika pochází z řečtiny ("gymnos"- nahý, "gymnasein"- cvičit 

nahý, "gymnasion" - škola určená k výchově tělesné i duševní). Medicínská gymnastika 

dosáhla v té době vysoké úrovně. Za zakladetele jsou považováni Ikkus a Heroditicus 

(5. století před naším letopočtem). Kromě léčení dietou a procházkami ordinovali i 

tělesná cvičení. Římané považovali léčebnou gymnastiku za součást terapie interních a 

chirurgických onemocnění. Představiteli, kteří propagovali názor, že cvičení má léčivý 

účinek, byli Celsius a Celius. 

Ve středověku arabský lékař Avicenna (asi 1000 našeho letopočtu) používal specifická 

cvičení pro celou řadu chorob. Z antiky se k léčebným účelům využíval šerm, zápas a 

jízda na koni. S nástupem humanismu se objevují zmínky o významu gymnastiky 

v tehdejší medicíně. Lékař Hieronym Mercuralis (1530 - 1606) ve svém díle ,,De arte 

gymnastika libri sex" se zabýval tělesnými cvičeními a jejich využití z lékařského 

hlediska. Kromě tělocvičných prvků se objevují i hry, tanec, plavání, atletické prvky 

atd. V této době se gymnastika dělila na léčebnou, vojenskou a sportovní. 

V německých zemích v 18. a 19. století existovalo mnoho autorů zabývajících se 

tématikou gymnastika a zdraví Patří k nim například Franciscus Fuller se svou knihou 

,,Medicina gymnastika" , Petr Frank, který položil základy hygieny tělesných cvičení, a 

mnoha dalších. V roce 1844 založil Dr. Schreber institut léčebné gymnastiky. Všichni 

tito autoři viděli v pohybu prostředek vlivu na zdraví těla, psychickou odolnost, 

zručnost, rozvoj sily a smyslů. Tato myšlenka byla užita k výchově mládeže (tělesnou 
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výchovu do školního vyučování zavedl Jan Bernard Basedow, o rozvoj školního 

tělocviku se zasloužil Adolf Spiess ), kdy hlavním znakem německého směru 

v gymnastice bylo cvičení na nářadí a pořadovost až dril (Jan Kryštof Bedřich Guts 

Muts). 

Odlišné pojetí tělesné výchovy měla švédská škola se zakladatelem Perem Henrikem 

Lingem ( 19. století), která si kladla za cíl vytvořit cvičení na anatomicko -

fyziologickém podkladě, to znamená přesné pohyby určitými částmi těla k dosažení 

správného držení těla. Tento styl se zabýval i nápravným tělocvikem a dechovým 

cvičením Typickými cviky byly hrudní záklony, které kritizovali jak modernější 

zastánci této školy, tak i škola francouzská z důvodu vzniku bederní hyperlordózy. Po 

smrti zakladatele byly organizovány každoročně národní gymnastické slavnosti tzv. 

lingiády. Velmi významným teoretikem švédského tělocviku byl JozefGottfried Thulin, 

který nejen že obohatil gymnastiku zásobou cviků, ale také opustil převážně statický 

charakter dosavadního způsobu cvičení. Při tvorbě tělocvičných programů si všímal 

různých typů vadného držení těla. 

Francouzský směr zastával názor přirozené formy a praktický ráz cvičení (cvičební 

pohyb jako nácvik skutečného výkonu). Za zakladatele je považován Francesco Amoros 

Y Ondeano. Cvičení bylo zaměřeno na chůzi, běh, plavání, házení, šplh, neboť tyto 

aktivity ovlivňují držení těla, zkvalitňují dýchání, posilují břišní svalstvo atd. Tomuto 

způsobu dával přednost např. Georges Hérbert, naopak Georges Demény 

upřednostňoval obratnost, vyváženost a harmonii pohybu před držením těla. Oba tito 

představitelé a ještě další jsou zakladateli rytmické gymnastiky (spojení hudebního 

rytmu s jednoduchými gymnastickými pohyby). 

V anglosasských zemích se pod pojmem gymnastika rozuměla všechna tělesná cvičení. 

Bližší jim byly atletické disciplíny, box, kopaná, ragby, tenis, kriket či golf. 

V českých zemích se prvky cvičení hlavně ve smyslu pedagogickém objevují v díle 

Jana Amose Komenského, ve spisu Orbis pictus jsou obrázky plavání, hra s míčem, běh 

o závod. Rytmickou gymnastikou a německým systémem cvičení s nářadím byl 
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inspirován Dr. Miroslav Tyrš, který vytvořil systém tělesných cvičeni - Tyršova 

soustava - který sloužil jako jeden ze základů Sokola. 

Tři tisíce let před naším letopočtem vznikla soustava čínské léčebné a zdravotní 

gymnastiky Kong-fu, která byla šířena lékaři i filosofy současně. Během let se z cvičení 

vyvinuly systémy branně zaměřené (do popředí staví obratnost, sílu, rychlost a 

vytrvalost) nebo systémy s výlučně zdravotními účinky (patří sem například tai-či). 

Doporučuje se cvičení v přírodě. Zmínky o využití cvičení v léčení chirurgických 

onemocnění jsou z 2. století tzv. "plastická gymnastika" lékaře Chua-tua, ve které se 

napodobují pohyby a držení těl zvířat. 

Indická tělesná cvičení vznikla v rámci jógy, která obsahuje kromě filosofických prvků i 

prvky zaměřené na duševní hygienu a zdokonalování tělesných funkcí. Jógová cvičení v 

rámci kinezioterapie mají obrovský vliv na zdraví člověka. Je to především hathajóga, 

která se zabývá ovládáním těla, k čemuž slouží cvičebné pozice těla - ásany. 

Významnou roli hraje cvičení na ovládání dechu - pranajáma s využitím poloh prstů -

muder. Podstatou cvičení je dlouhodobé zaujetí ásany, u klasických jogínů i několik 

hodin. Některé ásany mají i vliv na udržení nebo zvýšení pohyblivosti kloubní či 

rovnovážné funkce, jinými lze ovlivňovat krevní oběh a vylučování žláz s vnitřní 

sekrecí. Je nutné dbát na pomalé a plynulé provádění, s postupným nácvikem výdrže v 

jednotlivých ásanách (zpočátku několik sekund, postupně se výdrž prodlužuje),a 

relaxaci mezi nimi. Důležitá je plná koncentrace na cviky a na pocity, které vyvolávají. 

Všechny typy gymnastik a jednotlivé cvičební systémy měli za cíl vytvoření soustavy 

každodenního cvičení k upevnění zdraví a rozvoji tělesné zdatnosti. Uvedené cvičební 

systémy mohou ovlivňovat obecně se vyskytující problematiku hromadného rázu, 

budou mít efekt hlavně v prevenci nejrůznějších zdravotních potíží, kde podrobné a 

cílené zaměření jako u kinezioterapie není třeba. Mohou sloužit jako zásobník cviků, ze 

kterého si zkušený kinezioterapeut může cílevědomě vybírat a následně sestavit 

individuální plán nebo skupinová cvičení. (http://risc.upol.cz) 
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3.2 Obezita 

Otylost patří mezi tzv. civilizační choroby. Obezita je sice defmována zmnožením tuku 

v organismu, ale měli bychom jí vnímat spíše jako chronické onemocnění, spojené s 

řadou jiných poruch. Jedná se o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku 

závažných somatických onemocnění. Podíl tuku v organismu je ovlivňován pohlavím, 

věkem a etnickým charakterem Ženy mají vyšší procento tuku v těle než muži (ženy do 

28 - 30%, muži do 23 - 25% ). S věkem množství tuku v těle stoupá. 

Pokud dochází k hromadění tuku uvnitř břicha, které je spojeno s větším výskytem 

metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity, hovoříme o tzv. obezitě 

viscerální (útrobní) neboli androidní (mužského typu). Tento typ obezity je označován 

jako obezita tvaru jablka. Tuky jsou metabolicky aktivní, vytvářejí a vylučují hormony, 

které poškozují srdečně-cévní systém. U žen je podkožní tuk zmnožen především v 

oblasti hýždí a stehen a je neaktivní. Mluvíme o tzv. gynoidní obezite (ženského typu), 

charakteristické tvarem hrušky. U žen po 30. roce života se zpomaluje metabolismus a 

snadněji se ukládá tuk. (Hainer, Kunešová 1997) 

Z etiologického hlediska rozlišujeme obezitu na primární a sekundární. Na vzniku 

primární obezity se podílí genetická dispozice a faktory získané - včetně psychických a 

sociálních vlivů. Patří k tzv. civilizačním chorobám. V rozvoji obezity hraje významnou 

roli leptin, hormon tukové tkáně, který v hypotalamu ovlivňuje centrum sytosti a hladu. 

Bylo prokázáno, že koncentrace leptinu v mozkomišním moku u obézních je nižší a že 

současně je u nich snížena citlivost receptorů pro leptin. 

Sekundární obezita činní 3- 5% všech obezit a provází některé poruchy endokrynní a 

hypotalamické (hypotyreóza, Cushingův syndrom atd.). 

Dále můžeme obezitu dělit podle počtu a velikosti tukových buněk. 

Hyperplastická obezita je způsobena zvětšením tukových buněk (oblast trupu), 

obvykle je získaná a bývá spojena s diabetes melittus v dospělosti. Hypercelulární 
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obezita vzniká zmnožením tukových buněk (trup i končetiny), začíná v dětství a 

přetrvává celý život. (Kohlíková, Bartůňková, Melichna, Smitka, Vránová 2003) 

3.2.1 Prevalence obezity 

Vývoj ve světe 

Dalo by se říci, že obezita je poslední dobou jakási epidemie 3. tisíciletí. Obezita 

představuje problém, který trápí čím dál více lidí nejen v rozvinutých zemích, ale i v 

mnoha zemích rozvojových. Souvisí to s tím, že tyto země současně s ekonomickým 

rozvojem přebírají zvyky západní civilizace jako je nezdravá strava, individuální 

doprava a časté sledování televize. V rozvojových zemích pozorujeme větší nárůst 

prevalence obezity ve městech, naopak v Evropě je větší prevalence většinou na 

venkově. Internetové stránky, zabývající se touto tématikou,uvádí, že prevalence 

obezity dospělých je 1 O až 25 % ve většině zemi západní Evropy a 20 - 25% v 

některých zemích v Americe. Ve východní Evropě trpí obezitou 40% žen a ještě horší 

situace je ve státech Středozemí, u černých žen v USA, mezi americkými indiány, 

Američany hispánského původu Nejvyšší hodnoty jsou zaznamenány v Melanésii, 

Mikronésii a Polynésii, kde obezita byla již v minulosti považována za symbol 

prosperity. Průměrný Američan ujde za den asi 300 metrů, porce jsou větší než v ČR. 

Tato populace je vybavena tzv. šetřícími geny, u nichž se obezita při dostatku stravy a 

nedostatku pohybu vyvíjí obzvlášť rychle. Vysoký výskyt je i v nejbohatších arabských 

zemích jako je Kuvajt, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. Nejnižši prevalence 

obezity je v Japonsku a v Čině. Není divu, neboť v jídelníčku převládá zelenina, málo 

kalorické těstoviny a rýže. Konzumují se ryby a drůbež. Albánie patří překvapivě 

s nevalnou lékařskou péčí k zemím s nejnižší úmrtností dospělých v Evropě. Je to díky 

pestré stravě, která zahrnuje především ovoce, zeleninu a olivový olej. Albánci 

neholdují ani kouření a alkoholu. (http://www.obezita.cz) 

Vývoj v České republice a Německu 

Česká republika a Německo stojí na žebříčku počtu obézních v celé Evropě na předním 

místě. 
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3.2.2 Etipatogeneze obezity 

Na vzniku obezity se podílí řada faktorů. V životě člověka existují určitá období, která 

jsou pro rozvoj obezity riziková. V období nitroděložního života a těsně po narození, 

kdy se tvoří tukové buňky, by se měla matka správně stravovat, aby nezakládala dítěti 

na obezitu. U žen je to těhotenství a období po něm, klimaktérium, u dívek dospívání, 

všeobecně pak stresové faktory a určitá období, kdy je snížena pohybová aktivita. Může 

to být nové zaměstnání, založení rodiny, rodinné či pracovní problémy, ukončení 

sportovní činnosti, dlouhodobá onemocnění, odchod do důchodů, konec z kouřením 

atd .. Manželství může být krizovým obdobím z hlediska nástupu obezity u obou 

pohlaví. 

3.1.2.1 Energetická bilance 

Obezita bývá projevem dlouhodobé pozitivní energetické bilance, kdy energetický 

příjem výrazně převyšuje energetický výdej. Energetická bilance je vyjádřena rovnicí: 

energetická bilance = energetický pffjem- energetický výdej 

Energetický příjem 

Celkový příjem energie závisí na obsahu stravy- tuky, sacharidy, bílkoviny, vláknina, 

alkohol. 

Energetický výdej 

Celkový energetický výdej se skládá z klidového energetického výdeje, postprandiální 

termogenze a z energetického výdeje při pohybové aktivitě. 

Klidový energetický výdej je výdej energie potřebný k udržení základních životních 

funkcí organismu a k zajištění tělesné teploty. Zabezpečuje základní fyziologické 

procesy ve tkáních, činnost kardiovaskulárního a respiračního systému, funkce ledvin a 

základní neurohumorální regulační mechanismy. Podle Hainera a Kunešové se klidový 

energetický výdej podílí na celkovém denním energetickém výdeji 55- 70% a závisí na: 

• Genetických faktorech 
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• Věku (s věkem klesá) 

• Pohlaví (nižší je u žen) 

• Hmotnosti 

• Hormonech (př. thyreoidálních) 

• Aktivitě sympatoadrenálního systému (stoupá s jeho aktivací) 

• Výši energetického příjmu 

• Výší pravidelné fyzické aktivity 

• Zevní teplotě (v teple je potřeba energie menší) 

Energetický výdej po jídle - postprandiální termogeneze -je spojen s procesem trávení, 

vstřebávání, metabolismu živin obsažených v potravě a s aktivací sympatického 

nervového systému. Postprandiální termogeneze se na celkovém energetickém výdeji 

podílí 8 - 12% a závisí na: 

• Genetických faktorech 

• Celkovém energetickém příjmu 

• Na zastoupení jednotlivých živin ve stravě 

• Na postprandiální aktivaci sympatického nervového systému a hormonální sekreci 

Energetický výdej pli pohybové aktivitě 

Tvoří 20 -40% denního energetického výdeje. Energetický výdej závisí na: 

• Intenzitě a době trvání pohybové aktivity 

• Tělesné hmotnosti jedince 

• Trénovanosti jedince 

• Neurohumorální a sympatoadrenální aktivaci 

3.2.2.3 Genetická dispozice 

Udává se, že zhruba z 50% je obezita podmíněna geneticky. Jestliže mají oba rodiče 

problémy s obezitou, pravděpodobně z 80% bude jejich dítě také obézní. Pokud jsou 

oba rodiče štíhlí, pravděpodobnost vzniku obezity je jen 10%. 

Význam dědičnosti byl prokázán u řady faktorů, které mohou ovlivňovat rozvoJ 
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otylosti: 

• Chuťové preference tuků a sladkého 

• Klidový energetický výdej 

• Postprandiální energetický výdej 

• Spontánní pohybová aktivita 

• Lipoproteinová lipáza 

• Hormon senzitivní lipáza 

• Složení kosterního svalu ve vztahu k charakteru vláken a oxidací substrátů 

• Schopnost spalovat tuky a sacharidy 

• Citlivost k inzulínu 

• Nastavení mechanismu regulující tělesnou hmotnost v hypotalamu, v tzv. bodystatu 

( Hainer, Kunešová et al. 1997) 

Vzácně se vyskytují choroby, u nichž byla prokázána porucha nezbytného genu a 

obezita se druží s řadou vrozených poruch. Bardet-Biedlův syndrom je autosomálně 

recesivně dědičné onemocnění, včetně obezity se vyskytuje hypogonadismus, mentální 

a růstová retardace, nefropatie, polydaktylie, syndaktylie a pygmentóznf retinitida. Mezi 

další choroby, kde je obezita geneticky podmíněna, patří Alstromův syndrom a Prader

Williho syndrom. 

V lidském těle existuje přes dvacet genů, které zvyšují riziko vzniku obezity, některé 

určuji množství tuku jiné distribuci tuku. 

3.2.2.4 Léky 

Některé léky mohou při dlouhodobém podávání vyvolat vzestup hmotnosti. Buď 

ovlivňují příjem potravy nebo energetický výdej a ukládání tukových zásob. Patří sem 

některá antidepresiva, neuroleptika, antiepileptika, tranquilizéry (léky na uklidnění), 

glukokortikoidy (hormonální léčba - hormony kůry nadledvin, které ovlivňují 

metabolismus), gestageny (hormonální léčba u žen). 
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3.2.2.5 Endokrinní systém 

Mezi endokryní choroby spojené s obezitou patří : 

• Hypotyreóza 

• Hyperprolaktinémie 

• Syndrom polycystických ovárií 

• Hypopituitarismus 

• Hypotalamické poruchy 

• Cushingův syndrom 

• Inzulinom 

• Hypogonadismus 

• Hyperstrinismus 

• Pseudohypoparatyreóza 

3.2.2. 6 Psychosociální faktory 

V rozvinutých zemích se obezita častěji vyskytuje u lidí s nižším vzděláním a nižším 

příjmem, u venkovské populace než u městské (důvodem je nižší dostupnost 

nízkoenergetických potravin). Opačná situace je v zemích rozvojových. 

3.2.2. 7 Jldelnl ná1pky 

Jedná se o: 

• Jednorázová konzumace většího množství potravy (lepší je pravidelné rozložení 

stravy do více denních porcí) a přejídání se 

• Vynechávání snídaně 

• "Uždibování" potravy - TV, během práce 

• Emocionálně podmíněná konzumace jídla - stres 

• Noční přejídání ("night eating syndrome") - častější u mužů 

• Rychlá konzumace stravy 
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3.1.1.8 Kouření a káva 

Bylo zjištěno, že u kuřáků stoupá energetický výdej vlivem stimulace energetického 

výdeje nikotinem. Když kuřák přestane kouřit a nesníží enrgetický příjem, ztloustne. 

Káva obsahuje kofein, který stimuluje sympatoadrenální systém (dochází ke zvýšení 

energetického výdeje). 

3.2.3 Vyšetření v obezitologii 

Podrobné vyšetření nám usnadní cestu, která vede ke snížení váhy natrvalo. 

Anamnéza 

Důležitá je podrobná anamnéza. Zajímají nás prodělaná onemocnění s důrazem na 

onemocnění související s obezitou, změny váhy v průběhu života, jídelníček a fyzická 

aktivita. V rodinné anamnéze by nás měla zajímat přítomnost obezity u rodičů, 

sourozenců, příbuzných. Pozornost by se měla zaměřit i na měření krevního tlaku. U 

obézních osob by se měla používat širší a delší manžeta tonometru kvůli přesnějším 

výsledkům 

Laboratorní vyšetření a vyšetření složení těla 

Laboratorní vyšetření zahrnuje základní laboratorní vyšetření jako je EKG, KO, moč 

atd. 

Vyšetření složení těla se odehrává na pěti základních úrovních: 

• Atomové (C,H,O,N a další prvky) 

• Molekulární (voda, bílkoviny, lipidy, glykogen, minerály) 

• Buněčná (buňky, extracelulární tekutiny, extracelulární pevné látky) 

• Tkáňové systémy (tuková tkáň, kosterní svalstvo, skelet, viscerální orgány, další 

tkáně) 

• Celotělová (celé tělo) (Hainer a kolektiv 2004) 

Tělesná váha a hmotnostní indexy 

Tou nejjednodušší a nejpoužívanější možností je vážení na osobní váze. Aby byla 
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hodnota co nejpřesnější, člověk by se měl vážit bez bot, nejlépe ve spodním prádle, stále 

na stejné váze, ve stejnou denní dobu a po vyprázdnění močového měchýře. Druhou 

možností je vypočítat si hmotnostní index. Řadu let byl nejpoužívanější Brocův index. 

Vypočítá se: 

BI= hmotnost (kg) I výška (cm) - 100 

Norma se udává kolem 1,0. Klasifikace byla zpřísněna a dnes se nejčastěji používá tzv. 

BMI - body mass index neboli Queteletův index. Hodnoty však v mnoha případech 

nejsou dostatečné a často je vypočtené rozmezí normálního BMI pro jedince 

nedosažitelně nízké a tím pádem deprimující. Index totiž nevystihuje strukturu těla, zda 

je tvořen tuky nebo svaly. V případě robustnějšího somatotypu nebo většího množství 

svalové hmoty je lepší využít jiná měření. Není to přesné, protože obsah tukové tkáně 

kolísá v širokém rozmezí. (Hainer, 1996) 

BMI = hmotnost (kg) I výška (mJ 

Tabulka 1 Klasifikace hmotnosti dle BW (Kunešová, Hrubík, Hainer, Býma 2005) 

Stupeň BMI(kglm) Riziko komplikací 

Podváha < 18,5 Nízké 

Normální váha 18,5-24,9 Průměrné 

Nadváha 25,0-29,9 Mírně zvýšené 

Obezita I. stupně 30,0-34,9 Střední 

Obezita ll. stupně 35,0-39,9 Vysoké 

Obezita m. stupně 2::40 Velmi vysoké 

Metody stanovení obsahu tuku v těle 

"Tělesná hmotnost je součtem hmotnosti kosterního svalstva, kostí, tukové tkáně a 

zbývajících tkání, které tvoří především orgány. Zpravidla ji dělíme na tukovou tkáň a 

ostatní tkáně nazývané 11 libová" též 11aktivní", "beztuková" tělesná hmota (lean body 

mass, LBM). Tuk a tuková tkáň není totéž. Tuková tkáň se skládá z adipocytů, 

extracelulární tekutiny, cév a pojivové tkáně, zatímco tuk představuje lipidy 
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extrahovatelné z homogenizované tkáně, většina z nich jsou triacylglyceroly z 

adipocytů. Normální obsah tukové tkáně v těle představuje u mužů 1 O - 25% a u žen 18 

- 30%. Nejjednodušší metodou zůstává antropometrické stanovení obsahu tuku 

měřením obvodů a tloušťky tukových řas. U nás se nejčastěji používá metoda podle 

Pařízkové, kdy je měřeno celkem 1 O podkožních řas pomocí Bestova kaliperu a podle 

jejich součtu lze spočítat obsah tukové tkáně v těle".(Hainer, Kunešová, s.35, 1997) 

Tabulka 2 Přehled tukových řas (Hainer 2004) 

Rasa Umístění 

Tvář horizontální řasa ve •v• poloviny tragu pod vyst 

spánkem 

Krk vertikální řasa pod jazylkou 

Hrudník I šikmá řasa ve výši přední axilární řasy 

Triceps vertikální řasa nad tricepsem ve výši poloviny 

vzdálenosti mezi akromionem a olekranonem 

Subskapulární šikmá řasa ve výši 10. žebra ve střední axilární 

čáře podél průběhu žeber 

Hrudník šikmá řasa nad crista iliaca superior ve střední 

axilární čáře 

Suprailická šikmá řasa nad crista iliaca superior ve střední 

axilární čáře 

Břicho šikmá řasa v polovině vzdálenosti mezi spma 

iliaca superior anterior a pupkem 

Stehno vertikální řasa nad patelou 

Lýtko vertikální řasa pod podkolenní jamkou 

K měření tloušťky podkožního tuku se dá využít 1 ultrazvuku (sonda 5 MHz). 

Jednoduchá metoda na stanovení tělesného tuku se nazývá bioelektrická impedance 

(BlA). Tato metoda hodnotící tuk, beztukovou tkáň a vodu. Měří rozdíl ve vodivosti 

tkáně tukové (bezvodá tkáň) a tkání ostatních, které vodu obsahují. Pro přesnost měření 

je třeba, aby vyšetřovaný před měřením nepil, nejedl (3 hodiny), ženy by neměly 
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menstruovat. Kontaktní elektrody jsou umístěny v párech na pravou ruku a pravou 

nohu. Používají se přístroje o více frekvenčních rozsazích např. Bodystat. 

Výhoda: nízká cena, vyšetření netrvá dlouho (5 minut) 

Nevýhoda: ovlivnění výsledku hydratací organismu /nelze použít u pacientů s otoky) 

Další možností je podvodní váženi neboli hydrodenzitometrie vycházející 

z Archimédova zákona, kdy obsah tukové tkáně se počítá z hustoty těla získané 

výpočtem z hmotnosti těla na vzduchu a pod vodou při známé denzitě vody při dané 

teplotě a po odečtení reziduálního plicního objemu a plynu ve střevech. 

Mezi zobrazovací metody patří CT (computerová tomografie), NMR (nukleární 

magnetická rezonance) a duální rentgenová absorpciometrie (DEXA). 

Při CT, NMR se měří plocha viscerálního (intraabdominálního) tuku a poměr ploch 

viscerálního a subkutánního tuku. DEXA hodnotí poměr tuku na trupu a končetinách. 

Výhoda: přesnost 

Nevýhoda: nedostatečná dostupnost, vysoká cena 

Tabulka 3 Optimální rozmezí množství podkožního tuku v procentech ve věku 40 - 60 

let 

Věk Ženy Muži 

41-50 22-28 14-20 

51-60 22-30 16-20 

Vyšetření distribuce tuku 

Nejjednodušší je měření pomocí antropometrických ukazatelů jako je obvod pasu, 

poměr pas/boky, pas/výška a sagitální abdominální rozměr ve výši obratle L4 - L5 

(SAD - Sagital Abdominal Diameter). Dříve se používal ještě poměr pas/boky tzv. 

WHR (waist to rip ratio). K měřením postačí krejčovský metr. Obvod pasu je podle 

řady studií vhodnější ukazatel metabolických a kardiovaskulárních rizik obezity než 

poměr pas/boky. Obvod pasu měříme v horizontální rovině v polovině vzdálenosti mezi 

dolním okrajem spodního žebra a crista iliaca superior na konci běžného výdechu. 
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Obvod boků se měří na úrovni maximálního vyklenuti hýždí. Vyšetřovaný stojí 

vzpřímeně s nohama u sebe, s uvolněnou břišní stěnou, HK. podél těla. Měří se na konci 

normálního výdechu. Poměr pas/boky má hraniční hodnoty 1,0 u mužů a 0,85 u žen. U 

poměru pas/výška je normální hodnota do 0,4-0,5. K měření SAD potřebujeme 

pelvimetr. V ambulantní praxi se využívá málo, protože u obézních se špatně určuje 

meziobratlový prostor L4 - L5. 

Tabulka 4 Zdravotní rizika podle poměru pas/boky 

Pohlaví Zdravotní rizika 

Muži větší než 1,00 

Zeny větší než 0,85 

Tabulka 5 Obvod pasu určující zvýšené a vysoké riziko metabolických a 

kardiovaskulárních komplikací 

Pohlaví Zvýšené riziko Vysoké riziko 

Muži větší než 94 cm větší než 102 cm 

ženy větší než 80 cm větší než 88 cm 

Vyšetření příjmu potravy a jídelních zvyklostí 

Jedinec by měl týden zaznamenávat svou obvyklou stravu, na co se váže, v kolik hodin 

atd. Podle stanovení energetického obsahu potravy, zastoupení jednotlivých živin a 

podle jídelních zvyklostí můžeme dále doporučit vhodný režim stravování. 

Měření výdeje energie 

Stanovení energetického výdeje je jedním z předpokladů, abychom mohli sestavit 

správnou energetickou hodnotu diety. Klidový energetický výdej lze stanovit měřením 

nepřímou kalorimetrif po celonočním hladovění a klidu, která spočívá v měření objemu 

vdechovaného 02 a vydechovaného C02. Klidový energetický výdej můžeme také 

vypočítat rovnicemi na základě váhy, výšky, pohlaví a věku. Je ovlivňován tonem 

svalstva, horečkou, fyzickou aktivitou, která způsobuje zvýšení energetického výdeje po 
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dobu několika hodin. 

Tabulka 6 Rovnice dle WHO, 1985 

Věk Muži Ženy 

(kcall24 hod) (kcal/24hod) 

18-30 (64,4.váha)-(113.výška)+ 3000 (55,6.váha)-(1397,4.výška)+ 146 

4,184 4,184 

31-60 (19,2.váha)-(66,9.výška)+3769 (36,4. váha )-(1 04,6.výška)+ 3619 

4,184 4,184 

Postprandiální termogeneze se měří stejnými metodami jako energetický klidový výdej 

po podáni stravy. (Hainer a kolektiv 2004) 

Energetický výdej při pohybové aktivitě závisí na druhu, době trvání a intenzitě 

pohybové aktivity. 

Chirurgická léčba 

Bariatrická chirurgie je označení pro chirurgickou léčbu obezity. Přistupuje se k ní na 

základě indikace obezitologa u pacientů, u kterých selhala komplexní konzervativní 

léčba a jejichž HMI je nad 40 kg/m2, v případě závažných interních či jiných 

komorbidit ( jako je diabetes mellitus 2. typu, hypertenzní choroba, ICHS, onemocnění 

páteře e velkých kloubů atd.) též při BMI nad 35 kglm2. (Kunešová, Hrubík, Hainer, 

Býma2005) 

Dělá se bandáž žaludku, která se provádí klasickým chirurgickým zákrokem při otevření 

dutiny břišní nebo častěji dnes již laparoskopicky, bez otevření břišní dutiny. Principem 

je zaškrcení žaludku do tvaru přesýpacích hodin, zevně kolem žaludku přiloženou 

manžetou - bandáží. Operací se snižuje celkový denní přfjem, jedinec má pocit velmi 

brzkého nasycení. Důležitá je ovšem sebekázeň, to znamená že pacient se nesmí 

přejídat Po operaci mohou nastat komplikace jako je nauzea a zvracení. (Hainer a 

kolektiv 2004 ). 
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Liposukce patří mezi nejžádanější kosmetické úpravy, kdy se odsaje tuková hmota z 

podkoží břicha, hýždí a stehen, neodstraňuje však příčinu obezity. Má věkové omezeni, 

neboť výsledek závisí na elasticitě kůže. Kontraindikací je i věk pod 18 let, krátká 

předpokládaná délka života, zvýšené riziko operace v celkové anestézii, gravidita, 

cirhóza jater, závislost na alkoholu a drogách, poruchy příjmu potravy , poruchy 

imunitniho systému a endokrinní příčiny obezity. 

(Kohout, Pavlíčková 2001) 

Provádí se v celkové anestézii, menší místa (př. Pod bradou) jen v místním znecitlivěni 

Bezpečné je odsátí maximálně 3% hmotnosti člověka. Využívá se tumescentní metoda. 

Do místa, kde chceme odsát tuk, je vstříknut pod tlakem speciální roztok, který 

obsahuje soli a adrenalin, který způsobí zúžení cév, aby krvácení bylo jen minimální. Po 

operaci se musí nosit 1-2 měsíce speciální elastické oblečení, aby se stáhla uvolněná 

kůže a nehromadily se na odsátém místě krev a tekutiny. Po zákroku je důležité 

dodržovat zdravou životosprávu. Podle množství odsátého tuku a trvání operace se cena 

pohybuje od 20000 do 26000 Kč. (Blahutová 2007) 

3.2.4 Zdravotní riziko obezity 

Obezita jako taková bezprostředně neohrožuje život člověka, ale zdravotní komplikace 

obezity ovlivňují výrazně nemocnost., kvalitu a délku života. Udává se, že ideální BMI 

je mezi 20 - 25 kglm2. Křivka znázorňující vztah mezi BMI a úmrtností má většinou 

tvar písmene U nebo J (zvýšená úmrtnost u nižšího BMI souvisí s výskytem karcinomu 

a kouřením). Negativní zdravotní důsledky obezity se projevují více ve středním než ve 

vyšším věku a jsou závažnější u mužů než u žen. Ve vyšším věku má obezita vliv více 

na vznik respiračních onemocnění, degenerativních onemocnění kloubů a páteře, 

častější pocit únavy, deprese než na zhoršení kardiovaskulárních onemocněni. 

Metabolické komplikace 

• Inzulinorezistence - hyperinzulinémie - porucha glukózové tolerance - NIDDM 

• Poruchy metabolismu lipoproteinů obezita bývá provázena 

hypertriacylglycerolémií, poklesem hladin HDL a vzestupem LDL cholesterolu 
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• Hyperurikémie- častý nález u obezity. Představuje další rizikový faktor pro vznik 

ischemické choroby srdeční. 

• Změny fibrinolytické aktivity - snížení potencuje trombogenezi. 

Endokrinní 

• Hyperestrogenismus 

• Hyperandrogenismus u žen 

• Hypogonadismus u mužů stěžkou obezitou 

• Funkční hyperkortizolismus 

• Snížená sekrece růstového hormonu 

• Pozměněná aktivita sympatoadrenálního systému 

Gynekologické 

• Poruchy cyklu, amenorea, infertilita - souvisejí s nadměrnou tvorbou estrogenů v 

tukové tkáni. 

• Komplikace v graviditě - nejčastěji se jedná o těhotenskou hypertenzi, infekci 

močových cest a tromboflebitidu 

• Komplikace při porodu 

• Pokles dělohy - komplikuje obezitu hlavně u starších žen 

• Záněty rodidel - II -

Gynekologické nádory 

• Endometria 

• Cervixu dělohy 

• Vaječníku 

• Prsu 

Gastrointestinální nádorv 

• Kolorektální 

• Žlučníku a žlučových cest 

• Jater 

• Pankreatu 
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U rologieké nádory 

• Prostaty 

• Ledvin 

Kardiovaskulární komplikace 

• Hypertenze 

• Hypertrofie a dilatece levé komory srdeční 

• Ischemická choroba srdeční 

• Arytmie 

• Náhlá smrt 

• Mozkové cévní příhody 

• Varixy 

• Trombembolická nemoc 

Respirační komplikace 

• Hypoventilace a restrikce u Pickwickova syndromu (klinicky se projevuje 

chrápánfm, denní ospalostí a mentálními poruchami, jako JSOU pokles 

intelektuálních schopností, poruchy paměti, pozornosti a ranní bolesti hlavy) 

• Syndrom spánkové apnoe (sleep apnea syndrome, SAS) - označuje přerušené 

dýchání během spánku na více než 1 O sekund, více než 5krát za hodinu. 

Gastrointestinální a hepatobiliární komplikace 

• Gastroezofageální reflux zvýšený tlak na bránici a insuficience 

kardioezofageálního svěrače 

• Hiátová hernie - II -

• Cholelitiáza 

• Cholecystitida 

• Jaterní steatóza 

Ortopedické komplikace limitující pohyblivost pacienta, mohou podpořit vznik 

dalších komplikací obezity (např. hluboká trombóza žil dolních končetin). 

• Degenerativní onemocnění kloubů a páteře - zejména artrózy nosných kloubů 
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(koxartróza, gonartróza) a vertebrogenní algický syndrom (lumbago, bolesti v 

zádech), snižuje se podélná a příčná klenba nožní 

• Epifyzeolýza u dětí 

• Vybočená holeň 

Kožní 

• Ekzémy a mykózy, zejména v místech vlhké zapářky 

• Strie 

• Celulitida 

• Hypertrichóza, hirzutismus 

• Benigní papilomatóza 

Psychosociálnf komplikace 

• Společenská diskriminace C'anti-fat racism") 

• Malé sebevědomí, porucha motivace, sebeobviňování 

• Deprese, úzkost 

• Poruchy přijmu potravy 

Chirurgická a anesteziologická rizika - nárůst je důsledkem omezení pohyblivosti, 

poruch dýchacích funkcí, varixů a kožních infekcí. Tuková vrstva na břiše komplikuje 

chirurgické výkony i diagnostiku některých chorob břišní dutiny. K anesteziologickým 

rizikům patří ztížená intubace, zhoršení zpřístupnění cév nebo ztížená podpůrná 

ventilace. 

Iatrogenní a jiné 

• Edémy 

• Horší hojení ran 

• Častější výskyt úrazů 

• Častější výskyt kýl 

• Pseudotumor cerebri (u dětí) (Hainer, Kunešová a kolektiv 1997) 
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3.3 Léčba pohybem 

Pravidelná pohybová aktivita omezuje tvorbu tukové tkáně, vede ke zlepšení kvality 

života, k tělesná a duševní pohodě. Habituální (obvyklá) pohybová aktivita, která je 

přirozenou součástí denních povinností jako jsou cesta do zaměstnání, nákupy, práce na 

zahrádce atd., s technickým rozvojem klesá. Zvýšení habituální aktivity by mělo být 

přirozeným doplňkem pravidelného cvičení. 

U otylých s komplikacemi by měl být pohybový režim individuální a dle požadavků 

lékaře. Ovlivnění obezity je proces dlouhodobý a musí se během něho působit na 

všechny faktory, které vedou k obezitě. Někdy se může stát, že v prvních týdnech 

cvičení hmotnost mírně stoupne. Je to proto, že svalová hmota je těžší než tuková tkáň a 

výsledkem cvičení je nárůst svalové hmoty. Pro jedince trpící obezitou je velmi vhodné 

organizované skupinové cvičení. 

Vhodnou pohybovou aktivitu si obézní jedinec může vybrat z velmi široké nabídky. 

Záleží samozřejmě na typu obezity, ale nejdůležitější je, aby zvolená aktivita jedince 

bavila a přinášela mu pocit uspokojení. Nejvhodnější formou pohybu pro hubnutí jsou 

vytrvalostní aktivity, ale je vhodné je kombinovat s různým posilovacím cvičením. 

3.3.1 Kondiční chůze 

Kondiční chůze je pro většinu obézních nejvhodnějším způsobem, jak zvýšit pohybovou 

aktivitu. Provozovat ji lze kdykoliv a kdekoliv, můžete chodit různě rychle na krátké či 

delší vzdálenosti, nepřetěžuje klouby a je to levná aktivita. Můžete chodit sami, 

vychutnávat si krajinu a klid nebo s přítelem a pobavit se. Chůze posiluje srdce, plíce, 

svaly a samozřejmě se spálí i nějaký ten gram. Pro provozování chůze stačí jen vhodná 

sportovní obuv a přiměřené oblečení. Důležitá je rychlost a frekvence kroků. Při běžné 

chůzi je rychlost pohybu 3 -5 kmih a frekvence 1 00 -120 kroků za minutu. Při kondiční 

chůzi by měla být rychlost 5-9 km/hod a frekvence kroků 120-150 za minutu. Vyšší 

rychlost znamená také, že na srdečně cévní systém jsou kladeny vyšší nároky. Chůze 
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má několik dalších alternativ: silová chůze, chůze do kopce - není vhodná pro 

začátečníky, představuje zvýšené nároky na organismus a na klouby při následné chůzi 

z kopce, chůze na sněhu se sněžnicemi - velmi fyzicky náročná, chůze s holemi neboli 

nordic walking- efektivnější než chůze bez holí, vhodná pro osoby s problémy kolen a 

páteře a wogging- jen pro zkušené jedince, zatížení lze zvýšit malými činkami nebo 

zátěžemi připevněnými na paže. Pro velmi obézní osoby s postižením nosných kloubů 

artrózou není chůze vhodnou formou pohybové aktivity. V takových případech je 

doporučována jízda na kole nebo plavání. 

3.3.2 Vodní pohybové aktivity 

3.3.2.1 Plavání 

Existují čyň plavecké způsoby - prsa, kraul, znak a motýlek, který není vhodný jako 

vytrvalostní aktivita pro kondiční plavce. Nejvhodnější je kraul a znak, neboť při 

plaveckém stylu prsa je bederní páteř v hyperlordóze a většina kondičních plavců 

nedýchá do vody a dochází současně k přetěžování krční páteře. Plavání má velké 

množství zdravotních účinku, zapojují celé svalové skupiny bez přetěžování páteře a 

dolních končetin, působí pozitivně na zvýšení kloubní pohyblivosti, zlepšují dechovou 

kapacitu, rozvíjí srdečně cévní systém a působí pozitivně na psychosomatiku. Dochází k 

vysokému výdeji energie (300 -600 kcal za hodinu plavání v závislosti na stylu a 

rychlosti) a dá se říci, že je zde i nízké riziko zranění. Plavání a jiné pohybové aktivity 

ve vodě jsou nevhodné pro osoby s akutními zdravotními problémy a to především 

zánětlivá onemocnění kůže a plísňová onemocnění. Voda by neměla být studená, 

protože proti dlouhodobému pobytu ve studené vodě se tělo brání ukládáním 

podkožního tuku. Optimální teplota je mezi 26-28 C. Při plavání platí raději pomalu a 

dlouho, než krátce a rychle. Aby docházelo ke spalování tuků, je vhodné zvolit volné 

tempo (50-60% SF max.), 10-15 % udržoYání aerobní vytrvalosti. Je ale i dobré 

zařazovat intervalové plavání - střídání rychlejších a pomalejších úseků, rušné hry ve 

vodě a cvičení proti odporu vody. 
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3.3.2.2 Aqua-aerobik 

Pod pojmem aqua-aerobik rozumíme různé formy aerobního cvičení ve vodě s 

hudebním doprovodem, aqua-power (posilovací cvičení ve vodě) a aqua-strečink 

(protahovací cvičení ve vodě). Nezbytnou součástí je správný výběr hudby, která by 

neměla být jen kulisou. 

Aqua-aerobik můžeme rozdělit: 

Aqua-aerobik v mělké vodě, který je vhodný pro začátečníky, protože hladina vody 

dosahuje do pasu. V mělké vodě vážíme asi 50% své hmotnosti na suchu. 

Aqua-aerobik v přechodné vodě, kdy hladina vody je mezi hrudní kostí a podpažím, je 

ideální pro většinu lidí. V přechodné vodě je naše váha 25-30%hmotnosti na suchu. 

Aqua-aerobik v hluboké vodě, kdy hladina vody dosahuje ke krku, je vhodný pro 

středně pokročilé a zdatné jedince. Často se využívají nadlehčovací, stabilizační I 

odporové pomůcky. V hluboké vodě je naše váha asi 1 O%hmotnosti na suchu. 

Aqua-pomůcky 

Aqua pomůcky pomáhají zvýšit účinnost cvičení. Zlepšují adaptaci orgamsmu na 

zatěžování, dochází k rychlejšímu rozvoji svalové síly a efektivnějšímu formování těla. 

Mezi nejznámější aqua-pomůcky patří: 

Rukavice- při cvičení s nimi se zvyšuje s rozsahem, rychlostí pohybu a polohou paží 

odpor vody. Čím méně je materiál rukavic propustný, tím je cvičení náročnější, nebot' 

odpor vody je vyšší. 

Vodní nudle - "agua-woogle" - je vyrobena z umělého materiálu, je velmi ohebná, 

mnohostranně využitelná, používá se jako nadlehčovací pomůcka k udržení rovnováhy 

a k formování postavy. 

Plavecký pás (agua-jogger) - je pěnový pás, který se upíná v pase. 
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Plavecké desky, vodní činky, vodní step a vodní boty (poslední dvě pomůcky se 

využívají v zahraničí, u nás je používání z hygienických důvodů zakázáno). 

3.3.2.3 Aqua-jogging 

Aqua-jogging je velmi vhodná pohybová aktivita pro osoby s velkou nadváhou. Výhody 

má obdobné jako při plavání, jen výdej energie může být při vysokém zatížení dokonce 

až 1 OOkcal. Mezi vhodné vybavení, aby běh ve vodě byl dobře kontrolovatelný, patří 

Aquajogger. To je pás, který nadnáší tak, aby bylo možné provádět běžecké pohyby bez 

plaveckých. Vyrábí se různé velikosti a s různým vztlakem. Dále se mohou využívat 

zátěže na kotníky, speciální vodní činky nebo speciální rukavice. Existují dva typy 

aqua-joggingu: běh v mělké vodě, kdy se dotýkají nohy dna bazénu a běh v hluboké 

vodě. 

Techniky běhu jsou čtyři a jsou pro ně typické mohutné pohyby paží: 

• Běh prostý je charakterizovaný rovnými zády, ruce jsou sevřené v pěst, paže se 

pohybují v rozsahu 90° a frekvence kroků je 24-45 za minutu. 

• Při zvýrazněném běhu je hlavní charakteristikou velký rozsah pohybu dolních 

končetin, kolena jsou výše a pohyb paží je výraznější než při normálním běhu, 

frekvence kroků je 20-30 za minutu. 

• Běh se zdviháním kolen je typický zvedáním kolen nad úroveň kyčlí . Frekvence 

kroků je 30-60 za minutu. 

• Robo-jog je využíván především v rehabilitaci, je to běh s napnutými 

končetinami, při pohybu vpřed je nutné zvedat prsty na nohou. Frekvence kroků 

je 15-30 za minutu. 

Když chceme snížit hmotnost, musí být aqua-jogging zaměřen na rozvoj vytrvalosti, tím 

myslím dlouhé cvičení v nízké intenzitě. Intenzita cvičení by měla být 60-70% 
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maximální tepové frekvence, délka nejméně 30minut a frekvence cvičení 2-3krát týdně. 

Trénink by měl samozřejmě obsahovat před hlavní částí zahřátí a nakonec by mělo 

následovat uklidnění, které může mít aktivní formu (hry, pomalý běh) nebo pasivní 

formu jako je strečink a relaxace. (Roschinsky 2006) 

Zpestřením pohybových aktivit ve vodě jsou aqua-tance. Velmi důležité je zvolit 

vhodnou hudbu, může se tančit jednotlivě, v páru nebo v různých tanečních formacích. 

3.3.3 Kondiční cvičení 

V úvodní části by mělo dojít k zahřátí organismu. Na začátku hlavní části cvičební 

jednotky se můžeme zaměřit na intenzivnější procvičení celého těla. Neměly by chybět 

cviky pro posílení břišních, hýžďových a zádových svalů. Důležité je přesné provádění 

pohybu. Cvičitel by měl volit metodické postupy od nejjednodušších cviků k 

složitějším. Spíše dávat přednost nižším polohám, zvláště u začátečníku a jedinců s 

větší hmotností, aby nedocházelo k přetěžování nosných kloubů. Kondiční charakter a 

účinek můžeme zvýšit kruhovým tréninkem. Používáme různá gymnastická cvičení bez 

náčiní i s náčiním (míče, činky, tyče atd.), cvičení na nářadí (lavičky, žebřiny, švédské 

bedny). Neděláme poskoky, skoky a přeskoky a vyhýbáme se dlouhým stáním a 

pochodům v pomalém tempu. Důležité je během cvičení sledovat únavu. Vytrvalostní 

zatížení je zpočátku nízké, později volíme vytrvalostní dynamické zátěže střední 

intenzity, které mají nejpříznivější vliv na výdej energie. V závěrečné části se věnujeme 

strečinku a relaxaci. 

Strečink slouží k obnově normální. fyziologické délky zkrácených svalů a svalů s 

tendencí ke zkracování. Zkrácený sval se stává méněcenným, protože ztrácí možnost 

intenzivní kontrakce po plném protažení. Při protahování dochází: 

• K vyrovnání svalových dysbalancí mezi hyperaktivními svaly a jejich funkčně 

oslabenými antagonisty 

• K úpravě tonického napětí svalových vláken a zároveň zlepšení mechanických 

vlastností jejich vazivové složky 
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• Ke snížení tahu zkrácených svalů na kosti v místě svých úponů 

omezení vzniku kloubních blokád 

• K umožnění plného rozsahu pohybu v kloubu 

• Ke zlepšení držení příslušné části těla 

Při uvolňování a protahování musíme zaujmout stabilní, ale relaxovanou, polohu těla. 

Měli bychom znát jasný cíl cvičebního účinku. Cvičíme soustředěně. Pohyby jsou 

plynulé, při pohybu fixujeme centrální a periferní úpon svalu, který procvičujeme. 

Protahované svaly nesmí plnit antigravitační funkci a protahování nesmí být bolestivé. 

Během cvičení je nutné věnovat pozornost dýchání. Správné dýchání je nejen základní 

životní nutností a předpokladem zdraví, ale i předpokladem optimálního výkonu. 

Správné dýchání je takové, které zajišťuje dostatečný přísun kyslíku pro pracující 

orgány a plně využívá kapacity plic. Dýchání má formativní vliv na tvar těla. Zejména 

na tvar hrudníku a tím i na celý osový systém. Vlivem nesprávného držení těla dochází i 

k omezení dechové funkce. Tím, že zlepšíme držení těla, usnadní se i dýchání a naopak 

cvičením dýchacích pohybů můžeme zlepšit správnou koordinaci svalů a působit tak na 

vyrovnání svalových dysbalancí. Dechová cvičení jsou tedy důležitou součástí nejen 

zdravotních tělesných, ale i ostatních. Velmi důležitá je návaznost jednotlivých pohybů 

v průběhu dechové vlny. Existují 3 typy dýchání, které by měly navazovat v plynulý 

dýchací cyklus. 

Břišní (brániční) - je typické pro muže a podílí se na něm bránice a břišní svalstvo. 

Bránice je aktivována při nádechu, břišní svaly při výdechu. 

Dolní žeberní- hrudník se vyklenuje dopředu a do stran. Typické pro ženy. 

Horní žeberní (podklíčkové)- uskutečňuje se pohybem (dopředu a nahoru) žeber- 2. -

5. Dostatečné pouze v kombinaci s předchozími typy. 

Správné dýchání zmenšuje napětí a úzkost, snižuje riziko zdravotních problémů 
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souvisejících se stresem (srdeční choroby). Hluboké klidné pravidelné dýchání 

zpomaluje tepovou frekvenci a snižuje krevní tlak. Většina lidí používá horní žeberní 

dýchání nebo při cvičení dech zadržuje. 

3.3.4 Cyklistika 

Mezi klady cyklistiky patří: 

• Je šetrná ke kloubům. 

• Pohyb se odehrává na čerstvém vzduchu. 

• Jízda na kole je silným emočním zážitkem, což je dobré pro motivaci. 

• Rozvíjí srdečně cévní systém, dýchání a metabolismus. 

• Lze ji provozovat v každém věku. 

Pro jízdu na kole je nezbytné dobře nastavené kolo (výška sedla a řidítek, vzdálenost 

sedla a řidítek). Začátečníci mohou začít jízdou na kole trvající 30 minut a to 3krát 

týdně, postupně délku jízdy zvyšovat. 

3.3.5 Spinning 

Spinning program je kondiční cvičení, je to skupinová jízda jednotlivců na speciálním 

stacionárním kole, tzv. spinneru za doprovodu hudby. V roce 1989 bylo otevřeno 

Jonnym Goldbergem, jihoafrickým cyklistou, první Spinning centrum v Santa Monice v 

Kalifornii. Spinning program je založen na principech skutečné silniční cyklistiky. 

Spinnig lekce trvá 60 minut (přivítání instruktorem, nastavení spinneru - 1 O minut, 

vlastní lekce, jízda- 40 minut a strečink - 1 O minut) a kvůli bezpečnosti by měli 

účastníci být starší 18-ti let a pokud jsou starší 50-ti let nebo mají nějaké zdravotní 

problémy, měli by nejprve konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem. Na první hodině, 

než si klient sedne na kolo, mu instruktor nejprve vše vysvětlí a pomuže mu nastavit 

kolo podle jeho výšky. Musí se nastavit výška sedla, předozadní nastavení vzdálenosti 

sedla od řídítek a nastavení výšky řídítek. Nohy má klient upevněny v klipsnách nebo 

nášlapných pedálech. Spinning program napodobuje dva základní typy terénu, roviny a 

kopce. Roviny sej ezdí s malou nebo mírnou zátěží, kopce se zátěží. Ve všech typech 
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simulovaného terénu se rozlišují dvě pozice, v sedle a ze sedla. Existuje pět základních 

technik jízdy - rovina v sedle, running (rovinu ze sedla), skoky a jak stát v kopcích 

(kopec ze sedla) a kopec v sedle. Další věc, kterou se musí každý naučit, jsou pozice 

rukou. Rozlišujeme tři základní pozice rukou (pozice 1 je typická pro rovinu v sedle, 

pozice 2 pro running, kopec v sedle, skoky a sprinty a pozice 3 pro kopec ze sedla). 

Dodržování správné pozice rukou pomáhá eliminovat únavu ramen, loktů a zápěstí a 

zajišťuje správnou polohu těla. Důležité je také naučit se správně dýchat (nádech 

nosem, výdech ústy), používat hluboké břišní dýchání a relaxovat. Uvolnit se a zbavit 

tělo napětí. Relaxace je cíl i základní princip Spinning programu. Uvolněním těla 

během výkonu maximalizujeme efektivnost využití energie. Po každém tréninku je 

nutno se věnovat strečinku (mimo kolo). Přinese to: 

• Zvýšení fyzické výkonnosti 

t~ Lepší psychickou a fyzickou relaxaci 

~ Snížení nebezpečí zranění 

o Omezení bolestivosti svalů 

• Omezení napětí 

Nejvíce by se mělo při protahování věnovat hamstringům a ohybačům kyčlí, zkracují se 

nejčastěji. 

Každý by měl dbát na to, aby měl dostatek kalorií a byl hydratován během celého 

tréninku. Během 40-ti minutové tréninkové lekce by se mělo vypít minimálně 1,2litrů 

vody (0,25 1 před jízdou, O, 7 1 během jízdy a 1,25 1 po jízdě). 

Kalorický příjem před. během a po tréninku 

Pokud není dostatek kalorií před tréninkem, využívají se kvůli energii zásoby 

glykogenu. To způsobuje únavu po cvičení, prodlužuje dobu regenerace a zvyšuje 

fyzický stres ze cvičení. Vyčerpání živin při tréninku vede k různým stravovacím a 

metabolickým poruchám, včetně energetických výkyvů, chuti na sladké, opožděné 

regeneraci svalstva, neefektivního spalování tuků a zpomaleného metabolismu. To je 

důvod, proč se někteří lidé, i když jedí málo, nemohou zbavit přebytečného tělesného 
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tuku. Spousta sportovců se obrací k energetickým tyčinkám s vysokým obsahem cukru 

a slazen)·m sportovním nápojům, ale není to zcela ideální v}-živa. Cukry neposkytují 

žádnou nutriční hodnotu a mohou způsobit zažívací potíže, jíme - li je před cvičením. 

Nadbytečná spotřeba cukrů může vést k výkyvům v hladině energie a v chuti k jídlu. 

Před každým tréninkem by se měli konzumovat lehce stravitelné kalorie, a to hlavně, 

pokud jdeme cvičit ráno. Přes noc je tělo bez jídla, zásoby jaterního glykogenu jsou 

spánkem vyčerpány na méně než 50%. Pokud cvičíme nalačno, vyčerpáváme své 

energetické zásoby. To může způsobit zpomalení metabolismu a obranný systém těla 

bojuje proti tomu, co považuje za hladovění. Ideálními potravinami, které můžeme 

konzumovat před tréninkem, může být ovoce, které má vysoký obsah vody a je 

jednoduché ho rozložit, komplexní uhlohydráty jako je ovesná kaše, neloupaná rýže a 

sojové mléko. 

Po cvičení 

Jestliže po tréninku nesníme žádné výživné kalorie, nedojde k dostatečné regeneraci 

svalstva. Svaly jsou velmi citlivé na doplnění glykogenu, využití živin a obnovu tkáně 

do jedné hodiny po ukončení cvičení. Pokud živiny dodáme tělu za déle než hodinu, 

svaly z přijímané potravy získají mnohem méně, prodlouží se doba regenerace a zvýší 

se riziko zranění. Po cvičení má mnoho lidí potlačenou chuť k jídlu díky zvýšené 

tělesné teplotě a vyplaveným endorfinům. Důležité je dostat do těla hlavně proteiny a 

bílkoviny. Pokud nezkonzumujeme dostatečné množství bílkovin po cvičení, bude 

regenerace svalů značně potlačena. Zdroji proteinůjsou mléčné produkty, vejce a 

netučné mléko, ryby, to fu. Dále bychom měli každý den zkonzumovat adekvátní 

množství devíti aminokyselin. Esenciální kyseliny musí být dodávány v potravě, 

protože si je tělo nedokáže vyrobit samo. 

Během spinningové lekce je vhodné používat snímače tepové frekvence, pomůže nám 

to vytvořit program, ve kterém je vyváženě zastoupen stres a odpočinek, aerobní a 

anaerobní zátěž a umožní zlepšování kondice bez ohrožení zdraví. Začátečníci by si 

měli pravidelně měřit tepovou frekvenci (TF). Pokud je TF zvýšena, trénink by se měl 

vysadit nebo snížit, dokud se klidová tepová frekvence nevrátí do normálu. Pokud je 

normální klidová tepová frekvence o 10% či více vyšší, nemělo by se vůbec trénovat. 
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Pokud je naopak nízká, svědčí to o vysoké efektivnosti kardiovaskulárního systému a 

srdce s velkým srdečním objemem. Když budeme zlepšovat kondici, mělo by dojít ke 

zvýšení TF. Tepová frekvence udává počet tepů srdce během 1 minuty. Tato frekvence 

se liší podle intenzity tělesné zátěže a trénovanosti jedince. Klidová tepová frekvence se 

pohybuje v rozmezí 65- 75 tepů za minutu, u trénovanějších jedinců klesá až k 50 

tepům za minutu. Čím je cvičení náročnější pro srdce, tím více se TF blíží tzv. 

maximální tepové frekvenci(MTF). MTF je hodnota, kterou bychom neměli 

překračovat. 

Maximální tepová frekvence je nejvyšší možný počet stahů, které je schopné srdce 

zvládnout po dobu jedné minuty. Tato hodnota je důležitá pro stanovení tréninkových 

pásem, můžeme vypočítat jakou tepovou frekvenci bychom měli dodržovat během 

určitého cvičení. MTF je individuální hodnota, závisí na věku a pohlaví. Orientační 

hodnotu nám poskytnou rovnice. Maximální tepová frekvence se vypočítá 220 (muži) 

nebo 226 (ženy) mínus věk. TF měříme buď ručně nebo pomocí přístroje (Sporttester). 

Pohmatem využíváme buď vřetenní tepnu na zápěstí nebo tepnu v oblasti spánku. 

Rozeznáváme klidovou TF, kterou je nejlepší měřit ráno po probuzení, doporučují se 3 

dny za sebou a udělat pak průměr. Aktuální TF měříme hned po cvičení nebo během 

cvičení. Klidovou TF měříme tak, že celou minutu počítáme tepy, aktuální- počítáme 

1 O sekund a pak násobíme šesti nebo počítáme 15 sekund a násobíme čtyřmi. 

Pro spalování tuků je nejlepší absolvovat 3krát týdně cvičení aerobního programu a to 

se střední zátěží v rozmezí 65- 75% MTF. Tělo umí spalovat tuky pouze za přístupu 

dostatečného množství kyslíku. Pokud pracujeme na maximum, tělo dodávka kyslíku 

přestává stačit a získává energii anaerobním způsobem, to je ze zásob cukrů nikoliv 

tuků. Důležitá je i délka zátěže. V prvních minutách využívá tělo jako zdroj energie 

cukry, proto by měla být délka zátěže 20 - 30 minut (po této době dochází ke spalování 

tuků). 

3.3.6 lnline bruslení 

Inline bruslení je velmi populární pohybovou aktivitou, která vede ke zvyšování 

celkové obecné aerobní vytrvalosti a efektivity metabolismu. Málo zatěžuje kotníky, 
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kolena a obratle. Vede ke zvyšování celkové aerobní vytrvalosti. Základní technické 

dovednosti zahrnují základní postoj, jízdu vpřed, techniku pádů, správnou techniku 

vstávání, rozjezd a brždění. 

Nový styl bruslení "birki bruslenl'' kombinuje jízdu na bruslích se speciálně 

upravenými hůlkami. Birki bruslení je o 50% efektivnější než klasické in.line bruslení, 

neboť se aktivně zapojuje horní i dolní polovina těla, spaluje se tedy více kalorií za 

kratší dobu. Birki bruslení získalo svůj název po značce hůlek, které byly vyrobeny 

speciálně pro tyto účely. Cena těchto hůlek se pohybuje od 700 do 1500 Kč. 

Výhody birki bruslení: 

• Zintenzivňuje dýchání 

• Ovlivňuje pozitivně zdravotní stav při nemocech krevního oběhu 

• Aktivuje metabolismus, čímž snižuje obsah cukru a tuku v kreYním oběhu 

(zmenšuje se tím riziko diabetes) 

• Formuje postavu 

• Posiluje imunitní systém 

• Odbourává stres a zlepšuje náladu (Blahutová 2007) 

3.3. 7 Běh na lyžích 

Výhody tohoto sportu jsou: 

• Je vhodný pro všechny věkové skupiny. 

• Nezatěžuje klouby nárazy. 

• Zatěžuje svalové skupiny celého těla. 

• V závislosti na intenzitě může být energetický výdej 400-1 OOOkcal za hodinu. 

Lze si zakoupit dva typy lyží - lyže pro klasický způsob běhu a lyže pro bruslení. 

3.3.8 Bosu 

Tento druh cvičení se objevil poprvé v roce 1999 (cvičitel David Weck). Je to balanční 

cvičení, využívající pomůcku Bosu Balance Trainer. Bosu je zkratka pro anglický výraz 
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"both sides up", to znamená že lze využívat ke cvičení obě strany. Je to polokoule, jejíž 

pevná plocha má 63,5 cm v průměru a kopule je nafouklá do výšky asi 22 cm. Na 

bočních stranách jsou rukojeti, které slouží k přenášení a přetáčení. Cvičení probíhá v 

aerobním pásmu, dochází při něm k trénování rovnováhy a stimulaci svalů zajišťující 

správné držení těla. Existují dva typy cvičení: Bosu-pilates a cardio bosu (bosu - rychlé 

cvičení). www.bosufitness.cz/cz 

3.3.9 Trampolining 

Trampolining je netradiční moderní adrenalinové cvičení. První trampolínu sestavil 

francouzský artista du Trampoline. Trampolína přináší jak pohyb, tak i zábavu. Při 

skákání na trampolíně dochází k velkému výdeji energie a zvýšení srdečně-cévní 

činnosti, zlepšuje se činnost dýchacího aparátu. Na trampolíně spálí člověk více kalorií 

než při běhu a navíc nezatěžuje tolik klouby. 5 minut intenzivního skákání je stejné jako 

běh na 3000 metrů. Opakující se pohyby nahoru dolů podporují stlačování krevního a 

lymfatického řečiště a dochází tak k odplavování toxinů z organismu a odbourávání 

tuků. Skákáním na trampolíně se zlepšuje rovnováha, prostorová orientace a vyplavují 

se hormony dobré nálady- endorfiny. Pravidelné skákání vede dokonce prý k očištění 

těla, napomáhá získávání sebedůvěry a při překonávání strachu. Trampolining posiluje 

svalstvo celého těla, dokonce i svaly, které neprocvičuje žádný jiný sport (př. Mimické 

svalstvo při uspokojivém úsměvu). Začíná se vždy lehkým skákáním v rytmu chůze. 

Může se skákat snožmo i roznožmo, ze strany na stranu, střídavě zvedat kolena. Ideální 

je cvičit na boso. Kontraindikací je onemocnění srdce, žil, kostí a kloubů. Klasické 

trampolíny se vyrábějí ve velikosti 2-4 metry. Největší je bungee trampolína s ochranou 

sítí, na které se dá vyskočit až do výšky 6 metrů. www.trampoliny.net 

3.3.10 Pilatesova metoda 

Pilatesova metoda je cvičební program na zlepšení celkové zdatnosti, posiluje a přispívá 

k sebedůvěře. Vytvořil ji němec Joseph Pilates (1880 - 1967), který v dětství trpěl 

astmatem a křivicí. Věnoval se posilování, lyžování, skokům do vody, boxu, 

gymnastice, józe, sebeobraně, tanci a vzpírání. prostudoval východní, řecké a německé 
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tělocvičné systémy. Zkombinoval je a vytvořil vlastní metodu rozvoje těla a ducha, 

kterou zveřejnil v roce 1914. Během 2. světové války s principy rozvoje těla a ducha 

experimentoval. Jako ošetřovatel vymyslel cvičení pro imobilní pacienty a k jejim 

postelím zhotovil cvičební pomůcky. Vytvořil cvičební program na posilování a 

protahování končetin a páteře. Svou metodou dokázal Pilates obnovit u pacientů 

pohybové reflexy a přivést je k pohybu. Metoda zaznamenala úspěch a byl požádán, aby 

trénoval nejprve v armádě, později měl nabídky od různých sportovců. V současné době 

se této metodě věnuje značná pozornost mnoho lidí si ji oblíbilo. Pilatesova metoda 

pomáhá obnovit pružnost, svalovou rovnováhu, koordinaci, vybudovat silné a pevné 

svaly, zbavit se bolesti (pokud je) a tím obnovit zdraví a duševní pohodu. Díky 

Pilatesově metodě se zlepší držení těla, zvýší energetický výdej, člověk se zbaví stresu, 

zvýší úroveň sebeovládání, zvýší sebevědomí, naučí se správně dýchat a koordinovat 

dýchání s pohyby. 

Cvičení může zlepšit tedy: 

• Ohebnost 

• Sílu a vytrvalost 

• Rovnováhu 

• Koordinaci 

• Dýchání 

Pilatesovu metodu může cvičit každý, různého věku a zdatnosti. Cílem tohoto cvičení je 

uvědomit si své tělo, které dělá v normálním životě i při cvičení pohyby, na které je 

zvyklé. V některých případech mohou být pohybové návyky špatné a projevit se to 

může kdekoli (bolesti zad, porucha funkce vnitřních orgánů atd.). Špatné pohybové 

návyky si mozek musí nejprve uvědomit, aby byl schopný přepsat nové za staré. 

Podstatou je rozvíjet všechny svaly (zpevňující a pohybující) rovnoměrně, aby 

nedocházelo ke svalovým dysbalancím nebo zraněním. Při Pilatesově cvičení se svaly 

posilují a protahují tak, aby byly v rovnováze. Aby byla metoda co nejúčinnější, bylo by 

nejlepší se jí věnovat denně nebo nejméně čtyřikrát týdně. Kromě cvičení kladl Pilates 

důraz na zdravou výživu: 

• Jíst rozmanitou stravu 
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• Snížit příjem tuku a cholesterolu 

• Jíst stravu s dostatečným množstvím složených cukrů a vlákniny 

• Mít dostatečný příjem vápníku 

• Udržovat přiměřenou hmotnost 

• Alkohol jen v malém množství nebo vůbec 

Zajímavé je, že zastával názor konzumovat co nejvíce barev (různé ovoce, zelenina). 

Řl'kal, že čím více barev, tím se předejde většímu počtu nemocí. 

Osm Pilatesových principů 

Koncentrace 

Aby byl pohyb kvalitní, musí být naše myšlenky stále při cvičení, kontrolovat každý 

pohyb. 

Kontrola 

Cvičení se musí dělat přesně, jen kontrolovaný pohyb nepřivodí zranění. 

Střed 

Všechny pohyby začínají ve středu. Střed je odpovědný za podporu páteře, vnitřních 

orgánů a za správné držení těla. Pilates toto místo označuje slovem "Powerhouse" (v 

překladu elektrárna, motor). Když tělo pracuje správně, co se týká svalové činnosti, je 

zdroj síly a pohybu umístěn ve středu těla. Ve středu (přibližně bod Sem pod pupkem) 

se promítají svaly - břišní, páteřní, svaly tvořící boky a hýždě. Podle Pilata energie a 

řízení všech cvičení vychází ze středu a proudí ven (př. pokud provádím pohyb k kyčli, 

musím nejprve zpevnit střed, aby byl pohyb proveden správně a nedošlo ke zranění). 

Posílením středu: 

-potlačíte nebo odstraníte bolesti zad 

- budete mít ploché břicho 

- zeštíhlíte v pase 

- prodloužíte páteř 

- zpevníte kostru 
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Dýchání 

Dýchání a kontrola dýchání je velmi obtížná a důležitá část Pilatesova cvičení. 

Plynulost přesnost 

Opakování 

Opakováním se zdokonalují dovednosti a způsob provádění cviků. 

Individuálnost 

Každý člověk je jedinečný, jiný. Někdo získá dovednosti nezbytné ke zvládnutí 

Pilatesovy metody rychle, někdo pomaleji. 

Každé cvičení začíná zahřátím organismu. Zahřívací cviky jsou důležité pro stabilizaci 

středu, pro bezpečnost a pro rozvoj svalů. Po zahřátí můžeme začít s nácvikem 

Pilatesových cviků. Důraz je kladen na přesnost pohybu. 

3.3.11 Cvičení s Thera-Bandem 

Thera-Band je 10 cm široký gumový (latexový) pás. Barva označuje sílu tahu, která se 

musí při cvičení překonávat. Gumu lze koupit v osmi barvách (béžová - extra slabá, 

žlutá- slabá, červená - středně silná, zelená- silná, modrá- extra silná, černá - zvlášť 

silná, stříbrná - super silná, zlatá - maximum silná). Barvu by si měl vybrat člověk 

takovou, aby dokázal zopakovat cvičení 15 až 20krát. Délka pásu se doporučuje od 200 

- 250 cm. Výhodou Thera-Bandu je příznivá cena, lehkost a snadná manipulovatelnost, 

lze ji použít nezávisle na výkonnosti nebo věku, pomocí gumy lze provádět jak cviky 

zaměřené pouze na jeden kloub, tak i komplexní pohyby zaměřené na procvičení více 

kloubů najednou. Důležitá je správná péče a šetrné zacházení (před cvičením sundat 

prstýnky, hodinky a pozor na dlouhé nehty, nevystavovat přímému slunci atd.). Na 

začátku cvičení s Thera-Bandem by měla být zahřívací část a na konci strečink. Nutno 

dbát na správné výchozí postavení, nekrčit ruce v zápěstí, dýchat pravidelně a 

procvičovat vždy obě strany najednou. Počet opakování při posilování s Thera-Bandem 

se stanoví podle toho, kolik jedinec zvládne opakování bez maximálního úsilí. Mělo by 
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se dbát na to, aby cvik prováděla jen ta svalová skupina, pro kterou je určen. Aby se do 

pohybu nezapojovaly antagonisté a nedocházelo ke svalovým dysbalancím. Cílem 

cvičení s gumou je nejen svaly zpevnit, ale také odbourat přebytečný tuk a posílit 

kardiovaskulární systém. Posilovací cvičení se využívá pro zvýšení funkční zdatnosti 

oslabených či k oslabení náchylných svalů. 

Dochází: 

• Ke zvýšení klidového tonu svalstva 

• K upravení tonické nerovnováhy v příslušném pohybovém segmentu 

• K zlepšení schopnosti svalu pracovat ekonomicky 

• K odstranění funkčního útlumu, zlepšení vnitrosvalové koordinace 

Před posilováním je třeba uvolnit a protáhnout hyperaktivní svaly. Při posilovacím 

cvičení musí být v aktivitě pouze svaly oslabené, hyperreaktivní svaly musí zůstat 

relaxované, aby nedocházelo ke vzniku svalové nerovnováhy. Volíme jednoduché cviky 

s cíleným zaměřením účinku. Posilujeme ve zkrácení svalu, s výdechem. 

3.3.12 Cvičení s gymnastickým míčem 

Velké míče se stávají stále oblíbenější cvičební pomůckou. Jsou vhodné pro všechny 

věkové kategorie, jak pro děti, tak i pro seniory. Jsou využívány jako sportovní a 

rehabilitační pomůcky v rámci L TV, ale doporučují se i jako sedátko ve školách nebo v 

kancelářích. Gymnastický míč (fitbal, powerball, pushball, rehaball, physioball, 

bodyball) je nafukovací elastický míč z umělé hmoty. Existuje v různých velikostech a 

barvách. 

Využití velkého míče: 

• Sezení kondiční a posilovací cvičení 

• Rytmické cvičení s hudbou 

• Uvolnění, relaxace a strečink 

• Trénování koordinace a rovnováhy 

• Cvičení v těhotenství 
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• Pomůcka pro terapii na podporu psychomotorických funkcí mentálně, tělesně 

postižených, psychicky nemocných 

• Při pedagogicko - terapeutické práci s dětmi 

• Hry pro děti 

• Pomůcka u některých rehabilitačních metodik (Bobath koncept) 

Správná velikost míče 

Pro správné používání míče je důležitá jeho velikost. 

Tabulka 7 Velikost míče podle výšky postavy: 

Výška postavy Průměr míče Obvod míče 

135- 160 cm 55 cm 173 cm 

160- 180 cm 65cm 204cm 

180 cm a více 75 cm 236cm 

Správný sed na míči 

Než začneme cvičit, je potřeba naučit se nejprve na něm správně sedět. 

Dolní končetiny - při správném sezení na míči musí být kyčelní klouby výše než 

kolenní klouby a bérec a noha leží v jedné rovině. Plosky nohou spočívají plnou vahou 

na podložce. 

Pánev - je sklopena vpřed ( bederní lordóza). Nácvik klopení pánve - jednu ruku 

položíme na břicho, druhou na křížovou kost a pohybujeme rytmicky pánví vpřed a 

vzad, později bez kontaktu rukou. 

Hrudník - musí být vzpřímen a tlačen vpřed, prsní kost zvedána vzhůru. Když se pánev 

pohybuje vpřed a vzad, tak se současně pohybuje i hrudník. 

Pletenec ramenní- ramena jsou tažena dolů a lehce vzad. Nácvik správného postavení 

ramen - zvedáme ramena k uším a potom uvolňujeme, necháme je klesnout dolů a 
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vnímáme rozdíl. Paže visí volně podél těla. 

Krční páteř- hlava je v prodloužení páteře a lehce "zasunuta", krční páteř je vzpřímená. 

Nácvik správného držení hlavy- sedíme na míči, pohledem fixujeme bod ve výši našich 

očí, prsty jedné ruky dáme na bradu, prsty druhé ruky na C-Th přechod. Vysunujeme 

hlavu vpřed za bradou a zasunujeme zpět. Později zkoušíme bez kontaktu rukou. 

Rozdíl mezi sedem na míči a na židli 

Při dlouhém sezení dochází k velkému zatížení páteře. Pokud sedíme ještě s ohnutými 

zády, dochází k poškození meziobratlových destiček, zkrácení a ochabnutí některých 

svalů, což se projeví nejen na páteři, ale i na celém těle. 

Sed na míči: 

• Míč umožňuje "dynamické" sezení, což znamená, že se můžeme stále trochu 

pohybovat a nejsme v dlouhodobé pozici 

• Míč podporuje optimální sklon pánve oproti židli a vzpřímené sezení je na míči 

snadnější než na židli 

• Dochází ke stálé aktivaci a posilování svalů, protože míč je nestabilní 

• Při stálém lehkém pérování na míči se střídá zatížení a odlehčení meziobratlových 

destiček a umožňuje jejich lepší zásobení živinami a pomalejší opotřebování 

• Ze začátku, než si na míč zvykneme, stačí na něm sedět asi 1 O - 20 minut 

Cvičení na míči 

• Základem je nácvik správného sedu 

• Začínáme jednoduchými cviky - pérování, houpání a postupně přecházíme ke 

cvikům složitějším 

• Při cvičení nezadržujeme dech 

• Necvičíme do únavy, protože potom se zhoršuje koordinace a můžeme si ublížit 

• Cvičíme v bezpečném prostředí, v dostatečně velké místnosti, kde nehrozí úraz ani 

poškození míče 

• Cvičit můžeme v sedu na míči, v lehu na míči na zádech, v lehu na míči na břiše, s 

míčem v lehu, sedu, kleku a ve stoji 
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3.3.13 Kalanetika 

Autorkou této techniky cvičení je Callan Pinckneyová. Technika se také věnuje 

tvarování těla. Využívá se velmi malých pohybů částí těla, které vedou ke zpevnění 

svalstva. U posilovaného svalu provedeme izotonickou kontrakci a v této kontrakci 

provádíme malé tahy. Kontrakce bývá úplná a natažení neúplné, celková délka svalu se 

zmenší. Pro tuto metodu je ale důležité mít už dostatečné pohybové zkušenosti k tomu, 

abychom ve výchozí poloze pohybu dokázaly zapojit cílený sval. Pohyb musí být 

prováděn přesně, bez souhybů a koordinovaně bez známek únavy. Počet opakování 

cviku se řídí přesností provádění cviku. Toto cvičení opět vede ke zpevnění svalů, 

zlepšení ohebnosti, koordinace, rovnováhy a vede k uvědomování si vlastního těla. 

3.3.14 Jóga 

Jóga a její filosofie (zdůrazňuje vliv mysli na tělo) může člověku ukázat nový životní 

směr a motivaci. Představuje systém duchovních, duševních a tělesných cvičení. 

Vznikla v Indii a v sanskrtu znamená váhy nebo spojení. Původně vznikla jako způsob 

meditace, jejímž úkolem bylo projasnit a ztišit neklidnou mysl. Jogíni tvrdili, že tělo je 

zrcadlem stavu mysli a duše. Tento názor zastávají i dnešní lékaři a psychologové, co se 

týče psychosomatických onemocnění. Jogíni zaznamenali, že určitá tělesná a dechová 

cvičení působí příznivě na tělesný stav i náladu. Věda nás v tomto poznání utvrzuje, 

prokázalo se, že při plynulém energetickém nebo vytrvalostním pohybu tělo vytváří tzv. 

hormony štěstí. Jóga je cvičením pro každého. Člověk si může vybrat z celé škály cviků 

ty, co mu vyhovují tělesně i duševně. Existují různé disciplíny - v Evropě známá 

hathajóga (systém tělesných cvičení a pozic), rádžajóga (královská jóga ovládnutí 

mysli), džňánajóga Góga intelektu a rozumového poznání), karmajóga Góga činů v 

souladu s mravním řádem), bhaktijóga Góga oddanosti a nesobecké lásky). Pohyby se 

provádějí pomalu a ve výdrži se setrvává minutu či déle, aby došlo k uvědomění těla. 

Důraz se klade na relaxaci a přirozené dýchání, protože obojí uklidňuje snadno vzrušivý 

nervový systém. Dýchat by se mělo nosem. Dech představuje životní sílu člověka -

pránu. Nejprve je důležité obnovit stabilní dýchání, které snižuje napětí. Při 

dlouhodobých potížích je vhodná relaxace a meditace. 
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Formování těla podle jógy 

Podle jogínů má být tělo harmonické - ani tlusté, ani hubené, plné síly, ne přehnaně 

svalnaté. Pokožka by měla být zářící, žádné známky stárnutí, jiskra v oku, štíhlý pas a 

pružné končetiny. Vymysleli očistná cvičení na žaludek a střeva, které zbaví 

organismus zplodin, když se cítíme unaveně a vlečeme s sebou nadbytek tělesné váhy, 

posilovací cvičení (silné svaly a správné držení těla). 

Ke cvičení jógy je třeba: 

• Klidné, teplé místo 

• Karimatka 

• Přiléhavý oděv, cvičíme naboso 

• Cvičit s prázdným žaludkem a vyhnout se nadměrnému pití (poslední jídlo 2 hodiny 

před) 

• Cvičit pravidelně, ve stejnou dobu 

• Nanejvýš 4krát týdně 30 minut 

Velmi oblíbeným programem pro rozvoj síly, vytrvalosti a pohyblivosti je tzv. Pozdrav 

slunci. Je to vynikající tělesné cvičení pro kondici, které povzbuzuje i dýchání, krevní 

oběh a trávení. Pozdrav slunci je nejlepší cvičit ráno před snídaní, protože získáte 

obrovskou energii do nového dne. Nejdříve je třeba seznámit se s jednotlivými prvky 

sestavy. Z počátku cvičte 3 kola a postupně můžete počet kol zvýšit na 12. 

3.3.15 Taneční pohybová terapie 

Tanec patří k základním oblastem umění. V současné době se stal pro své léčivé 

vlastnosti jednou z nejúčinnějších terapií. Léčba tancem (choreoterapie) vychází 

z předpokladu, že pohyb může kladně ovlivnit psychický i fyzický stav člověka. 

V choreoterapii se nejedná o výuku konkrétních tanců nebo kroků. Základem je návrat 

ke schopnosti přirozeného pohybu, kterou mají od narození všichni lidé. Tanec je pro 

některé lidi vhodným prostředkem usnadňujícím komunikaci. Představuje příležitost 

k navázání a prohlubování yztahů mezi klienty, k lepší orientaci v jejich vlastním nitru, 

ale také šanci terapeuta nahlédnut do klientova, někdy obtížně přístupného, vnitřního 
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světa. Pohyb, rytmus a opakování určitých choreografických sestav pomáhá odhalit 

pocity uložené hluboko v podvědomí, které mohou být příčinou různých psychických 

poruch. Tanec umožňuje vyjádřit své pocity, a což je velmi důležité, podělit se s nimi 

s ostatními. 

Historie 

Používání taneční terapie je známé už od nepaměti. Účinků a působení tance se 

využívalo při rituálních obřadech ve všech světadílech. V kmenových společenstvích je 

spojeno s uvedením do transu. Šaman tancuje tak dlouho, až se dostaví křeče, při 

kterých ztrácí kontrolu nad svým tělem. Pomocí hudby a tance může do podobného 

stavu uvést i ostatní z kmene, neboť všichni věří, že v transu je mohou duchové 

ovládající tělo uzdravit a obnovit jejich vitalitu. Domorodci se dodnes maskují a 

napodobují pohyby zvířat, čímž si zabezpečují úspěch lovu. Například v Austrálii, 

v jižní části Nového Walesu, se tamější domorodci rozdělí na dvě skupiny a tančí před 

lovem na klokany pantomimický tanec. Jedna skupina představuje klokany vyhřívající 

se na slunci a druhá symbolizuje stopující lovce. 

V raném středověku se považovaly záchvaty tance za boží požehnání a měly svého 

vlastního patrona- svatého Víta. 

V meziválečném období začal německý emigrant žijící ve Velké Británii Rudolf Laban 

vyučovat tanec jako pomocnou metodu k psychoterapii. Tanec byl pro něj prostředkem 

k sebevyjádření a k obnovení duševního zdraví. 

Po 2. světové válce zavedla do Spojených států jinou formu léčby tancem 

( choreoterapii) americká taneční terapeutka Marian Chaceová (1896 - 1970), která se 

věnovala v 50. a 60. letech terapii psychotických pacientů ve Washingtonu. V jejím 

pojetí hrálo hlavní roli taneční zrcadlení partnera. Zjistila, že existuje úzká spojitost 

mezi způsobem pohybu člověka a pocity, které chce vyjádřit. Díky tomuto poznatku 

začala vést terapeutické lekce, kterých se účastnili lidé s psychickými a emocionálními 

problémy. Pro nemocné, kteří byli jinak od okolí nepochopeni, se stal tanec základním 

způsobem komunikace. M. Chaceová zastávala názor, že tanec a pohyb dává člověku 
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možnost navázat kontakt s ostatními lidmi, zejména je-li omezený. Později začali další 

terapeuti používat její metodu, ale většinou si ji upravili podle vlastních představ. 

V roce 1966 byla založena Americká společnost pro léčbu tancem. 

Postup 

Hodiny tance mohou být individuální nebo skupinové, trvají asi dvě a půl hodiny a 

konají se jednou týdně. Terapeut chce klienta většinou vidět dříve, než ho zařadí do 

skupiny. Klient by měl terapeuta informovat o všech svých potížích. Tanečních lekcí se 

může zúčastnit každý, nezáleží na věku ani na zkušenosti s pohybem. Skupiny se dělají 

malé, aby se terapeut mohl klientům více věnovat. Lekce začínají jednoduchým 

cvičením pro zahřátí a uvolnění těla a svalů. Klienti cvičí v kruhu, protože kruh 

vyjadřuje pocit bezpečí. Někdy se při hodině používá hudba, která může být vybrána 

terapeutem nebo klienty. Často se ale hudba vynechává, protože by mohla klienta 

vytrhovat od toho, co chce vyjádřit, a tanečníci se pohybují podle vlastního rytmu. 

V terapii se postupuje tak, že klientům je předložen základní krátký příběh jako 

inspirace pro zamyšlení a následnou taneční improvizaci. Příběhy jsou vybírány tak, aby 

obsahovaly postavy nebo zvířata, s kterými se mohou klienti snadno ztotožnit. 

V průběhu několika lekcí se stávají klienti spolutvůrci nového příběhu, dosazují do 

původního děje svoje názory a úvahy. Po tanečních improvizacích jsou vyzváni, aby 

sdělili své pocity. Většinou se v jejich vyprávění zrcadlí vnímání vlastního já a vnímání 

vztahů s rodinou, přáteli a okolím. A až nakonec následuje společné zamyšlení klienta a 

terapeuta. Taneční pohyboYá terapie prováděná kvalifikovaným terapeutem je 

bezriziková. 

V dnešní době jsou velmi oblíbené orientální tance, které jsou mylně nazývány břišním 

tancem, ačkoliv v arabštině jeho název zní "Raqs sharqi", což znamená tanec východu. 

Jeho smyslem není, tak jak se mnozí Evropané domnívají, svádění mužů. Je oblíbený 

pro své pozitivní účinky na zdraví a krásu. Je založen na jemných pohybech všech částí 

těla. Orientální tanec je výborná terapeutická metoda. Každá žena může začít cvičit 

orientální tanec, nezáleží na věku ani na šikovnosti, neboť se začíná s pomalejším 

rytmem a postupně se přidávají složitější variace. Naučit se orientální tanec není nic 

snadného, ženy se naučí pracovat s prapůvodní ženskou energií, která jim umožní 
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objevit svou pravou ženskost, krásu a sebevědomí. Příjemnou formou tak žena mění 

nejen vztah k sobě samé, ale i ke druhým lidem. Orientální tanec je ženskými lékaři a 

psychology v Německu a USA doporučován jako výjimečná terapeutická metoda pro 

fyzické a psychické potíže a je dokonce respektován i některými zdravotními 

pojišťovnami. získává velké množství energie. 

3.3.16 Aerobní trenažéry 

Pro snižování hmotnosti jsou vhodné i různé trenažéry používané ve fitness centrech, 

ale i v domácnosti: 

• Běhací pás (běhátko)- výhoda je, že oproti venkovnímu běhu pohlcuje nárazy. 

• Veslařský trenažér- posiluje horní, dolní končetiny a trup. 

• Krosový eliptický trenažér- zatěžuje všechny velké svalové skupiny, je vhodný pro 

zvašování zdatnosti a snožování hmotnosti. 

• Byciklový ergometr (rotoped) 

• Stepper 
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3.4 Zdravá výživa 

Potrava, kterou přijímáme má kromě energetické hodnoty i hodnotu biologickou. Podle 

ní rozděluje potraviny na: 

• Sytící, které slouží jako zdroj energie. 

• Živící, které dodávají materiál pro stavbu tělesné hmoty buňky. 

• Ochranné, které obsahují důležité vitamíny, nerostné látky a jiné sloučeniny 

potřebné k životu. 

Snižování biologické hodnoty může nastat při špatném zpracování potravin.(Mastná 

2000) 

3.4.1 Sacharidy 

Sacharidy jsou nejdůležitějším zdrojem energie, dokonce jsou nezbytné i pro správné 

fungování mozku. Zdravý člověk by jich měl zkonzumovat asi 55%-60% z celkového 

denního příjmu energie. V lg sacharidů je obsaženo 17kJ. Při hubnutí by měly zaujímat 

40-50% energetické hodnoty. Pokud je příjem sacharidů velmi nízký, dochází k úbytku 

svalové hmoty, překyselení organismu a negativnímu ovlivnění psychiky. Naopak 

pokud je velmi vysoký příjem sacharidů, vede to k hromadění energie do tukových 

zásob. Při výběru sacharidů musíme brát v úvahu jejich glykemický index. To znamená 

schopnost ovlivňovat hladinu krevního cukru, který je ovlivňován technologií výroby 

nebo vařením. Čím prudčeji se zvyšuje po požití potravy glykémie, tím hůře můžeme 

zhubnout. Vyplavuje se hormon inzulín, který podporuje ukládání tuku. Dlouhodobá 

konzumace potravin s vysokým glykemickým indexem vede nejen k obezitě, ale působí 

negativně i na psychiku člověka. Při hubnutí je vhodné konzumovat převážně potraviny 

s nízkým, popřípadě se středním glykemickým indexem. (Málková, Kunová, Kudrna 

2002) 

Sacharidy dělíme na: 

• Jednoduché cukry (glukóza neboli hroznový cukr, fruktóza neboli ovocný cukr, 
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galaktóza), z nichž nejdůležitější je glukóza, protože má klíčové postavení v látkové 

přeměně. Tyto jednoduché cukry mohou být organismem vstřebávány. 

• Složené cukry neboli polysacharidy (škrob, dextrin, glykogen, buničina)- přijaty 

potravou se musí v těle nejprve štěpit na menší části, které mohou být vstřebávány. 

Zdrojem polysacharidů jsou obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce a brambory. 

(Kunová 2004) 

3.4.2 Tuky (lipidy) 

Tuky jsou sloučeniny glycerolu a mastných kyselin. Tuky mohou být zjevné (máslo, 

sádlo, oleje) nebo skryté. Jsou velmi důležité, neboť jsou zdrojem energie a rozpouštějí 

se v nich některé vitamíny. Z hlediska výživy je třeba naučit se rozpoznávat různé druhy 

tuků, které lze rozdělit dle druhu mastných kyselin do pěti kategorií: 

• Nasycené mastné kyseliny (saturované) 

Jsou obsaženy v mase (hovězí, telecí, jehněčí, vepřové), v uzeninách, vejcích a 

plnotučných mléčných výrobcích (mléko, máslo, šlehačka, sýr). Zvyšují hladinu 

cholesterolu v krvi. Cholesterol, látka podobná tuku, je součástí živočišných tuků a v 

malém množství je pro organismus dokonce potřebný- pro tvorbu buněčných membrán 

a hormonů. Jeho denní příjem by neměl ale přesahovat 300 mg. Při nadbytku se ukládá 

v cévách ajejednou z příčin aterosklerózy. 

• Jednoduše nenasycené mastné kyseliny 

Zdroje: Olivový olej, husí a kachní sádlo, paštika z husích jater. 

• Několikanásobně nenasycené rostlinné mastné kyseliny 

Zdroj: Slunečnicový olej, olivy. 

• Transférové nenasycené mastné kyseliny 

Jsou stejné jako ty předchozí, jen chemická struktura byla změněna zpracováním a 

vařením. 
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Zdroj: průmyslově vyráběný chléb, cukrářské výrobky, hotová jídla. 

• Několikanásobně nenasycené živočišné mastné kyseliny 

Nelze je přeměnit v tuk. 

Zdroj: Měkkýši, korýši, ryby. 

Působí příznivě na zdraví člověka, neboť některé snižují hladinu cholesterolu v krvi, 

jiné zabraňují například vzniku trombů. Při nadměrné konzumaci nebo při nevhodném 

výběru se zvyšuje riziko onemocnění krevního oběhu nebo obezity. Nasycené mastné 

kyseliny a transférové nenasycené mastné kyseliny lze ukládat ve formě rezervního tuku 

nejjednodušeji. (Kunová 2004) 

Tuky by měly tvořit u zdravého člověka 25-30% celkové energetické hodnoty. V lg 

tuku je přibližně 38kJ. (Málková 2007) 

3.3.3 Bílkoviny (proteiny) 

Bílkoviny jsou základními stavebními kameny organismu. Jsou nezbytné pro růst a 

obnovování buněk, pro tvorbu protilátek a podílí se na tvorbě některých hormonů. V 1 g 

bílkovin je obsaženo asi 17 kJ energie, to znamená, že by měly tvořit u zdravého 

člověka zhruba 10%-20% energetického příjmu. Ale při hubnutí se doporučuje zvýšit 

příjem bílkovin na 25-30% celkové energetické hodnoty. Pravidelný přísun bílkovin 

poskytuje všem buňkám těla potřebné množství aminokyselin. Buňky pak využívají tyto 

chemické sloučeniny jako stavební kameny při tvorbě nových bílkovin. Bílkoviny se 

podílejí na růstu, tvorbě a obnově všech tkání těla (kostí, svalů a vaziva). Pomocí 

genetického kódu uloženého v buněčném jádře a určujícího pořadí aminokyselin, vyrábí 

každá buňka svou vlastní specifickou sadu bílkovin. Některé z těchto bílkovin fungují 

jako enzymy, které umožňují chemické reakce produkující energii pro svalové 

kontrakce nebo jiné buněčné aktivity. 

Bílkoviny se skládají z 24 aminokyselin. Některé z nich jsou nezbytné k důležitým 

reakcím (např.růst svalové hmoty), ale tělo je nedokáže samo vyrobit ani ničím nahradit 
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a je tudíž odkázáno pouze na jejich příjem potravou. 

Bílkoviny se dělí na: 

• Plnohodnotné- obsahují všechny nezbytné esenciální aminokyseliny 

- jsou obsaženy potravinách živočišného původu (maso, drůbež, 

ryby, vejce, mléčné výrobky) 

• Neplnohodnotné- neobsahují všechny nezbytné esenciální aminokyseliny 

jsou to rostlinné bílkoviny nacházející se v luštěninách, mouce, 

ořechách, pečivu. 

Nadměrná konzumace bílkovin v běžné formě může způsobit různé problémy u lidí 

s poruchami funkcí jater a ledvin, protože tyto orgány se podílejí na odstraňování 

zplodin z metabolismu bílkovin. Potraviny živočišného původu, zejména tmavé maso a 

mléčné výrobky, které obsahují hodně bílkovin, jsou většinou také bohaté na nasycené 

tuky, které jsou vysoce energetické a zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. 

Při nedostatku bílkovin v organismu dochází ke snížení imunity, chudokrevnosti a 

rozkladu svalové tkáně a může to zabránit i snížení hmotnosti. 

3.4.4 Vláknina 

Hlavní složkou vlákniny je celulóza, nachází se v buněčných stěnách všech rostlin a 

jejich celulózové stěny zpevňuje lignin. Třetí složkou jsou pektiny, které se vyskytují ve 

většině zralého ovoce. Nejbohatšími zdroji jsou celozrnné obilniny a výrobky z nich, 

zeleniny,ovoce a luštěniny. 

Význam: 

• Podporuje odbourávání cholesterolu 

• Dobrá pro střevní mikroflóru- podporuje střevní peristaltiku 

• Nabobtnává v žaludku, protože přijímá vodu (vyvolá pocit nasycení) 

• Aktivně zpomaluje vstřebávání cukrů a tuků z potravy 
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Vláknina se dělí na: 

• Rozpustná (pektiny)- ovlivňuje hladinu cukru v krvi a hladinu krevního 

cholesterolu. Rozpustná vláknina zvětšuje svůj objem v žaludku a prodlužuje tak 

pocit nasycení. 

• Nerozpustná vláknina (celulóza a lignin) - zlepšuje střevní peristaltiku. 

Doporučená denní dávka je 30g. (Kunová 2004) 

3.4.5 Vitamíny 

Vitamíny přijímáme v malých množstvích, ale mají vysokou biologickou aktivitu a 

nemohou být ničím jiným nahrazeny. Nedostatek vitamínů se nazývá avitaminóza 

respektivě hypovitaminóza. Naopak zvýšené hromadění vitamínů v organismu se 

omačuje jako hypervitaminóza. Organismus je schopen do určité míry skladovat hlavně 

vitamíny rozpustné v tucích, proto může dojít k hypervitaminóze (výjimkou je B12, 

jehož zásoby v játrech stačí na několik let). Naopak vitamíny rozpustné ve vodě 

nedokáže organismus skladovat ve velkém množství, proto může při jejich sníženém 

příjmu dojít k hypovitaminóze. (Kohlíková, Bartůňková, Melichna, Smitka, Vránová 

2003) 

A. Vitamíny rozpustné ve vodě 

Vitamíny skupiny B 

• Vitamín Bl-thiamin 

Zdroje: Obilné klíčky, kvasnice, játra, plody moře, maso, luštěniny, ořechy, mléko. 

Nejvýznamnější zdroje jdou celozrnný chléb a brambory. 

Funkce: Podílí se na přímé oxidaci glukózy a na produkci energie potřebné pro 

správnou funci nervů, svalů a srdce. Zabraňuje bolesti. 

Následky nedostatku: Ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zácpa, slabost, podrážděnost, 

deprese. 

Doporučená denní dávka: 1 - 1,3 mg. 
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• Vitamín B2 - riboflavin 

Zdroje: Mléko, játra, ledviny, maso, sýr, jogurt, veJce, droždí, zelená zelenina, 

pivovarské kvasnice, pšeničné klíčky. 

Funkce: Pomáhá uvolňovat energii z živin a podílí se na produkci hormonů v 

nadledvinkách, udržuje zdravou pokožku a sliznice. 

Následky nedostatku: Praskliny rtů, vznik lézí sliznice zažívacího traktu, kůže a hlavně 

genitoanální krajiny. 

Doporučená denní dávka: 1,3 - 1,6 mg. 

• Vitamín BS - kyselina panthotenová 

Zdroje: Fazole, vaječné žloutky, luštěniny, játra, pomeranče, arašídy, pšeničné klíčky, 

celozrnné obilniny. 

Funkce: Důležitý pro zdravý nervový systém, zdravou kůži, vlasy. Napomáhá tvorbě 

protilátek proti infekcím. 

Doporučená denní dávka: 4 - 7 mg. 

• Vitamín B6 - pyridoxin 

Zdroje: Játra, drůbež, vepřové maso, ryby, banány, brambory, suché fazole, celozrnné 

výrobky. 

Funkce: Pomáhá tvořit červené krvinky a protilátky, podporuje činnost trávicího a 

nervového systému a udržuje zdravou kůži. 

Následky nedostatku: Podobné projevy jako při nedostatku B2. 

Doporučená denní dávka: 1 ,5 - 2 mg. 

• Vitamín B12 - kobalamin 

Zdroje: Potraviny živočišného původu - játra, vepřové maso, ryby, kvasnice, vaječný 

žloutek a mléčné výrobky. 

Funkce: Pomáhá syntetizovat genetický materiál uvnitř buněk a udržuje funkci 

nervového systému, tvorba buněk červené krevní řady. 

Následky nedostatku: Porucha tvorby DNA. Mezi hlavní příznaky patří chudokrevnost, 

nechutenství, podrážděnost, průjmy a další zažívací potíže. 

Doporučená denní dávka: 2 mikrogramy 
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• Vitamín PP - niacin 

Zdroje: Játra, libové maso, drůbež, ryby, ořechy a suché fazole, sušené ovoce. 

Funkce: Pomáhá uvolňovat energii z tuků a sacharidů, podílí se na činnosti nervové a 

trávicí soustavy, podporuje tvorbu pohlavních hormonů a udržuje zdravou kůži. 

Následky nedostatku: Pelagra, která se projevuje v oblasti kůže, zažívacího trakru a 

vznikem neurologických projevů. 

Doporučená dennl dávka: 18 mg. 

• Vitamín Bc- kyselina listová 

Zdroje: Listová zelenina, houby, játra, ledvinky, ořechy, suché fazole, hrách a celozrný 

chléb. 

Funkce: Hraje nezbytnou úlohu ve všech procesech buněčného dělení (zvláště 

krvetvorby) a napomáhá správné funci nervového systému. 

Následky nedostatku: Stejné potíže jako nedostatek Bl2. 

Doporučená denní dávka: 0,3 mg. 

• Vitamín H - biotin 

Zdroje: Játra, ledvinky, pšeničné klíčky, ořechy, ovesné vločky, kvasnice, vaječné 

žloutky a sójová mouka. 

Funkce: Pomáhá při vstřebávání tuků. 

Následky nedostatku: Nervové poruchy, dermatitida. 

Doporučená denní dávka: 0,1 - 0,2 mg. 

• Vitamín C - kyselina L-askorbová 

Zdroje: Čerstvé ovoce a zelenina - citrusy, jahody, černý rybíz, brambory, čilli 

papričky. Funkce: Vitamín C je důležitý antioxidant, zvyšuje absorbci železa, posiluje 

imunitní systém, urychluje hojení ran a pomáhá udržovat zdravé dásně, zuby, kosti, 

šlachy, chrupavky, vazy, cévy, pokožka. 

Následky nedostatku: Může dojít k onemocnění kurděje, které se projevují sklonem ke 

krvácení, vzniku hematomů pod kůží, v dásních, svalech a vnitřních orgánech. 

Doporučená dennl dávka: 30 mg. 
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B. Vitamíny rozpustné v tucích 

• Vitamín A - retinol 

Zdroje: Rybí tuk, vejce, játra, mrkev, špenát, rajskájablka, meruňky, broskve. 

Funkce: Ostré vidění, zvláště v šeru, zdravá pokožka a sliznice, odolnost proti 

infekcím. Následky nedostatku: Šeroslepost, suchá kůže, infekce dýchacích cest, 

vypadávání vlasů. K předávkování může dojít při dlouhodobém užívání 

farmaceutických preparátů obsahující tento vitamín. Příznaky jsou bolesti hlavy, 

zvracení a změny na kůži. 

Doporučená denní dávka: 0,75 mg. 

• Vitamín D - cholekalciferol 

Zdroje: Rybí tuk, játra, tučné ryby jako jsou makrely, sardinky, tuňák, konzervovaný 

losos, vaječný žloutek, kondenzované mléko. Největším zdrojem je však sluneční 

záření, které ho vytváří z provitamínu chemickou reakcí v kůži. 

Funkce: Kontroluje mineralizaci zubů a kostí, podílí se na procesu srážení krve a je 

nezbytný pro vstřebávání kalcia a fosforu. 

Následky nedostatku: Nedostatek se projevuje v dětském věku křivící (rachitis), kdy 

dochází k deformaci skeletu. V dospělosti se tento stav nazývá osteomalácie, jejíž 

hlavním příznakem jsou slabé kosti se sklonem ke zlomeninám. V lehčím případě 

dochází ke křečím, svalové slabosti nebo vzniká zubní kaz. 

Doporučená denní dávka: 1 O mikrogramů. 

• Vitamín E - tokoferol 

Zdroje: Margarin, celozrnné obilniny, fazole, ořechy, ryby, maso. 

Funkce: Je významným antioxidantem, je důležitý z hlediska prevence nemocí srdce a 

cév, při srážení krve, chrání buněčné výstelky plic a dalších orgánů. 

Následky nedostatku: Projevují se nervovými poruchami, svalovou slabostí a nebo 

poruchou zraku. 

Doporučená denní dávka: 1 O mikrogramů. 

• Vitamín K - menadion 

Zdroje: Zelená listová zelenina, mořské řasy, játra, brambory vejce. 
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Funkce: Podílí se na tvorbě protrombinu v játrech. 

Následky nedostatku: Krvácení do kůže, z nosu. 

Doporučená denní dávka: 70 - 140 mikrogramů. (Kolektiv autorů 1997) 

3.4.6 Nerostné látky a stopové prvky 

Přispívají k udržení zdraví, mají důležitou funkci v kontrole buněčného metabolismu a 

udržování správných funkcí některých tkání. 

Ve větších dávkách (nad lOOmg) potřebuje organismus vápník, hořčík, fosfor, draslík, 

sodík, chlor a síru. 

V nižších dávkách (do lOOmg) je třeba železo, zinek, měď, mangan, jód, molybden, 

selen, fluor, chrom a kobalt. 

V nejmenším množství je nutné přijmout křemík, vanad, nikl, cín, bór, kadmium, arzen, 

hliník. (Kunová 2004) 

• Draslík-K 

Zdroje: Čerstvé ovoce (hlavně banány a pomeranče), zelenina, brambory, maso, 

celozrnná mouka, obiloviny a výrobky z nich, mléko, káva. 

Funkce: Kontroluje vodní hospodářství v těle, udržuje normální rytmus srdce, podílí se 

na tvorbě nervových impulsů a svalových kontrakcí. 

Následky nedostatku nebo nadbytku: Zvracení, svalová slabost, mravenčení, 

nechutenství, nízký krevní tlak, žízeň. 

Nadbytek může být nebezpečný pro jedince trpící nějakou srdeční poruchou. 

Doporučená denní dávka: 1875 - 5625 mg. 

• Sodík-Na 

Zdroje: Obyčejná sůl, prášek do pečiva, solené maso, uzené ryby, mléko, konzervovaná 

zelenina a maso, pekařské výrobky. 

Funkce: Stejná jako u draslíku. 
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Následky nedostatku nebo nadbytku: Dehydratace 

Nadbytek způsobuje otoky, hypertenzi, srdeční a ledvinné obtíže. 

Doporučená denní dávka: 2000mg 

• Fosfor- P 

Zdroje: Hlavně potraviny s vysokým obsahem bílkovin - maso, mléčné výrobky, 

luštěniny. 

Funkce: Nutný pro činnost svalů a nervů, napomáhá vstřebávání některých potravin ze 

střev, důležitý pro zdravé zuby. 

Následky nedostatku nebo nadbytku: Nechutenství, únava, bolesti kostí, ztuhlé klouby, 

obtíže nervů. 

Nadbytek může bránit vstřebávání vápníku, železa, hořčíku a zinku ze střev. 

Doporučená denní dávka: 800mg 

• Vápník - Ca 

Zdroje: Mléko a mléčné výrobky, tvrdá voda, ryby s jedlými kostmi (sardinky), řeřicha, 

bílá mouka a moučné výrobky. 

Funkce: Nezbytný pro stavbu kostí a zubů, důležit)· vliv na nervosvalovou činnost a 

stažlivost svalů, účastní se procesu srážení krve, omezuje riziko rakoviny tlustého 

střeva, pomáhá proti nespavosti. 

Následky nedostatku: U dětí může způsobit křivici, u dospělých osteomalácii. 

Doporučená denní dávka: 500 mg 

• Hořčík - Mg 

Zdroje: Listová zelenina, celozrnná mouka, obiloviny a výrobky z nich, mléko, vejce, 

maso, ořechy, luštěniny, měkkýši. 

Funkce: Podílí se na stavbě zdravých zubů a kostí, udržuje správnou funci svalů, nervů, 

metabolických enzymů a vitamínů Bl a B12. 

Následky nedostatku: Nechutenství, nauzea, slabost, úzkost, svalové křeče, třes, 

nespavost, bušení srdce, hypoglykémie, premenstruační syndrom. 

Doporučená denní dávka: 300 mg 
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• Železo - Fe 

Zdroje: Tmavé maso, ledvinky, játra, luštěniny, sušené meruňky a flky, kakao, 

obohacená bílá mouka a výrobky z ní, obiloviny, ořechy, mandle. 

Funkce: Rozvádění kyslíku po tkáních a odvádění oxidu uhličitého z tkání pomocí 

hemoglobinu, ve kterém je obsaženo. 

Následky nedostatku: Chudokrevnost. 

Doporučená denní dávka: Muži 10 mg, ženy 12 mg. 

• Fluór - Fl 

Zdroje: Fluorovaná voda z vodovodu, čaj, káva, ryby s jedlými kostmi (sardinky), 

obiloviny, maso. 

Funkce: Posiluje stavbu kostí a vytvrzuje zubní sklovinu, čímž pomáhá předcházet 

zubnímu kazu. 

Následky nedostatku nebo nadbytku: Kazivost zubů, osteoporóza. 

Nadbytek způsobuje změnu barvy zubů, zvětšenou hutnost páteřních, pánevních a 

končetinových kostí. 

Doporučená denní dávka: 1 mg. 

• Zinek - Zn 

Zdroje: Játra, tmavé maso, vaječný žloutek, mléčné výrobky, celozrnná mouka, 

obiloviny, plody moře (ústřice). 

Funkce: Podílí se na hojení ran, umožňuje normální růst a vývoj, pomáhá regulovat 

aktivitu různ)·ch enzymů. 

Následky nedostatku: Opožděný tělesný a duševní vývoj, neplodnost, pomalé hojení 

ran. 

Doporučená denní dávka: 15 mg. 

• Jód -1 

Zdroje: Jodovaná stolní sůl, plody moře včetně mořských řas (chaluh), maso. 

Funkce: Podílí se na rrorbě hormonů štítné žlázy, které které řídí metabolismus a tím 

zdravý růst a vývoj. 

Následky nedostatku: Struma (zvětšení štítné žlázy), snížený metabolismus, což vede k 
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ospalosti, únavě a tloustnutí. 

Doporučená denní dávka: O, 14 - O, 15 mg. 

• Selen- Se 

Zdroje: Celozrnná mouka, obiloviny, plody moře, vaječný žloutek, játra, ledvinky, 

pivovarnické kvasnice, česnek. 

Funkce: Důležitý pro správnou funkci jater, červených a bílých krvinek, spolu s 

vitamínem E působí jako antioxidant a protijed kadmia, olova a rtuti. 

Následky nedostatku: Srdeční a cévní choroby. 

Doporučená denní dávka: 0,05 - 0,2 mg. (Kolektiv autorů 1997) 

3.3. 7 Pitný režim 

Je nutné dodržet rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin, neboť dostatek tekutin je 

nutný k funkci všech buněk a orgánů. Při nedostatku vody dochází k zahuštění tělních 

tekutin. Nedostatek způsobuje dehydrataci, snižuje schopnost koncentrace a pracovní 

výkonnost, dochází k bolesti hlavy, pocitu slabosti, nevolnosti atd. Průměrný příjem 

tekutin by měl být do 50 ml na 1 kg hmotnosti za 1den, což je zhruba 2-3 1 denně. 

Záleží ale na skladbě jídelníčku, teplotě a vlhkosti vnějšího prostředí a na tělesné 

aktivitě. Základní výdej vody je močí a stolicí (asi 1,5 1 denně), odpar vody tělesným 

povrchem (kolem 0,71) a ztráty dechem (0,41). (Mastná 2000) 

Nejvhodnějším nápojem je voda, stolní nebo minerální. Džusy, limonády a energetické 

nápoje jsou při hubnutí nevhodné, protože mají vysokou energetickou hodnotu. Litr 

stoprocentního džusu obsahuje přibližně 30 kostek cukru. Nápoje obsahující kofein mají 

odvodňující účinek, proto je nemůžeme do příjmu tekutin započítávat. (Málková 2007) 
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4 METODY PRÁCE 

4.1 Charakteristika souboru 

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 1 03 osob z pohraničí Chebska, ve věku 40 - 60 

let, mající potíže s nadváhou nebo obezitou. Dotazník vyplnilo 57 Čechů (39 žen a 18 

mužů) a 46 Němců (23 žen a 23 mužů). Sběr dat probíhal od května 2008 do července 

2008. Dotazníky byly zanechány - rehabilitační ambulance Cheb, Waldsassen, 

nemocnice Cheb, koupaliště a restaurační zařízení obou měst. 

4.2 Metodika 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí: 

První část. teoretická je vypracována na základě sběru informací z dostupné literatury, 

je vysvětlen pojem kinezioterapie, jednotlivé formy kinezioterapií, její souvislost 

s psychoterapií a historické zdroje této léčebné metody. Je popsána obezita, její vývoj v 

České republice a ve světě, poukázáno na etiopatogenezi a zdravotní rizika této 

civilizační choroby. Dále jsou uvedeny jednotlivé druhy pohybových aktivit, které 

mohou vést ke snížení hmotnosti. Některé vedou, dá se říci, za určitých podmínek 

přímo k redukci váhy a zformování postavy a některé k přeprogramování naší mysli a 

následně k úbytku hmotnosti. Je poukázáno na význam zdravé výživy. 

V druhé, praktické části jsou na základě dotazníkového průzkumu zjištěny pohybové a 

stravoYací návyky německých a českých obyvatel v pohraničí Chebu. V případě 

dotazníkového průzkumu nedochází k přímé interakci mezi výzkumníkem a 

zkoumanými osobami. K výhodám dotazníku patří anonymita a dostatek času na 

přemýšlení nad otázkami. Nevýhodou je především to, že nemáme záruku, že dotazník 

skutečně vyplňoval respondent, že nebyl při vyplňování nikým ovlivňován a že všechny 

uvedené údaje jsou pravdivé. Dalším problémem je nízká návratnost dotazníků a 

neochota respondentů. 
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4.3 Použité metody 

K průzkumu jsem použila zkrácenou a modifikovanou verzi dotazníku Zdraví. Využívá 

ho Ústav preventivního lékařství, lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 

Dotazník má několik částí. Pro svou potřebu jsem využila částečně položky - Výživové 

zvyklosti, Alkohol, Kouření, Pohybová aktivita a Psychosociální zátěž. 

4.4 Předběžný plán a způsob realizace 

• Studium dostupné literatury 

• Teoretické vymezení problému 

• Seznámení s metodikou sběru dat 

• Konzultace s vedoucím diplomové práce 

• Sběr potřebných informací 

" Grafické a statistické zpracování dat 

• . Interpretace výsledků 

e Stanovení závěru 

4.5 Požadavky na výdaje 

Výdaje budou třeba pouze na spotřební materiál: 

• Papír 

• Kopírování dotazníků 

4.6 Zdůvodnění 

O problematice obezity a její léčby bylo napsáno nespočet publikací a článků, natočena 

řada pořadů a dokumentů. Dá se říci, že je to dosti omílané téma. Napsat práci 

zabývající se obezitou a její léčbou mě napadlo tehdy, když jsem se pozorně rozhlédla a 

zjistila, že spousta lidí kolem mě trpí nadváhou nebo obezitou. Náhodně jsem se 
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dostala na internetových stránkách 

(http://zdravi.centrum.cz/2007/4/20/clankyillitlustsimi-evropankymi-jsou-cesky/) 

ke článku, ve kterém bylo uvedeno, že nejtlustšími Evropankami jsou Češky a Němci 

jsou vůbec nejtlustší národ Evropy. Vyplývalo to ze studie Mezinárodní asociace pro 

studium obezity (lASO). 

Zpráva OECD Health Data 2006 udává: (Vítek 2008) 

Tabulka 8 Nadváha, obezita v ČR a Německu 

Nadváha(%) Nadváha (%) Obezita(%) Obezita(%) 

Muži Zeny Muži Zeny 

ČR 43 31 13 16 

Německo 44 29 14 12 

A protože bydlím v pohraničí, napadlo mě udělat průzkum, jak jsou na tom obyvatelé 

Chebu a o sedm kilometrů dále položeného městečka Waldsassen, co se týče pohybu a 

správné výživy. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Kapitola obsahuje výsledky dotazníkového průzkumu a jeho hodnocení. Výsledky jsou 

prezentovány formou tabulek a grafů, které jsem vytvořila pomocí programu Microsoft 

Office Excel2000. Jako nejvhodnější typ grafu jsem zvolila sloupcový. 

Identifikace, základní osobní data 

Tabulka 9 Pruměrný věk respondentů 

Češi 44,5 

Muži- Č 50 

Zeny- C 39 

Němci 49 

Muži -N 49,43 

Zeny- N 48,57 

Tabulka 1 O BM! (kglm2) 

Počet osob BMI- průměr 

Češi 57 59,78 

Muži- C 18 29,40 

Zeny- Č 39 30,38 

Němci 46 58,7 

Muži- N 23 30,68 

Zeny- N 23 28,02 

77 



Tabulka ll BM!- muži - Č 

Klasifikace Počet Muži - Č (Ceši) 

Nadváha 14 77,78% (24,56%) 

Obezita I. stupně 1 5,56% (1,75%) 

Obezita II. stupně 3 16,67% (5,26%) 

Obezita III. stupně o 0% (0%) 

Tabulka 12 BM!- ženy - č 

Klasifikace Počet Zeny- C (Ceši) 

Nadváha 23 58,97% (40,35%) 

Obezita I. stupně 10 25,64% (17,54%) 

Obezita II. stupně 5 12,82% (8,77%) 

Obezita III. stupně 1 2,56% (1,75%) 

Tabulka 13 BM!- muži - N 

Klasifikace j Počet Muži - N (Němci) 

Nadváha 10 43,48% (21,74%) 

Obezita I. stupně ll 47,83% (23,91 %) 

Obezita II. stupně 2 8,70% (4,35%) 

Obezita III. stupně o 0% (0%) 

Tabulka 14 BM!- ženy - N 

Klasifikace j Počet Zeny - N (Němci) 

Nadváha 18 78,26% (39,13%) 

Obezita I. stupně 5 21,74% (10,87%) 

Obezita II. stupně o 0% (0%) 

Obezita III. stupně o 0%(0%) 
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Výživové zvyklosti 

Při redukci váhy je třeba snížit množství energie a jíst pravidelně. Je dobré si na začátku 

hubnutí alespoň měsíc zapisovat co jíme, vážit potraviny a počítat jejich energetické 

hodnoty. Jde o získání základní orientace v energetické hodnotě potravin. Energetická 

hodnota je uváděna v kJ na 100 g hmotnosti potravin. Ideální je zhubnout 2 kg za měsíc. 

Ve stádiu redukce váhy by se měl denní energetický příjem pohybovat mezi 5000-6500 

kJ u žen a 6000-7500 kJ u mužů. Když už si chceme váhu udržet, tak by se denní 

energetický příjem měl pohybovat mezi 6500-8500 kJ u žen a 7500-9500 kJ u mužů. 

Výživová pyramida by měla být vodítkem k sestavení zdravé stravy. Potraviny v ní 

jsou voleny tak, aby byla denně zajištěna přiměřená dávka bílkovin, zdravých druhů 

tuků, sacharidů, dostatek vitamínů, minerálních látek a vlákniny. Výživová pyramida 

má 5 pater. 1. Patro (zelenina, houby, voda) se může jíst, dá se říci, neomezeně, 2. Patro 

(potraviny s vysokým podílem bílkovin jako jsou ryby, drůbež a nízkotučné mléčné 

výrobky) přiměřeně, 3. Patro (potraviny bohaté na bílkoviny, ale s vysokým obsahem 

tuku jako jsou ovoce, celozrnný chléb, luštěniny, rýže natural, těstoviny, brambory, 

bajíčka, libové hovězí a vepřové maso, suché víno) opatrně a 4. Patro (potraviny bohaté 

na rostlinné tuky, například olivový a řepkový olej, vlašské ořechy a mandle) omezeně, 

5. Patro (potraviny bohaté na živočišné tuky a sacharidy) vyjímečně. (Málková 2007) 

79 



Jídelníček musí uspokojovat, můžeme zařadit i nevhodné potraviny při redukci váhy, 

ale pouze v malém množství. Ideální je jíst 5-6krát denně. Je to z důvodu, aby tělo 

nemělo potřebu ukládat zbytečně energii. Každé jídlo by mělo obsahovat potravinu ze 

skupiny bílkovin - tvaroh, jogurt, ryby, drůbeží maso, tofu, vaječný bílek (občas celé 

vejce) a mělo by být doplněno zeleninou nebo ovocem. 

Doporučuje se jíst hodně zeleniny a ovoce. V zelenině je malé množství energte, 

protože obsahuje 75-95% vody. Větší množství vody (90%) obsahují také houby. 

Vitaminy, minerální látky a další ochranné látky obsažené v ovoci a zelenině 

jsou vhodnou prevencí předčasného stárnutí a civilizačních nemocí. Energetická 

hodnota ovoce je vyšší než zeleniny vzhledem ke zvýšenému množství sacharidů. 

Zelenina lze konzumovat bez omezení jako součást téměř každého jídla, místo příloh. 

(Málková 2007) 

Denně bychom měli sníst 4 - 6 porcí zeleniny ( 400 - 600g) a 2 - 3 porce ovoce (200 -

300g). (http://www.nutrivia.cz/stravovaci-nayyky-I.php) 

Brambory jsou tradiční přílohou. Jsou zdrojem vitaminu C, některých z řady vitaminu 

B, draslíku, který dopravuje živiny do buněk a podporuje odvodňování organismu. Díky 

tomu se snižuje nebezpečně vysoký krevní tlak. Je vhodné je konzumovat v omezeném 

množství, mají různě vysoký glykemický index, proto je třeba volit i vhodnou úpravu. 

(Málková 2007) 

V našem jídelníčku by neměly chybět luštěniny (čočka, hrách, fazole, cizrna ... ), neboť 

stejně jako zelenina obsahují spoustu vlákniny a fytochemikálií, které snižují riziko 

rakoviny, srdečních onemocnění, diabetu a zácpy. Mají největší obsah bílkovin, jsou 

bohaté na minerální látky, vitamíny. Mají vysokou energetickou hodnotu a nízký 

glykemický index. (Kunová 2004) 

Při hubnutí je lepší rýže s vyšším obsahem vlákniny (natural). Rýže natural má středně 

vysoký glykemický index, zatím co bílá rýže vyšší. Pokud do rýže přimícháme 

opražené lněné semínko, zvýší se obsah vlákniny a sníží glykemický index. (Kunová 
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2004) 

Těstoviny mají ze všech příloh nejnižší glykemický index. 

Pečivo je zdrojem poměrně velkého množství energie (bílé a celozrnné mají skoro 

stejnou energetickou hodnotu), proto je nutno jeho množství regulovat. Měli bychom si 

vybírat celozrnné výrobky, protože jsou zdrojem vlákniny, minerálních látek, mají 

vysokou sytivost. Nejlepší je jíst pečivo k snídani nebo v dopoledních hodinách. 

Brambory, pečivo, cereálie, luštěniny bychom měli zkonzumovat denně 2 a více porcí. 

(http://nutriviaczlstravovaci-nayyky-l.php) 

U vajíček je vhodné konzumovat především vaječný bílek, protože je to v podstatě čistá 

bílkovina, není v něm tuk a má tudíž nízký obsah energie. 

Mléko a mléčné výrobky (jogurty, sýry) jsou důležitým zdrojem bílkovin a vápníku. 

Obsahují vitamín A, B2, B12, zinek a jód. Bílkoviny tlumí pocit hladu a brání úbytku 

svalové hmoty, který může nastat při nevhodné dietě. Měli bychom si vybírat mléčné 

výrobky, na které se váže co nejméně tuku. Nízkotučné výrobky obsahují stejně 

bílkovin a vápníku jako Yýrobky tučné. Při snižování váhy není z této skupiny vhodná 

smetana a tučné sýry. Tvaroh má dokonce 3krát více bílkovin než jogurt. Jogurty 

bychom měli jíst s maximálním obsahem 3% tuku. (Málková 2007). Denně bychom 

měli sníst 1 - 3 porce nízkotučných mléčných výrobků. 

(http:/ /nutrivia.cz/stravovaci-navyky-1. php) 

Libové maso - králičí, klokaní, pštrosí, kuřecí, krůtí má vysoký obsah bílkovin, nízkou 

energetickou hodnotu a neobsahuje sacharidy. Drůbež je zdrojem většiny vitamínů řady 

B, bílkovin, které nemusejí být vázány na tuk (většina tuku je obsažena v kůži). Ve 

zvěřině a vnitřnostech je sice málo tuku, ale obsahují více cholesterolu než ostatní masa. 

Zařazujeme je do jídelníčku 1-2krát měsíčně. (Málková 2007). 

Hovězí maso, které obsahuje vysoký podíl nasycených mastných kyselin, je vhodné 
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konzumovat zhruba l-2krát za měsíc. Není správné ho úplně z jídelníčku vypustit, 

protože obsahuje velmi dobře vstřebatelné železo a vitamín Bl2. (Kunová 2004) 

Ryby a rybí výrobky jsou velmi vhodné potraviny. Kromě vysokého obsahu bílkovin, 

mála tuků a sacharidů, minerálních látek (draslík, železo, hořčík, fosfor), stopopových 

prvků God, selen, kobalt, chrom, zinek) a vitamínů se v rybím tuku nachází 

vícenasycené mastné kyseliny omega-3-kyseliny, které snižují riziko srdečně-cévních 

chorob. Ryby bychom měli konzumovat nejlépe 2krát týdně. (Málková 2007). 

Nízkotučné maso, ryby, vejce se doporučuje konzumovat 1 - 3 porce denně. 

(http://nutrivia.czlstravovaci-nayyky-l.php) 

Vysoké procento skrytého tuku a soli představují masné výrobky, které se skládají 

většinou z méně kvalitních rozemletých částí masa, tuku, přísad, koření a pomocných 

látek (dusitanových solí, barviv). Největší obsah tuku mají trvanlivé salámy (30-40% 

tuku). Měly by být postradatelnou složkou jídelníčku. (Málková 2007) 

Přednost bychom měli dávat kvalitním rostlinným tukům před živočišnými, i když 

mají stejnou energetickou hodnotu. Rostlinné tuky obsahují omega 6 a omega 3 

vícenenasycené mastné kyseliny, které působící příznivě na srdečně-cévní systém. 

V živočišných tucích naopak převládají nasycené mastné kyseliny, které jsou pro zdraví 

nepříznivé a zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoký obsah živočišných tuků 

najdeme hlavně v másle a sádle. 

Měli bychom se vyhýbat cukrům a to především levným čokoládám, sušenkám a miisli 

tyčinkám s polevami, které obsahují nekvalitní tuky a pro tělo znamenají nevhodné 

a zbytečné kalorie. Pokud dostaneme chuť na něco sladkého, hubnutí nijak neohrozí 

pokud si dáme v malém množství kvalitní čokoládu s vysokým procentem kakaové 

hmoty (70 - 86%). (Kunová 2004) 
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Velikost porce 

Množství přijaté potravy závisí také na: 

• Pohlaví 

• Věku (s postupujícím věkem klesá energetický výdej) 

• Životním období (růst, těhotenství, kojení atd.) 

• Pohybové aktivitě 

• Celkovém zdravotním stavu 

u Individuálních dispozicích v látkové přeměně jedince 

Graf č. 1 Velikost porce muži - Č 
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Graf č. 2 Velikost porce ženy - č 
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Graf č. 4 Velikost porce ženy - N 
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Tabulka 15 Nejvíce porcí u jednotlivých skupin potravin 

Muži- C Ženy- Č Muži-N Zeny -N 

Obiloviny, 38,89% 56,41% 43,48% 52,17% 

pečivo, rýže 1,5 porce 1 porce 2 porce 1 porce 

Brambory 33,33% 64,10% 34,78% 43,48% 

1 a 1,5 porce 1 porce 2 porce 2 porce 

Zelenina 33,33% 43,59% 43,48% 34,78% 

1,5 porce 1 porce 1 porce 1,5 porce 

Ovoce 38,89% 51,28% 34,78% 30,43% 

1 porce 1 porce 1,5 porce 0,5 porce 

Mléko a 50% 46,15% 30,43% 30,43% 

mléčné 1 porce 1 porce 1,5 porce 1 porce 

výrobky 

Maso 27,78% 43,59% 60,87% 39,13% 

2 porce 1 porce 3 porce 2 porce 

Masné 33,33% 53,85% 43,48% 34,78% 

výrobky 0,5 porce 0,5 porce 2 porce 1,5 porce 

Tuky 38,89% 48,72% 43,48% 30,43% 

1 porce 1 porce 2 porce 1,5 a 2 porce 

Cukry 44,44% 35,90% 26,09% 34,78% 

0,5 porce 0,5 porce 1,5 a 3 porce 3 porce 

Češi jí menší porce než Němci. Nejlépe jsou na tom ženy- Č a nejhůře muži- N. 

Snídaně 

Snídaně jednoznačně patří ke zdravému životnímu stylu. Vydatná snídaně dodává 

energii, zlepšuje schopnost koncentrace a zvyšuje psychickou pohodu. Někteří nesnídají 

vůbec, jiní si volí zcela nevhodná jídla. Konzumace během první poloviny dne by měla 

tvořit zhruba 60 % celkového denního příjmu energie a snídaně by nám měla dodat 20-
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25 % denní energie. Vynechávání snídaně vede k častějšímu mlsání, člověk bez snídaně 

má většinou o to Yětší chuť na oběd nebo v horším případě až na večeři a má tendenci se 

přejídat. Roste riziko obezity a výživových nedostatků. Čas snídaně a množství jídla je 

individuální a závisí na době vstávání a na aktivitě, kterou budeme dopoledne 

provozovat. Důležitý je dostatečný příjem bílkovin ve snídani. Měla by se skládat z 

celozrnných obilovin, celozrnného chleba s rostlinným tukem a ovoce či zeleniny. U 

mléčných výrobků Gogurt, tvaroh, mléko, sýr) volíme ty s nižším obsahem tuku, ovoce 

nebo zeleniny. 

Tabulka 16 Nepřítomnost snídaní 

Muži- C 

Ženy- C 

Muži- N 

Zeny- N 
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Graf č. 6 Snídaně ženy - Č 
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Graf č. 8 Snídaně ženy - N 
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7: b lka 17 D 'ko a u ennz nzumace potravzn 'd v e em snz ane 
Muži-Č Ženy- C Muži- N Zeny -N 

Obiloviny, 27,78% 58,97% 34,78% 21,74% 

pečivo, rýže 

Brambory 0% 0% 4,35% 0% 

Zelenina 11,11% 20,51% 4,35% 0% 

Ovoce 5,56% 28,21% 0% 0% 

Mléko a 16,67% 35,89% 26,09% 21,74% 

mléčné 

výrobky 

Maso 0% 7,69% 5,13% 4,35% 

Masné 0% 0% 34,78% 4,35% 

výrobky 

Tuky 5,56% 12,82% 30,43% 17,39% 

Cukry 11,11% 7,69% 30,43% 17,39% 
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Snídaně je obzvláště nevyhovující u obyvatel Německa a to především u mužů. 

Oběd 

Oběd by měl zaujímat 30% denní spotřeby. Měl by obsahovat větší množství příloh 

(brambory, rýže, těstoviny) než večeře. 
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Graf č.ll Oběd muži - N 
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Tabulka 18 Denní konzumace potravin během oběda 

Muži-C Ženy- č Muži-N Zeny- N 

Obiloviny, 5,56% 17,95% 4,35% 8,70% 

pečivo, rýže ... 

Brambory 0% 0% 4,35% 0% 

Zelenina 5,56% 23,08% 0% 17,39% 

Ovoce 11,11% 15,38% 0% 4,35% 

Mléko a 11,11% 23,08% 4,35% 13,04% 

mléčné 

výrobky 

Maso 22,22% 15,38% 26,09% 26,09% 

Masné 5,56% 0% 30,43% 17,39% 

výrobky 

Tuky 5,56% 0% 30,43% 26,09% 

Cukry 5,56% 7,69% 13,04% 8,70% 
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Tabulka 19 Největší zastoupení jednotlivých skupin potravin při obědě 

Muži - Č Zeny - C Muži - N 

Obiloviny, 44,44% 25,64% 30,43% 

pečivo, rýže... 3-4x týdně l-2x týdně 3-4x týdně 

3-4x týdně 

Brambory 

Zelenina 

Ovoce 

Mléko a 

mléčné 

výrobky 

Maso 

Masné 

výrobky 

Tuky 

Cukry 

38,89% 

l-2x týdně 

22,22% 

3-4x týdně 

l-2x týdně 

3-4x týdně 

27,78% 

<lx měsíčně 

l-2x týdně 

38,89% 

<lx měsíčně 

27,78% 

3-4x týdně 

27,78% 

<lx měsíčně 

38,89% 

<lx měsíčně 

50% 

<lx měsíčně 

39,90% 

l-2x týdně 

41,03% 

3-4x týdně 

25,64% 

<lx měsíčně 

41,03% 

<lx měsíčně 

33,34% 

5-6x týdně 

38,46% 

<lx měsíčně 

25,64% 

3-4 měsíčně 

46,15% 

<lx měsíčně 

93 

39,13% 

l-2x týdně 

47,83% 

3-4x měsíčně 

30,43% 

3-4x měsíčně 

30,43% 

l-2x týdně 

47,83% 

5-6x týdně 

47,83% 

5-6x týdně 

39,13% 

3-4x týdně 

21,74% 

l-2x týdně 

3-4x týdně 

Zeny-N 

21,74% 

l-2x týdně 

3-4x týdně 

26,09% 

5-6x týdně 

21,74% 

3-4x měsíčně 

26,09% 

<lx měsíčně 

26,09% 

<lx měsíčně 

26,09% 

denně 

26,09% 

l-2x týdně 

26,09% denně 

52,17% 

<lx měsíčně 



Večeře 

Večeře by měla být méně vydatná než oběd, 25% denní spotřeby a 5% II. večeře. 

Základem by měla být zelenina, doplněná potravinami s vyšším obsahem bílkovin a 

minimálním množstvím tuku. Spíše se vyhýbat pečivu a přílohám. (Málková 2007) 
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Graf č.15 Večeře muži - N 
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Tabulka 20 Denní konzumace potravin během večeře 

Muži - C Ženy - C Muži - N 

Obiloviny, 22,22% 15,38% 13,04% 

pečivo, rýže ... 

Brambory 

Zelenina 

Ovoce 

Mléko a 

mléčné 

výrobky 

Maso 

Masné 

výrobky 

Tuky 

Cukry 

0% 

11,11% 

5,56% 

5,56% 

0% 

5,56% 

5,56% 

5,56% 

0% 0% 

20,51% 4,35% 

20,51% 0% 

20,51% 4,35% 

5,13% 26,09% 

2,56% 26,09% 

2,56% 34,78% 

0% 8,70% 
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Tabulka 21 Největší zastoupení jednotlivých skupin potravin při večeři 

Muži- C Zeny- C Muži-N Zeny-N 

Obiloviny, 27,78% 25,64% 30,43% 34,78% 

pečivo, rýže ... l-2x týdně 5-6x týdně 3-4x týdně <lx měsíčně 

Brambory 33,33% 38,46% 26,09% 34,78% 

3-4x měsíčně <lx měsíčně 3-4x týdně <lx měsíčně 

Zelenina 27,78% 25.64% 30,43% 30,43% 

3-4x měsíčně 3-4x týdně 3-4x měsíčně l-2x týdně 

5-6x týdně 

Ovoce 33,33% 28,21% 26,09% 30,43% 

<lx měsíčně l-2x týdně l-2x měsíčně 3-4x týdně 

3-4x měsíčně 

Mléko a 33,33% 25,64% 30,43% 30,43% 

mléčné <lx měsíčně <lx měsíčně l-2x týdně 3-4x týdně 

výrobky 

Maso 27,78% 30,78% 34,78% 30,43% 

l-2x týdně l-2x týdně 3-4x týdně l-2X týdně 

Masné 27,78% 28,21% 39,13% 21,74% 

výrobky <lx měsíčně l-2x týdně 5-6x týdně l-2x týdně 

denně 

Tuky 44,44% 28,21% 34,78% 26,09% 

<lx měsíčně 1-2x týdně denně denně 

<lx měsíčně 

Cukry 61,11% 51,28% 26,09% 43,48% 

<lx měsíčně <lx měsíčně 3-4x týdně <lx měsíčně 
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Svačiny a jiné 

V jídle je důležitá také pravidelnost. Správný jídelníček by se měl skládat z pěti až šesti 

jídel denně, z nichž dvě připadají na svačinu. Přesnídávka by měla představovat 10% a 

svačina také 1 0% denní spotřeby. (Málková 2007) 

Tabulka 22 Nepřítomnost svačin 

Muži- C 22,22% 

Zeny- C 12,82% 

Muži- N 8,70% 

Zeny- N 8,70% 
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Graf č.l8 Svačiny ženy - Č 
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Graf č. 20 Svačiny ženy - N 
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Nízkotučné mléčné výrobky jsou vhodné, když se snažíme zhubnout nebo udržet si 

váhu. Každý jogurt označený slovy light, lehký či bez tuku, není ale pro hubnutí 

vhodný. Ideálním nízkotučným mléčným výrobkem jsou především nízkotučné tvarohy, 

zasytí a můžeme si jich dovolit sníst poměrně velké množství. Nízkotučné jogurty si 

musí člověk vybírat velmi pozorně, neboť tuk je často nahrazen nepřiměřeným 

množstvím sacharidů (škrobem či řepným cukrem). Nízkotučné mléko se od 

plnotučného neliší obsahem vápníku a minerálních látek. U sýrů je vhodnější zvolit 

místo tučných tvrdých nebo plísňových sýrů např. lučinu light, sýr cottage nebo 

nízkotučný eidam. Velmi vhodné při snižovaní nadváhy jsou kysané mléčné výrobky. 

Mají nízký obsah energie, ale vysoké množství bílkovin. Podporují obranyschopnost 

organismu, trávení, zabraňují pálení žáhy, pocitům plnosti žaludku či zácpě. 
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Graf č.21 Preference nízkotučných mléčných výrobků 
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Zatím co polovina dotázaných mužů - Č (50%) nedává přednost nízkotučným 

výrobkům, ženy- Č (25,64%)se snaží většinou nebo alespoň z 50% jíst nízkotučné 

mléčné výrobky. V Německu, jak muži (39, 13%), tak ženy ( 43,48%) si spíše nevybírají 

mléčné výrobky z řady nízkotučných. 

Celozrnné výrobky 

Z pečiva jsou vhodnější tmavé, celozrnné výrobky. Nemají sice méně energie než bílé 

pečivo, ale jsou zdrojem vlákniny a minerálů. Lépe zasytí, podporují činnost střev a 

mají nižší glykemický index (nejnižší mají produkty z žita). (Málková 2007) 
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Graf č. 21 Konzumace celozrnných výrobků 
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Tabulka 23 Konzumace celozrnných výrobků 

Nejí Jí denně Nejvíce 
konzumují 

Muži- C 22,22% 11,11% 5-6krát týdně 
22,22% 

Zeny- C 0% 23,08% Denně 

23,08% 

Muži-N 26,09% 4,35% 3-4krát měsíčně 
30,43 

Zeny-N 13,06% 21,74% Denně 

21,74% 

Ženy mají větší sklon ke konzumaci celozrnných výrobků než muži. České ženy jsou na 

tom nejlépe, co se týče konzumace celozrnného, grahamového pečiva, musli, ovesných 

vloček, nebo cereálií s vysokým obsahem vlákniny. Nejhůře jsou na tom němečtí muži, 

skoro většina dotázaných má raději bílé pečivo. 
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Alkohol 

Alkohol je zdrojem velkého množství energie a to především lihoviny a sladké likéry. 

Říká se, že mírná konzumace alkoholu, především červeného vína má blahodárný vliv 

na srdce a cévy. Alkohol má schopnost zvyšovat hladinu HDL cholesterolu a tím 

snižovat riziko srdečních onemocnění. Můžou za to látky v červeném víně zvané 

flavonoidy, ale ty se nacházejí i v červeném hroznové víně a moštu, proto si myslím, že 

není vhodné "šahat" po víně z důvodu prevence srdečně - cévních onemocnění, protože 

toto pozitivum je z hlediska dalších negativ alkoholu zanedbatelné. 

Dokonce i mírná konzumace alkoholu způsobuje: 

• Zvýšený krevní tlak a zvýšené riziko mrtvice 

• Sníženou funkci imunitního systému 

• Rakovinu dutiny ústní, hrtanu, jícnu, jater, tlustého střeva a konečníku 

• Zhoršení premenstruačního syndromu a bolestivé menstruace 

• Zvýšené riziko osteoporózy, obezity, gastritidy, dny, chronické únavy a bolesti 

hlavy 

• Mozkovou atrofii (Ludingtonová, Diehl, Pribiš 2001) 

Graf č.23 - Konzumace alkoholu 
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Týdenní konzumaci jsem hodnotila u jednotlivých kategorii pomocí níže uvedené 

tabulky. 

Tabulka 24 Konzumace alkoholu 

Přijatelná Zvýšená Hraniční Nebezpečná 

ZENY 7 14 21 35 

MUŽI ll 21 35 49 

San ]OSe B. et a/: The U-shaped curve: vanous health measures and alkohol dnblmg patterns.J.Stud 

Alkoho/60, 1999, 6, 725-3ls. 

White IR: The Ieve/ oj alkohol consumption at whitch all-cause mortality is lest. J L'lin Epidemiol 52, 

1999, JO, 967-75 

Tabulka 25 Týdenní konzumace alkoholu 

Přijatelná Zvýšená Hraniční Nebezpečná 

konzumace konzumace konzumace konzumace 

Muži- C 

Pivo 10/14 1/14 0/14 1/14 

Víno 6/6 0/6 0/6 0/6 

Lihoviny 7/8 0/8 1/8 0/8 

Ženy- Č 

Pivo 12/14 1114 1114 0114 

Víno 17/18 1/18 0/18 0/18 

Lihoviny 415 0/5 0/5 115 

Muži -N 

Pivo 13/17 4117 0/17 0/17 

Víno 919 019 0/9 0/9 

Lihoviny 11/11 0/11 O/ll 0/11 

Zeny-N 

Pivo 8/10 2/10 0/10 0/10 

Víno 9/9 019 019 019 

Lihoviny 6/6 0/6 0/6 0/6 
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Ačkoliv Češi a Němci jsou vyhlášenými konzumenty piva, české ženy dávají přednost 

vínu. Myslím si, že většina žen se mylně domnívá, že víno je při hubnutí vhodnější než 

pivo. Energetická hodnota piva je 134-215 kJ/100 ml, bílého suchého vína 220 kJ/100 

ml a červeného vína dokonce 270 - 320 kJ/1 00 ml. Pivo obsahuje vitamíny skupiny B, 

ale nachází se v něm látky podporující chuť k jídlu. (Kunová 2004). 

Nejvíce konzumují muži - Č (22,22%) alkohol3-4krát týdně. 28,21% českých žen pije 

alkohol pouze několikrát ročně, ale 30,77% konzumuje alkohol1-2krát týdně. 

Nejvíce německých žen (30,43%) požívá alkoholické nápoje jen 1-2krát za měsíc. 

Nejvíce mužů- N (21,74%) pije alkoholické nápoje 1-2krát týdně. 

Kouření 

Internetové stránky ( www.stop-koureni.cz) uvádí, že na celém světě v důsledku kouření 

zemře asi 4 milióny lidí ročně. 

Negativní důsledky kouření: 

• Kouření způsobuje onemocnění srdce a cév, infarkty ve středním věku, tedy 

mezi 30. až 49. rokem. V tomto mladém věku je infarkt v populaci díky kouření 

zhruba 5x častější. 

• Kouření je zodpovědné za vznik rakoviny plic, rtu, ústní dutiny, hltanu, hrtanu, 

jícnu, žaludku, jater, slinivky břišní, močového měchýře, ledvin, tlustého střeva, 

kůže atd. 

• Tři čtvrtiny chronických plicních onemocnění způsobuje kouření. Tři čtvrtiny 

lidí s těmito nemocemi by zůstali zdraví, kdyby nekouřili. 

• Má vliv na vznik žaludečních dvanácterníkových vředů a urychluje rozvoj 

osteoporózy, neboť podporuje vylučoYání vápníku z kostí. 

Většina kuřáků se bojí přestat kouřit z důvodu zvýšení hmotnosti. Nikotin zvyšuje výdej 

energie o 5-10% (880 kJ denně) a zpomaluje vyprazdňování žaludku. Kuřáci mají vyšší 

hladinu serotoninu a leptinu, což jsou látky snižující chuť k jídlu. (Málková, Kunová, 
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Kudrna 2002) 

Graf č. 24 Kouření A 
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Graf č.25 Kouření B 

Pobýváte často v místnosti, kde někdo jiný kouří? 
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27,78% z dotazovaných českých mužů kouří průměrně 12,6 cigaret denně. České ženy 

kouří sice skoro jako jejich protějšky průměrně 12,17 cigaret za den, ale pouze 15,38% 

žen. Velmi příjemně mě překvapilo, že 76,92% dotazovaných českých žen uvedlo, že 

nekouří. Němečtí muži kouří průměrně 27,73 cigaret za den a to 47,83% dotazovaných. 

39,13% německých žen kouří průměrně 11,6 cigaret denně. 

Z hledisky pasivního kouření uvedlo nejvíce Němců, že v místnosti, kde někdo jiný 

kouří, pobývají občas nebo poměrně často. Naproti tomu, čeští občané uvedli, že 

pasivně nepřijímají nikotin nebo jen občas. 
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Pohybová aktivita 

Graf č. 26 Hodnocení pohybové aktivity 
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Graf č. 28 Pohybová aktivita ženy - Č 
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Graf č. 30 Pohybová aktivita ženy- N 
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Většina dotazovaných hodnotí svojí pohybovou aktivitu jako průměr. Jen němečtí muži 

(60,87%) uvádějí, že jejich pohybová aktivita je velmi nízká. 

Aby člověk zhubl, měl by se věnovat vytrvalostní pohybové aktivitě nejméně 3krát 

týdně, více než 30 minut, neboť teprve po této době dochází ke spalování tuků. Intenzita 

cvičení by měla odpovídat 60- 70% maximální tepové frekvence. Nejhůře jsou na tom 

německé ženy. Ani jedna se nevěnuje nějaké pohybové aktivitě denně nebo 5-6krát 

týdně. 3-4krát týdně 4,35% běhá a chodí na aerobik a 8,70% dotazovaných Němek hraje 

tenis nebo squash a plave. Nejvíce sportují ženy v Čechách - 10,26% se věnuje delší 

souvislé chůzi, 5,13% jízdě na kole nebo ortopedu, 2,56% plavání a 7,69% jiné aktivitě 

jako je pilates, léčebná tělesná výchova a to vše denně. 5,56% českých mužů jezdí 

denně na kole nebo ortopedu. A 3-4krát týdně se věnuje 5,56% volejbalu, fotbalu nebo 

házené a 11,11% tenisu nebo squashi. Němečtí muži (4,35%) 3-4krát týdně jezdí na 

kole nebo rotopedu, 5-6krát týdně navštěvují posilovnu a hrají volejbal, fotbal nebo 

házenou a denně se věnují delší souvislé chůzi, jízdě na kole a plavou. 

Chůze 

Chůze je nejzákladnější pohybovou aktivitou, která může vést ke snížení nadváhy. 
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Graf č. 31 Chůze 

Kolik minut DENNĚ chodíte do zaměstnání pěšky? 

12 -.-- r"-"T-·--·········-·--·-·--. · ---.--· -·--------. ·----- --- --. 

..D 10 
~ 8 
o 

6 
4 
2 
o 

w- ......... · . • , .;;j;,l ... ... c. . ...,. .· 

Méně než 5 5- 15 minut 15 - 30 minut 30 - 60 minut Více než 6 
minut 

i 
I 
L_ __________ ------------· ---

minut 

lDMuži- č 
I v v 1• Zeny- C 

IDMuži-N I 

l_g_~e_l!~_: ~ 

Většina mužů jezdí pravděpodobně do zaměstnání autem nebo hromadnou dopravou. 

Nejvíce z nich odpovědělo, že do práce chodí méně než 5 minut. Ženy jsou na tom 

podstatně lépe co se týče chůze. 25,64% českých žen chodí do zaměstnání dokonce 30-

60 minut denně pěšky. 39,13% žen v Německu chodí do práce 5- 15 minut denně 

pěšky. 

Tabulka 26 Pruměrný počet hodin věnovaných týdně chuzi venku (procházkám) 

Muži- Č 2,36 

Zeny- Č 8,76 

Muži- N 2,89 

Zeny- N 4,33 

Psychosociální zátěž 

Stres je považován za jednu z příčin mnoha onemocnění, proto je Yelice důležité naučit 

se s ním vypořádat. Spousta lidí řeší stresové situace jídlem. Proti škodlivým účinkům 

stresu můžeme bojovat pravidelným tělesným pohybem, správným způsobem 

stravování, abstinencí alkoholu, tabáku, kofeinu a dostatkem odpočinku. 
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Graf č. 32 Stres 
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Tabulka 27 Míra celkové zátěže stresem v rozmezí od 1 do JO 

Muži- C 3,78 

Zeny- C 4,23 

Muži -N 3,48 

Zeny- N 2,91 

l
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O Muži - N 
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Ani jeden muž neuvedl, že se vyrovnává se stresem špatně. Nejvíce dotazovaných 

zašktlo, že se se stresem vyrovnávají celkem dobře. Nejlépe se se stresem umí 

vypořádat němečtí muži (34,78%). 
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6 ZAVER 

Obezitou trpí v dnešní době řada lidí. Dnešní společnost spěje k zjednodušování si 

činností, a tím ke snižování fyzických nároků, což provází snížený energetický výdej 

vedoucí k obezitě. Otylost značně omezuje život jedince a vede k různým zdravotním 

komplikacím, které mohou mít za následek i smrt. Každý obézní člověk by si měl 

uvědomit, že být "tlustý" není ani hezké a ani zdravé a měl by se nad tím opravdu 

zamyslet. Jedinec, který trpí nadváhou, by měl zkusit, chodit celý den s pětikilovým 

batohem na zádech a večer, když ho sundá, si teprve uvědomí, jaká by to byla úleva pro 

tělo zbavit se pěti či více nadbytečných kilogramů. 

V teoretické části jsem využila některé poznatky ze své bakalářské práce. Byl vysvětlen 

pojem kinezioterapie, obezita a zdravá výživa. Dále byly uvedeny jednotlivé druhy 

pohybových aktivit, které mohou vést ke snížení hmotnosti. 

Ve výzkumné části bylo zjištěno pomocí dotazníkového průzkumu, jak jsou na tom 

z hlediska pohybu a zdravé výživy obyvatelé ČR a Německa, žijící v pohraničí 

Chebska. Původně jsem si myslela, že cílovou skupinu zvolím jedince s nadváhou nebo 

obezitou, kteří navštívili lékaře nebo rehabilitační ambulance s potíži nosných kloubů, 

ale bylo to nerealizovatelné, návratnost dotazníků byla velmi nízká a to především ze 

strany Němců. Při zpracování získaných dat jsem zjistila, že Češi mají z hlediska BMI 

větší problémy se svou hmotností než Němci, čímž se mi nepotvrdila hypotéza 1. 

Na základě poskytnutých údajů a následným vypočítáním BMI se potvrdila hypotéza 2. 

Češky jsou opravdu tlustější než Němky. Myslím si, že životní úroveň Němců 

s rostoucím věkem stoupá, naopak v ČR klesá. V Německu o sebe lidé 

předdůchodového a důchodového věku mnohem více dbají než v Čechách. Pořádají 

hromadné výlety, věnují se hodně turistice a cyklistice, alespoň tak to vidím já ze svého 

pohledu. 

Hypotéza 3, kde předpokládám, že snížená pohybová aktivita respondentů vede ke 
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zvýšení hmotnosti se potvrdila, neboť většina dotázaných zhodnotila svoji pohybovou 

aktivitu jako průměr. Z objektivního hlediska bych pohybovou aktivitu respondentů 

zhodnotila spíše jako nízkou. Jen němečtí muži (60,87%) uvádějí, že jejich pohybová 

aktivita je velmi nízká. Energetický příjem je rozhodně vyšší než výdej skoro u všech 

respondentů. Nejlépejsou na tom české ženy, které se věnují průměrně 8,76 hodin 

týdně procházkám. 

Získanými daty jsem si ověřila pravdivost hypotézy 4, ve které předpokládám, že 

respondenti nedodržují základy zdravé výživy. Ukázalo se, že české ženy mají nejblíže 

k dodržování zdravé výživy, ale porušují základy především v konzumaci alkoholu. 

Myslím si, že většina respondentů ví, co dělat, aby svou váhu snížili. Důležitá je 

motivace a pevná vůle. Vytvoření této diplomové práce by mělo sloužit jako rádce 

všem, kteří chtějí snížit svou hmotnost. 
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Příloha č. 1 

ústav preventivního lékařství, lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně 

INFORMUJICI A MOTIVUJICI 

PREVENTrvNÍVYŠETŘENÍ 

Identifikace, základní osobní data 

POHLAVÍ: 

VĚK: 

VÝŠKA: 

VÁHA: 

I Výživové zvyklosti I 
Instrukce: Tato část dotazníku slouží k posouzení vaší stravy během uplynulého 1 měsíce. Je třeba se trochu 

zamyslet nad tím, z čeho se obvykle skládalo vaše jídlo v uvedeném období. U každého denního jídla 
(snídaně, oběd, večeře a svačiny) zjišťujeme zastoupeni celkem 9-ti potravinových skupin. Ptáme se, jak 
často vaše každé denní jídlo obsahovalo něco ze skupiny obilovin, zeleniny, ovoce ... 

U každé skupiny zaškrtněte čtvereček 1:81, který nejlépe vvjadruje poměr velikosti vaší běžné porce 
vzhledem k typické porci: 

r-·--·--~ ·.- -· " ____ ·--·- ·-.--- -. --- . ___ .. _______ ,...,..._, ________ .. _. _____ ·------~·-,···--- __ "l 

~--·--.. --=~r~!~i~oist !_~í_!~!:~~J!..~~~in~~1 ___ __ "_. J 
i polo- . ,1 d l,Sx I · 2x · 1 .'lx 4x I 

'T J"•· 4- +v • 1. • I vilnf i ste"n viti{ viti/ • v/!tl{ I vl!tlf ' 
:.~~:=,.;;-~.;"kl o---- - '· -'--~--~---·-· 

r 

I 
·-~~. 

rýže či jiných obilovin, těstovin (125g) 0•5 O 1 O 1,5 O 2 O 3 O 4 ~N I krajíc c 
vafené 

Oblloviuy, pe6ivo, rfle.·· 
' - větší naběračka brambor (lOOg) l O 0.5 

' 
paprika mrkev či 2 rajčata; miska zeli i ~ 

1 

á5 
Ovoce!' 

~ 
O" 

Maso 

~Iemn- či salátu; sklenice 100% šťávy O 0•
5 

I 1 jablko, 

cD~ 
l\06ko 

pomeranč, banán (lOOg); miska jahod, 
rybízu, borůvek; sklenice 100% šťávy 

~~~ 
i 

1 sklenice mléka (250ml); 1 kelímek l 
ogurtu (200m1): tvaroh (40g), sýr (55g) l 

80g drůbežího, rybího či jiného masa; 
y; miska sójových bobů, porce sójového vařené bilk 

-··--· ···-

D o,5 

[1 0,5 

O o.5 

~~~ hamburg 
2 nožky klobás, párků; plátek sekané, 

er; porce salámu; lOOg ledvinek, jater ... O o,5 

. 1 2 cm látek 
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D I o 1, 5 

DI O 1.5 

D I 01,5 02 0 3 0 4 

O J D 1,5 0: 0 3 lJ 4 

D 1,5 0 2 0 3 0 4 

O J D 1,5 0 2 0 3 0 4 

f] I 0 1,5 C .? CJ 3 0 4 

!J 1,5 [J 2 [J 3 D 4 I 
------.. ------1 



V každém řádku proškrtněte zřetelně vždy jeden čtvereček 181. který nejlépe vystihuje vaši konzumaci za 
uplynulý měsíc: 

Vyplňte pozorně všechny řádky. Jestliže např. nesnídáte, u všech řádků snídaně vyplňte ,.<1x měsíčně". 

Pozor: U některých potravinových skupin může být poněkud složitější uvědomit si, kde všude jsou zastoupeny. 
Jestliže například snídáte pečivo (rohlík, chléb) namazané máslem a marmeládou, je třeba u snídaně tuto 
konzumaci správně zaškrtnout pro skupiny: 1. Obiloviny (= pečivo) 2. Tuky (= máslo) 3. Cukry (= 
marmeláda). Jestliže navíc ke snídani vypijete hrnek mléka nebo sníte jogurt, je třeba toto zahrnout i do 
skupiny mléčných výrobku. 

Co patří do iednotlivVch potravinoVÝch skupin: 

Skupina obilovin: PečiYo (chléb, rohlíky, housky, dalamánky, graham, buchty ... ), rýže, těstoviny, knedlfky, pohanka, jáhly ... 

Brambory: Jako příloha i samostatné jídlo 

Zelenina: ·~ Zeleninové saláty, kusová zelenina (např. rajče, mrkev), mražená zelenina ... 

Ovoc.e: Jablka, hrušky, pomeranče, banány, kiwi, jahody, rybíz, angrešt, borůvky, meloun atd. 
Patří sem i ovoce ve formě kompotů, avšak marmelády, povidla a džemy nikoliv - ty patří do skupiny cukrů a 
sladkostí! 

Skupina mléka: Mléko a mléčné nápoje, sýry, jogurty, tvaroh ... 
Pozor - nepatří sem vysokotučné mléčné výrobky, jako smetana, šlehačka - zařadit do skupiny tuků! V případě např. 
smetanového jogurtu je vhodné zaškrtnou příslušnou konzumaci současně jak ve skupině mléka, tak i tuků. 

Skupina inasa: Maso, drůbež, ryby, vejce Gako viditelná součást jídla), luštěniny (hrách, čočka, fazole, sója), houby (ne jako koře 

Masné výrobky: :, Jakékoliv uzeniny (salámy, párky, klobásy) a paštiky 

Tuky a \'yllokotučné potraviny: :. Tuky mazané na pečivo -máslo (kravské i rostlinné, pomazánkoYé, Rama apod.), vysokotučné 
mléčné výrobky - šlehačka, smetana, smetanový dezert apod., vysokotučné maso a živočišný tuk - bůček, ovar, sádlo, 
škvarky ... 

Cukr a sladkosti: Sladké zákusky, oplatky, poháry, čokoláda, cukroví, marmeláda, med, cukr přidávaný do nápojů ... 

• Jak často zařazujete do jednotlivých denních jídel následující potravinové skupiny? 
(Z čeho se obvykle skládá vaše snídaně, oběd, večeře, svačina-v.) 

r·---~-isnfd;;ě--;-- -r:~~~~ 1 3:!:·rJ~~ L ~!1~- T-·;:fr~~~~ 
I Obilniny, pečivo, 'ÝŽ< !Mtoviny... ~ O 1 O 2 OJ O' O s O 6 O 7 I 
' Brambory i O 1 O 2 O 3 D 4 O s D 6 O 7 

! 
I 

Zelenina (laomě brambor) Cli 02 03 04 Os 06 O i 
Ovoce OJ 02 03 04 05 06 07 
Mléko a mléčné Yýrobky CJ 1 02 03 U4 ~s [] 6 07 
Maso, drůbež, ryby, vejce, luštěniny ... 

l 
OJ 0 2 03 04 05 06 07 

Masné výrobky (uzeniny, paštiky ... ) OJ 0 2 03 04 Os 0 6 07 
Tuky a vysokotučné potraviny lJJ D.:> 03 []4 [] s U6 07 

Cukr a silně sladké výrobky __l O 1 O 2 !J 3 04 Os 06 07 
---·--------------··--------·-- -· ·--------·~ ---
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Í -- ---- ----r <lx t I-2x--j34~-T"i-2x "i3:ix--: s-6x T~-7 
; II. Oběd ! mlsflnl! mlsfln4_; mlsten~ J.~.L~L ~-1--~~---~ 

I Obilniny, pečivo, rýže, těstoviny... [ D 1 O 2 D 3 O 4 O s D 6 ~ 7 l 
Brambory j lJ 1 0 2 0 j 0 4 0 5 0 6 LJ 7 ! 

! I 

Zelenina (kromě brambor) O 1 O 2 O 3 O 1 Cl s [l 6 Cl 7 

Ovoce OJ 0 2 0 3 04 Os 0 6 07 

Mléko a mléčné \")'tobky I D1 [ ll c_; 3 04 [J .) [] " 0? 
Maso, drubež, ryby, vejce, luštěniny ... 

I 
OJ 0 2 0 3 04 Os 0 6 0:--

-------- --··· 
Masné výrobky (uzeniny, paštiky ... ) OJ 02 0 3 04 Os 0 6 0;-

Tuk.-y a ''Y~okotučné potraviny 
l 

[J 1 [] 2 0 3 fJ4 0 5 Oó [J7 
I 
I 

Cukr a silně 3ladké v}Tobky I] s 0 6 
. I 1 [J 1 rJ 2 u 3 04 [}_?_j ·---·-- _ ... _ ----- --··-- ----· 

, V· . • • v . -· ----r<iTT1-2x j. 3--4x---'1-b-. ~~~--s--6x--T:""--l 

. ID.Vehre I.....,L.......,,......,j- I...,. __ )__ L~'~ 
Obilniny, pečivo, r)·že, těstoviny... O 1 O 2 O 3 D 4 O 5 O 6 D 7 I 
Brambory i [] ! lJ 2 [J 3 O 4 (J s D 6 [J : i 
Zelenina {kromě btambor) 

1 
["j 1 D ~ [J 3 I] -1 O 5 IJ 6 Cl 7 I 

Ovoce O 1 [J 2 D 3 D 4 O s D 6 D 7 

Mléko a mléčné v)·robky [.Ji ["]2 i"l 3 lJ 4 [J s fJ 6 0;:-

Maso, drůbež, ryby, vejce, luštěniny ... D1 0 2 0 3 0 4 Os 0 6 0:-
-- '-- -- -· ~ .- ---- - - - -~·- -- - --- .. ----- ···-· 

Masné v)robky (uzeniny, paštiky ... ) D 1 0 2 0 3 Do~ Os 0 6 07 

Tuky a \'YSOkotučne potraviny i [J 1 lJ 2 j'] 3 
! 

íJ j 

Cukr a !>ilně sladké \)robky I [j 1 D 2 íJ 3 íJ 4 D s [J ó [] 7 ! 
'------ ---------- --- ~------------- -----·----- - -----------~ 

Upozorněni: ve formuláři pro svačiny (nebo jiná jldla) je rozěífená frekvenční ěkála- až po ".?3x denně' 

r·-----;.· vo •• , ---~L\::T."1..:1x---r-J~x ~ I-2x r·J--4x T s-6:i lx íh-~J.1l 
: I\ • Svacmy a une i ~~ mlsflnl [ mh~llll : (9d~ (9dnl __ i tjdlll domnl i . den11l t denlll ' 

Obilniny, pečivo, rýže, těstoviny ... I O J 0 2 0 3 04 Os 0 6 D í Os 0 9 

Brambory i 0 f 0 2 o _? 04 O J 0 6 o ~ Os DP I 
I I 

! Zelenina (kromě brambm) [i 1 0 2 [1 3 U4 Os 0 6 o ~ Os 0 9 

I Ovoce OJ 0 2 0 3 0-1 Os 0 6 0 7 Os 0 9 

1 Mléko a mléčné výrobky OJ 0 2 0 3 04 0 5 n 6 0 7 ]8 0 9 

Maso, drubež, ryby, vejce, luštěniny ... D1 0 2 0 3 04 Os 0 6 0 7 Os 0 9 

Masné výrobky (uzeniny, paštiky ... ) D1 0 2 OJ D -1 0 5 0 6 0 7 Os 0 9 

Tuky a vysokotučné potraviny i O I O 2 O 3 O 4 O s [l ó [J 7 l] 8 [J 9 

1 Cukrasilně~~adkévjrob~ _ __l O 1 _ O 2 ·-· - -~-- --0.4 __ __ 0 s __ CJ_~ ___ __Q_:__ _ O s __ ~ ] 
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• Preference nízkotučných mléčných výrobků 
Když si vybíráte mléčné výrobky, dá~áte přednost nfzkotučným? 

'. ·--··-··--·~ ·-·-··---· --·--···-·-·-T·-· --·--···-·-·1 
! NE, Spíše ne, ! Asi tak půl na I Celkem ano, ., Rozhodně ANO,J 
~-~~ozlifu}l_.!~~uze nl~ j_pů~-~~-J ___ y!f!.!..'!-ou ____ 1 __ s!!.aJ!~:!~-v~- . 
L O !_ ---~ --- l;J 2 ________ i .Q . ~ ____ j ___ __ 9_4 ___ __ L ____ 05 _I 

• Celozrnné výrobky 
Jak často obvykle konzumujete celozrnné, grahamové pečivo, miisli, ovesné vločky, nebo cereálie s vysokým 
obsahem vlákniny? 

~!:n~ T~~~~~~ m!~~f!:;~ .--!:!~--~-~-r;!~-r-:?!, T :e:::l '- - ----------------~---· --·---· ]._ _______ :........~--.• - .. ___ , _______ J ---------- ---··--·-· 

L qt __ i []2 ...... 03 .L 04 I 05 J. 06 : O! . t . P ~ . . 0 9 . 

!Alkohol 
• Jak často konzumujete nějaký alkoholický nápoj (pivo, vlno, destiláty)? 

Kvantifikace týden nf konzumace: Počet dáYek za běžný týden (vyplňovat pouze v případě pravidelné konzumace 
alespoň lx týdně): 

!Kouření 

• Kouříte cigarety? 
~-- ·-,--·- ··-·-·------ --- -

l NE . Pffiežltostně, I ANO, 
___l::_alespot. 3 mě!t:U._ nepravrde!ně . ____ ]_ __ _e~avrdelně _ 

O J 0 2 03 - -L-·~-- --

• Pobýváte často v místnosti, kde někdo jiný kouří? 

L_ NE ~~---Ob~ --~p-~~~ě čas~~yelml často ... ] 

OJ o 3 04 
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I Pohybová aktivita 

• Celkově svoji pohybovou aktivitu hodnotíte jako: 
r~---------.. --, .. ----------------~---·--.----::---;---::--r-:----I-------- -
:Velmi nízko~ Nízkou --+--~~~e ni~_!~růměr ! Spíše vyšši-+ _Vy~~kou -. _ ~!_lm~__J 
l __ g_! ___ I_ __ g 2 ___ l_ _ __ p .! ___ '____ g_-1 _____ 1 ______ gJ ____ _L_ ___ o 6 _____ L ____ g__7 ____ I 

Hodnocení frekvence 

Jak často jste se v posledních 1-2 měsících věnoval( a) uvedeným sportovně-rekreačním pohybovým 
aktivitám? 

r·--.~- Spo~t;,~--~~T";~~;-pepravt:'"ji:i~;---34;~ :·· l-2--;-- !3-4x -: l·-·-s~--T~nn~-1 
L ... __ __________ _ _____ _:_. _J_ -- ---· --··· Jelnl_l __ '!!.~~"-~-- ;__~n_!_L_tf..'!.'!!. .... .L~'!~~J--~~--:.J ______ i 
I • 

I
. Delší souvtslá chCize i [J o [J 1 lJ 1 O 3 [] -1 O 5 LJ 6 [] 7 

Běh, jogging I O o O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 ] 

i Jízda na kole, včetně O u D 1 O 2 O 5 [J 4 :J 5 O 6 [] -; 
· stacionárnlho rotopedu 

Aerobik, kondiční aerobní 
cvičeni 

I Posilovna 

I 
Tenis, squash, badmington 
... ( = 'racket sports') 

l
l Volejbal. fotbal, házená .. 

(mioové hry) 

Do 

[J o 

D o 

U o 

O J 

r .J J 

O J 

[] J n ' 

[1 3 

O J 

fJ 3 

0 4 

0 -1 

O s 

0 : 

0 7 

I 

Plavání o o o J o 2 o J 0 4 o 5 o 6 o :- 1 

Uo U1 D 2 IJ J O ; CJ J fJ6 LL· ! 
·-'--------------- ----------·--·-·· ·--·--·-· -- ------- ---------------··--·- -- J 

Chůze podrobněji: 

• Chodíte do zaměstnání (školy nebo jinam) pravidelně alespoň část cesty pěšky? Kolik minut 
DENNĚ? 
(celkem, tj. cesta tam i zpět) 

i méně ~;žs;s;i-15-!15~· 30 --i"·- 3od-60·---~více-;;;ž-60l 
L ____ ':'linut _L._~Inut _ !- __ min_u.!__ --~- min_~t--~-----~inu~ __ _) 

oJ _____ .L_ ____ g 2 -· ___ : o 3 Q -1 -··· _j- ·- Q 5 

• Kolik hodin TÝDNĚ celkem věnujete chůzi venku (procházky): CJ hodin 

I Psychosociální zátěž 

• Domníváte se, že jste často vystaven( a) stresovým situacím? 

i .NE.-~epoclf~i~ Spíte zftdka-.T Po;:;:.ě-;é často TANO, vel~i často ·1 
!"----· ·-. -·----··· ----~ ··-·- ·-·-+----- ·-- ----~ 

O J D 2 OJ I 0-1 
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• Jak se dokážete se stresem vyrovnávat? 
~-----·---·------·-------------·---.,.------------ -r·-------------------

l 
Velmi. dobře, . I Celkem dobře, I. :Spí~e hui'e I apa.t~ě, dělá milo I 

~'!!:Yidim! !!'_!!! prob1em ----+- __ _ _____:]g_~ _L_ ___ ~ c!!!_bf!..._ ___ _l_ __ w;!lf!::.e_r!!ble'!'l _ _j 

l. ______ g_l __ - . -- ~ _2 - __ _L ____ _ g_~ -----_i ___ --·-g_ ~-----' 

• Pokuste se vyjádřit míru své celkové zátěže stresem číslem v rozmezí 1 až 10: 
(1 = žádná nebo velmi malá zátěž , 10= mimofádně silná stresová zátěž) 
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Příloha č. 2 

Institut des vorbeugenden Arztes, der medizinischen Fakult!it der Masarykovy Universit!it in BrUnn 

J Angaben zur Person 

Geschlecht: 

Alte: 

GroBe: 

Gewicht: 

INFORMIERT UND MOTIVIERT 

VORBEUGENDEUNTERSUCHUNG 

I Em!ihrungsgewohnheiten 

Anleitung: 

Diese Seiten, dienen zur Beurteilung deiner Kost des letzten Monats. Es wird Zeit, ein bisschen 
nachzudenken aus was dein Essen gewohnlich besteht. 
Beijeder t!iglichen Mahlzeit, (Friihstiick, Mittag-, Abendessen und Zwischenmahlzeiten) steHen wir 9 
Em!ihrungsgruppen fest. 
Wie oft, kommen aus der Gruppe Getreide, Gemiise, Obst ................... vor? 

Kreuze in jeder Gruppe an, welche Mengen zu lhrer normalen Portion gehOrt: 

·--·--···-·---·······-·· ·-·--·--r-··--·--·-oi~ Menge ~; Portion~~ sind: ----:l 
, Normale Men e l--~-1"·---:--· ·r·"i:Sx ··r 2x~T :3;;· ·-r·: 4-;-·1 ----. -- _' __ ... -~-·--------- --~------------ť' __ . __ _l_g:~~~!.'..J ~~~~-~~ J__8!~~d~s~~~l· l Brotscheibe ( 60g); l H6mchen, Brtltchen; l Portion 

gekochten Reis oder andere Getreide Teigwaren (l25g) D 0,5 D 1 D 1,5 D 2 D 3 D 4 

Eine Port10n Kartoffeln (lOOg) 
1 D 0,5 D 1 IJ 1,5 O 2 O 3 O 4 
I 
I 

1 Paprika, Karott~;; oder 2 Tomaten, eine 8chUssel Krautsalat 1 
oder lGiac; mit 10~/o Saft ~ [] 0,5 n l [] 1,5 [1 2 !_"] 3 0 -1 

l Apfel, Orange, Banane (lOOg); eine Schiissel Erdbeeren, 
Johannisbeeren, Heidelbeeren oder l Glas l 000/o S aft D o.5 D1 D 1,5 D2 D3 D4 

1 Glass Milch (250 mn: I Becher Joghurt (200ml): Quark I 
Oo,.1 O; í.l i.5 Li .z f"l ~4 (40g) K~ (55g) _, 3 

80g Gefliigelfleisch, Fisch oder andere Fleischsorten; von 2 
gekochten Eiem das Eiwei6, eine Schiissel Sojabohnen oder D o,5 D1 D 1,5 D2 D3 D4 

l Porti()!l ~ojafl_eisc 

2 Bratwilrste, eine Scheibe Hackfleisch (Hamburger); l D o,5 D1 D 1,5 D2 D3 D4 
Portion Salami (100g), Nieren, Leber ..... 

l Scheibe Butter (Y2 cm), Marganne; 2 Loffel ůl oder andere 
Fette, lOg Griebe, Speck; 1 Portion Pommes oder Chips D o,5 OJ o /,.5 D2 03 04 l 2 w"""""""'"""' -•~. tog '"""""""" E""""" 21 D o,5 Dl o,,, n, o, o,j Loffel Marmelade oder Homg; Yz Dessert i 

·- -- ---·--·-·-··---· ··------·-----
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Kreutzen Sie deutlich jedes mal ein Quadrat an [8], welcher Konsum am besten zu 
lhnen im veraangenen Monat dazu passt: 

FOIIen Sle aufmerksam alle Zeilen aus. Wenn Sie kein FrOhstOck haben, fOIIen Sie in jeder Zeile "FrOhstOck" 
mit "1monatlich"aus. 

Achtung: Beijeder Erniihrungsgruppe, wird es kompliziert. Tragen Sie es bewusst so ein wie im Beispiel. Wenn Sie 
zum FriihstUck ein geschmiertes Gebiick (Hornchen oder Brot) mít Butter und Marmelade haben, ist es notig 
diesen Konsum beim FriihstUckfor die Gruppe anstreichen: 1. Getreide (= Gebtick), 2. Fette (= Butter), 3. 
Zucker (=Marmelade). Wenn Sie noch zum Friihstiick eine Tasse Mi/ch trinken oder ein Joghurt essen, ist es 
nOtig diese in der Gruppe der Milchprodukte einzutragen. 

Was gibt es in einzelnen Erniihrungsgruppen: 

Die Gl"Uppe der • "' Geb!lck ( Brot, Htlrnchen, Brtltchen, Roggenbrtltchen, Graham, Buchtel...), Reis, Teigwaren, KnOdeln, Buch\1 
Getreide: · · Hir5e ... 

Kartoff.ebt_: -~ Als Zuspeise aber auch selbstlindige Speise 

GeJiluse: · ""; Gemusesalate, Stllckgemuse (zum Beispiel Tomate, Karotte), gefrorenes Gemuse ... 

Obst: ;;.~ Apfel, Birne, Orange, Banane, Kiwi, Erdbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Heidelbeeren, Melone usw. 
Hier gibt es auch Obst in der Form des Kompottes, aber nicht Marmelade, Mus- sie gehoren sich in de i Gruppe des 
Zuckers und Siij3waren 

Die Gruppe der Milch und Milchgetr!lnke, K!lse, Joghurts, 
MUch: ' .. , Quark .. 
Achtung- hier gibt es nicht hochprozentige Fette Milchprodukte wie Schlagsahne- die mussen Sie in die Gruppe 
des Fettes einreihen! Zum Beispiel: Wenn wir Sahnejoghurt essen, sollte dieser Konsum so wie in der Gruppe Mi/ch, 
aber auch in der Gruppe des Fettes angestrichen werden. 

Die Gruppe de~~ Fleisch, Geflugel, Fische, Eier, Hiilsenfrllchte (Erbsen, Linsen, Bohnen, Soja), Pilze (nicht wie Gewllrze) 
Fleisches: 

I<'leiscbwaren: Jede Riiucherwaren (Salami, Wurstchen, Bratwllrste), Pasteten 

Fette und hocbprozentige Geschmiertes Geback - Butter (Tierische und Pflanzliche fette, Aufstriche z. B. Margarine 
F'ettwaren: usw.), hochprozentige Fettwaren 
Milchprodukte - Schlagsahne, Sahnedessert usw., sind hochprozentige Fette; Fleisch und tierisches Fett -
Bauchfleisch, Wellfleisch, Schmalz, Grieben .. 

Zucker und 
SnBwaren: 

SuBes Dessert, Oblaten, Becher, Schokolade, SUBigkeiten, Marmelade, Honig, Zucker im Getrlink.. 

Wie oft nehmen Sie folgende Ernahrungsgruppen in einzelnen tiiglichen Gerichten? 
• ( Aus was besteht ein Friihstuck, Mittagessen, Abendessen und Zwischenmahlzeit gewohnlich.) 

r--~- ·-·-· · -·- ~-- ~- --:- ~- ---- ,-<-ix----,-·j-:Jx··· --~- 34x- ··-:-- ·1-_iX- · 3-ix---.. -·-· s:,;x. -·-i-·-----~---; 

! I. Das Fruhstiick : monatlich ! monat/ich I monadích t wochendich 1 wDchentlich : wiJchentltch ; · tllgllr:h · 

i Getreide,Geback,Reis,Teigwaren ... ~--0~ ·-Ó-;- ·--D-;-'--· 0~-· 0 5 ·- 0~-· ··-0;·-
Kartoffeln I D 1 O 2 I] 3 O 4 D .5 O 6 D ':' 

1 Gemtise (ohne Kartoffeln) Dl [1 2 

I Obst D 1 0 2 
I 
i Milch und Milchprodukte D 1 0 2 
I Fleisch, Geflugel, Fische, Eier, D 1 0 2 
. HUlsenfrllchte ... 
I 

Fleischprodukte (Wurst, Pasteten ... ) D 1 0 2 
Fette und hochprozentige Fettwaren D 1 0 2 

1 Zucker und sehr SuBwaren [] ] 02 ---
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0 3 04 

0 3 04 

0 3 04 

0 3 04 

0 3 04 

0 3 04 

0 3 04 - -- -

0 5 

0 5 

0 5 

0 5 

0 5 

0 5 

I' < 
L.J -

0 6 

0 6 

[] 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 6 

0 ;. 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 

0 7 



1
·-··-·-··- -- ----·- ··· - --- -- -------------·-··---,-··------- ---- ·-·-·-·--·-· --·- - T -·---· ··--·· 

II D Mitt i <lx · : 1-lx ' .'1-4x · ! l-2.l. . · 3-4x 5-6x 1 li h 
• as agessen ! monatlich : moMtlích ~ molUitiWh ' wochentlů:h 1 wochentlieh : wochentlich i ~~ _c~ __ : 

Getreide, Geblick, Reis, Teigwaren.. i --- . ~- ---- - ·- o~ .. -- ·-- o~ ... -- D 4 ·- . - . '[j ~- --· - D ;· . J - -o 7 I 

: Kartoffeln 
' 
; Gemi.ise (ohne Kartoffeln) 

! Obst 

; Milch und Mílchprodukte 

, Fleisch, GeflUgel, Fische, Eier, 
I HUlsenfriichte ... 
r- ---- ---- ... --- --- ·-··-··-- .... 
: Fleischprodukte (Wurst, Pasteten ... ) 

D1 0 .:? 0 3 

D1 0 2 nJ 
OJ 0 2 0 3 

DI 0 2 fJ 3 

DI 0 2 0 3 

-··----·-

04 0 5 lJ 6 0 7 

0 4 (.J 5 [_] ,; o .7 

0 4 0 5 06 0 7 

U4 [] 5 0 6 0 7 

0 4 0 5 0 6 0 7 

--~---- . ---··---·-· ··-··-··· 

0 5 0 7 
I 

I 
: Fette und Hochprozentige Fettwaren O I D 2 [j -~ LJ 1 Ll 5 [] 6 [_] 7 I 
j Zucker und sehr SúBwaren i Ll I O 2 O 3 U 4 O 5 [J 6 [I 7 
· -. ·- ........ _____________ L_ ___ ___ --·- - - ·-·- ----·----------·-·----· ... ----·· ---·-·· -· ----

r----·---- · · · - ·---- -- ... ______ --·....,. ---------- ·---- · r -.,...--- ---- ---.-~-- --.~---------~--- í ---_,...-- ~ ·------: ·-·· · ·- · - -~-- --~- --. 
i m D . Ab d I . <lx ~ . 1-lx i 3--lx i 1-lx : 3-4x ! 5-6x i - [<' h . 

• 88 en essen monatUch ' monatllch . monatlkh ' Wií.:hentlich Wilchentlich I wochentlich tág lC 

Getreide, Geback, Reis, Teigwagen.. . :- o J o 2 -~- 0-3-- ·-- o~ - 0-5-- o 6 '""· D ; ·- ! 

I 
Kartoffeln Dl D 2 Os [)4 0 5 fJ 6 0;- j 

~ Gemiise (ohne Kartoffeln) DI 0 .: D .i ll 4 [] 5 []6 0 7 
Obst 

I 
DI 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 

, Milch und Milchwaren U I 0 2 0 3 O.t 0 5 rJ 6 0 :-

r.~~~~~~~~:~l, ~~~h~, ~ier, I OJ 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 

Fleischwaren (Wurst, Pasteten ... ) r OJ 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 

Fett und hochprozentige Fettwaren I DI O .J 0 3 0 4 0 5 0 6 0 ;- i 
' I 
i Zucker und sehr SUBwaren L O J [ ]2 [J 3 D-1 0 5 -, o ! 
l - --·. -------- ----·· ··-·- ··-- ---·-····· -- ---·· . ·---~-- i.J !.__ ___ ! --J 

-- - ·- --- --------- - --~----<IX'-, --l~ix. -;-· 3-=tx·-- ;-·----1-2x--1----"34x·- -'"':'- 5~6X -· r lxiiiiú~h ;2xmglich -:--- ~3~- : 

IV. Brotzeit und i monatlich : monatlich ! "'.o_ natlich ! wdchentlich . i_ wbchentlich : w/Jchentl•ch i : ., ! filgUt:h I 
I anderes ____________ ....i...c._ ____ L __ ---·-- __ .:._ ._:_ ______ . ____ .L _____ L. ___ _ 

I 

Getreide, Gebiick, Reis, 
Teigwagen ... 

Kartoffeln 

GemUse (ohne Kartoffeln) 

' Obst I 
I 
! 

Milch und Milchprodukte Í 

I Fleisch, Gefliigel, Fische, Eier, ! 
Hiilsenfriichte .... ... I 

Fleischwaren (Wurst, 
Pasteten ... ) 

; F ett und hochprozentige 
I ~ 

[J J 

OJ 

O J 

OJ 

O J 

D1 

0 5 

Ll 5 

0 5 

n5 

0 7 

0 7 

0 7 

D li 

0 8 

0 8 

~ 8 

0 8 

08 

· Zucker und sehr SUBwaren C J !] 2 O 3 O 4 [] 5 [J 6 O 7 O 8 D 9 

-- -. .. ·vorSicilt: ln dem Formu/ar ior die- Broizeii (oder7ar aňCief-e Speisen) i si es -mehrmalstagiicil Essen--·3x einti-iig----
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• Auswahl von Milchprodukten ohne Fett 
MOchten Sie lieber fettige Milchprodukte oder ohne fett? 

r -l~h"t,:i.:;-ke nicht ·: 
Milch ' -··· ···--···---·--' 
06 

• Vollkorn Produkte 
Wie oft essen Sie Vollkom Gebiick, Graham Geback, Miisli, Haferflocken oder Zehrealien mit hohe Gewicht des 
Faserstoffes? 

.-- <ix· ·-r- -1~~~--3.4-x·-T -~~ix -! -··· 3"-4x- -· T ·s~6X·-r-1x--·!- 2x- --,- ~3xtitgnch- : 

__ monatlich j_ .!!JOnatlich ... i_ monatlů:h " .t:!P.C...!!endicf!. 1. ~hen_tliS}I_ ~ wilchentlich _; _ tág/ů:h ~- tf!K!!!:!! .. ~ .. _____ __; 

i OJ L _ [J2 ___ j ___ o3 __ j __ P! ... i. g~-------~ 06 · o? ........ _g_~_j __ __ Qx_ 

[Alkohol 
• Wie oft trinken Sie alkoholische Getdinke (Bier, Wein, Spirituosen ... ) ? 

:·· _-- --,Mehrmal;-im· :··· 1-:zi ·r -3-ix- , --i:ix · ,--- 3.4x--T- -5-6x- ix-- í ·· ·2x ·- :· "ii-____ "i i~--, 
, _N_~e"!_~ __ I ____ Jahr __ :. "!fJ'!a_t!ic_h ~--"'onat/~h J~o~h!!:ndicl!_ ~ wii~~ndů:!!.: .w.tJ~h~~t!!_Ch. __ ~glů:!J . . ~--~g~it:_h _ _j_tOKf!.c~ __ j_ tag_li~;_h _ ! 
--- _g _!} - L o 1 ___ 1 __ g_2 o 3 o 4 . L. o 5 o 6 o 7 o 8 J o 9 o JO 

Wllchentlicher Konsum: Wie viel Glaser Alkohol trinken Sie pro Woche (nur bei regelmassige Konsum 
mindestens einmall pro Woche): 

---.-------~.:~-i -i-o~i~~~~e~ni;-,;;;n~-;r·---- -j-:,;;i;/d;~i,-;M:;nge --··-r·· ·w~~-;iei __ _ 
· ' (ca.JOgechtAikohol) Mengen 

- -- ··-··---~--- ---···--·-·--·---! ___ ·---- .. -···- ----·-·····--··--··-·-·' wochentlich 
B

• I 1 Gl j Bier 11• J Menge - 0,25 I (0,5 I - 2 Mn>1?<J 
1er , ass ! B1ell o • J Umge .-. 0,33 I (0,5 1 -· 1 . .s Meng.J 

Wein 1 Glass j ldcl 
· • . 25 ml (I 4 dl. klem Schnopsgias) 
~plrt!uose_n_ _ _ _2_ ~emes Glaschen _ .!P:.'~E:..§.<:.~napsglas_o,~ <!~ ·.2 ~en_g~ __ .._ ____ _, 

IRauchen I 
• Rauchen Sie 

Zigaretten? 

r· --·---- , ... -···--·~-· --~- - --··----l 
i NEIN i Unregalmasslg. i Ja, regelmassig 

1 
T_aglich, Wie 

J (=;::;;;;;_~ ___ ! -·--- ____ .. . _ ... L j v1el? 

OJ 

• Sind Sie oft im Raum, wo die andere rauchen? 

~---·-NEiŇ-- r · Ab--d---·,----Oft : SehrOft i 
·------ ---··-- -- ··---~~~------ --·-· 1 •. _________ __j 

OJ 02 03 04 
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I Sportaktivitaten 

~> Seine SportaktiviUit ist: 

:- ~eh~kl':in -r-=-·Ni_e~~~~-- -[E~!!:_~-~~~i~.LJ?~~~~~h..illtlli.h __ L~h_!l"_hoh~~ J-=:H~~~-_;··~s~~~~he __ l 
'____ p L ______ ; _____ [::;IL_ --"- ___ D 3 ____ ···- __ D 4 D 5 D 6 _g ! __ _ 

A. Bewertung der Kondition 

Wie oft haben Sie im letzten 2 Monaten Sport getrieben ? 

r - -···- -·--- · · :yp~~- -- ---""~- - -:--o~~~~~~; ;u~;,g"dT- -~~i~--- - · ···-· ·--- ---.-·· ----·---- . ··-· ' ··--·-- -·-r-· --------, 
34x ; J-2x : .~-4x ! ·• 5-6x : taglich 

~- ··- __ . _ -· -·-· ·- . _ .... - -------f _ _E.if!.ll:_t __ ... !. '!'tiS_~_'!__ _ monatl1ch 
monatlith ! wlichentlic/1 1 wiíchentlich ! wochentlich : J 
-- ·- ____ __ _. __ --- ; _ _ _____________ ,;, __ •• ..1....-•••• _______ ____ J... • ·- _ ____ .. 

ll Lángeres zusamrnenhángendes Gehen D o [J I C.1 2 O 3 0 4 D 5 O 6 D ':' ! 
Lauf, Jogging Do D1 0 2 0 3 D4 0 5 0 6 o ~ I 
Radfahren Do rJJ 0 2 ll J 0 4 ll 5 [] 6 [l 7 

I 
Aerobic 

Fitnessraum 

Tennis, Squash, Badmington ... ( = "racket 
sports") 

Volleyball, Fussball. Handball. .. (Ballsptellen) 

Schwimmen 

; Andere: welche? 

Do D1 

Do OJ 

Do D1 

LJ o 1:-J I 

I 
Do D1 

! 
[1 o DI 

0 2 O J lJ 4 0 5 0 6 

0 2 0 .:; CJ4 0 5 [] 6 

0 2 04 0 5 0 6 

Ll2 f]4 o~ [J 6 

0 2 04 0 5 0 6 

0 2 0 4 05 0 6 
\ ___ .... - ·--··-· .. - ---- -- --- j_. ---- - - ---- --------

Gehen - ausfiihrlich: 

• Gehen Sie in die Arbeit (in die Schule oder an einen anderen Ort) regelmaBig mindestens einen Teil 
zu Fu.B? Wie viel Minuten t!lglich? (Ganze Strecke- hin und zuriick) 

~ .. w;~ig~;· ~~~ -: 5 bis 15 . . -1S t,i;"io - , -3o bis 60 .. -~ M~hr ;i~ 60 
i 5 Minuten : Minuten Minuten i Minuten ! Minuten 
1- ···-···· =-..L-··--··--·--·--- --- ·-··- -·-··---~-----! 

l __ . [] _{ . D 2 D 3 _ 1 D 4 l_ _ _ D 5 

• Wie viel Stunden widmen Sie sich dem Spaziergang?: 

Psychosoziale 
Belastung 

• Meinen Sie, dass Sie sich oft der Stresssituationen ausgesetzt sind? 

O stunden 

,.-·----·-- ·- ··--·-·-----......,----···--- ··,--- -· --··- ----· l 
: NEIN, ich ! Selten 1 Ziemllch oft . Ja, sehr oft 
; empfinde es 

1 
: 

1

. 

· nicht ____.1__ ' ; 
··--------- - ·- ·---·- --~-- - --~ ··-·---! 

D 1 D 2 03 i D 4 
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0: 

0 7 

r:J 7 

0 7 

0 7 
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• Wie werden Sie mit dem Stress fertig? 
r- ·· -- ~ ~- · - - · · T·-

Sehrgut, --'G;rt~ - -- T Eher s~hle-~ht a!; Tschlecht, e~ ~;cht m~1 -
. Kern Proh/P.m · ---- - -- -- ..... ___ __ :e:._~~hL _ ___!_ . . ~t ____ ) .. _ -~ro.f!~ !'robleme ___ _j 

Dt .. J g 3 . - ____ l. D 4 I 

• Versuchen Sie ein Mass der ganzen Belastung oder Stress mít Nummer bis 1 
zu I O auszudriicken: 

( 1 = keine oder sehr kleine Stressbelastung , 1 O= extra gro6e Stressbelastung) 
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