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Abstrakt: 

Název práce: Význam rekondičních pobytů pro osoby s nadváhou a obezitou 

Title of thesis: The value of reconditioning course for overweight and obese people 

Cíle práce: Shrnout teoretická východiska v problematice diagnostiky a léčby nadváhy 

a obezity. Posoudit roli rekondičních pobytů pořádaných pro osoby s nadváhou a 

obezitou. Zjistit, zda se absolvování rekondičru'ho pobyt odrazilo ve změně životního 

stylu účastníků. 

Metoda: Studie se zúčastnilo 32 žen (průměrný věk 48,9 let ± 14,5). Byly využity 

standardní měřící metody (měření hmotnosti, procentuálního zastoupení obsahu tuku 

v těle, BMI, obvodů pasu a boků) ke zjištění, zda účastníci rekondičního pobytu dosáhli 

redukce na konci týdenního kursu, a po půl roce od proběhlé rekondice. Využití 

dotazníkového šetření k posouzení významu rekondičních pobytů. 

Výsledky: Shrnují význam rekondičních pobytů pro změnu životního stylu u obézních 

jedinců. Po skončení rekondičru'ho pobytu došlo ke statisticky významnému snížení ve 

všech sledovaných parametrech (hmotnost snížilo 84,4% účastnic). Po půl roce od 

konce rekondičního pobytu nastalo ještě další snížení jednotlivých sledovaných 

parametrů (hmotnost byla redukována u 65,6% účastnic). Z dotazníkového šetření 

vyplývá, že po absolvování rekondičního pobytu došlo u většiny respondentů ke 

zlepšení přístupu k provozování pravidelné pohybové aktivity. 62,5% dotazovaných se 

po půl roce od konce rekondičního pobytu věnovalo vhodně zvolené pohybové aktivitě 

(tzn. aerobní aktivitě, minimálně třikrát týdně, 30 minut). 

Klíčová slova: obezita, nadváha, pohybová aktivita, rekondiční pobyt, zdravý životní 

styl 
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Seznam zkratek 

ANP 

BF 

BlA 

BMI 

ČLSJEP 

DM 

FZV 

HDL 

ICHS 

MET 

REE 

SF 

TF 

TK 

VOzmax 

VŠTJ 

WHO 

WHR 

anaerobní práh 

tělesný tuk (body fat) 

bioelektrická impedance 

index tělesné hmotnosti (body mass index) 

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

diabetes mellitus 

Fórum zdravé výživy 

lipoprotein s vysokou hustotou (high density lipoprotein) 

ischemická choroba srdeční 

metabolická konstanta (násobek REE pro definovanou fyzickou aktivitu) 

klidový energetický výdej (resting energy expenditure) 

srdeční frekvence 

tepová frekvence 

tlak krve 

maximální spotřeba kyslíku 

vysokoškolská tělovýchovná jednota 

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) 

poměr pas/boky ( waist to hip ratio) 
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, 
IUvod 

Obezita se stala nejčastější metabolickou chorobou dneška. Řadí se mez1 

závažná civilizační onemocnění, která vznikají v důsledku životních podmínek a 

životního stylu. Prevalence a incidence obezity nabývá v posledních letech charakteru 

celosvětové epidemie ( 1 O, 28, 44 ). 

Zdravotní komplikace, které se objevují v souvislosti s nadváhou a obezitou, 

jsou důvodem, který vede ke zvýšené pozornosti věnované nejen léčbě, ale především 

prevenci (10). 

Právě v prevenci nadváhy a obezity sehrává stěžejní roli zdravý životní styl 

zahrnující zejména pravidelnou a kvalitní pohybovou aktivitu a úpravu stravovacího 

programu. V dnešním uspěchaném světě je však pro většinu lidí velmi těžké změnit již 

zaběhnutý životní styl u televize a počítačů a začít s tímto závažným onemocněním 

bojovat. Jednou z příležitostí, jak se vytrhnout z každodenního shonu, poznat pozitivní 

význam pohybové aktivity a správných stravovacích zvyklostí a tím začít s úpravou 

svého životního stylu, je rekondiční pobyt. 

Dle slovníku cizích slov je pojem rekondice "opětovné uvedení do pořádku, 

do správného stavu, obnovení, oprava" (17). 

Ve světě zdravotně postižených znamená slovo rekondice několikadenní pobyt, 

který má vést nejenom k odpočinku a regeneraci sil, ale má také přinést program 

vzdělávací. Rekondicí tedy rozumíme znovunabytí ideálního psychického i fyzického 

stavu organismu (3). 

Na rekondičním pobytu dosáhne na základě aplikace pohybového programu a 

racionálního jídelníčku většina účastníků pozitivních změn tělesné hmotnosti. Často 

zapomene na své chybné pohybové i stravovací "domácí zvyklosti". Otázkou však 

zůstává, jaká bude situace po příjezdu zpět domů. Nevrátí se většina absolventů do 

svého denního stereotypu bez pohybu a správné stravy, jako to bylo před nástupem na 

rekondiční pobyt? Dokáže tedy rekondiční pobyt namotivovat účastníky 

k dlouhodobým změnám v pohybových a stravovacích zvyklostech a tím ke snižování 

jejich hmotnosti? Dojde u účastníků k aspiraci a zlepšení přístupu k pravidelné 

pohybové aktivitě? Nebo je hlavním cílem účastníků rekondičního kurzu co nejvíce 

zhubnout na pobytu, aby se již doma nemuseli o správný životní styl starat? Jaký je 

9 



vlastně význam rekondičního pobytu v programu snižování hmotnosti u osob s 

nadváhou a obezitou? 

Touto otázkou bych se ráda zabývala v mé bakalářské práci. Cílem této práce je 

tedy pomocí dotazníků a měřících metod posoudit význam rekondičních pobytů 

pořádaných pro osoby s nadváhou a obezitou. Pro svou práci jsem si vybrala absolventy 

rekondičních pobytů pořádaných Rekondičním centrem VŠTJ MEDICINA PRAHA. Na 

organizaci a programu těchto kurzů jsem se aktivně podílela a byla jsem sama zvědavá, 

jakou měrou se odrazí účast na těchto rekondičních pobytech v dalším životě 

frekventantů. 
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II Teoretická část 

1 Obezita 

1.1 Definice obezity 

Obezita je definována patologickým zmnožením tukové tkáně v organizmu, které 

je spojené s nárůstem hmotnosti. Nadměmé ukládání tuku v organismu nastává většinou 

v důsledku pozitivní energetické bilance jedince (10, ll, 12). 

Normální podíl tuku v organizmu je u žen do 25 - 30 % a u mužů do 20 - 25 % 

(10, 16, 47). Za obézní se považují muži s obsahem tuku vyšším než 30% a ženy 

s obsahem tuku vyšším než 35% celkové tělesné hmotnosti (16). Množství tělesného 

tuku lze objektivně měřit pomocí kaliperu nebo bioimpedance. Tato vyšetření však 

nejsou zcela běžně dostupná a tak se dnes nejčastěji k definici obezity využívá tzv. 

Queteletova hmotnostní indexu, který je celosvětově označován jako body mass index 

(BMI) (18). Jako obezita se označuje BMI vyšší než 30. O BMI pojednává podrobně 

kapitola 1.5.2. 

1.2 Prevalence obezity 

Lidí s nepřiměřeně vysokou hmotností v posledních letech přibývá. V roce 1995 

se počet obézních lidí na celém světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 však toto 

číslo stouplo na 300 milionů lidí. Obezita představuje problém nejen ve vyspělých 

zemích, ale roste rapidně i v mnoha rozvojových zemích. Prevalence obezity u 

dospělých je 1 O až 25 % ve většině zemí západní Evropy a 20 - 25 % v některých 

zemích v Americe. Situace je však mnohem horší ve východní Evropě, kde obezitou trpí 

40 % žen, dále ve státech Středozemí a u černých žen v USA. Česká republika se v 

počtu obézních propracovala na přední místo v celé Evropě. 21 % mužů a 31 % žen u 

nás je obézních. Sečteme-li nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a 

u mužů dokonce 72 %. Oproti zbytku Evropy je u českých mužů zejména vyšší výskyt 
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obezity, u žen je nižší výskyt nadváhy a výrazně vyšší výskyt obezity (57). Alarmující 

jsou také výsledky kontrolní studie MONICA (MONitoring of trends and determinants 

in CArdiovascular diseases ), provedené v roce 1996 v benešovském okrese. U populace 

ve věku 34- 74 let byla zjištěna obezita u 40% žen a téměř u 30% mužů. Pouze něco 

přes 22% obyvatel tohoto okresu mělo přiměřenou nebo nižší hmotnost. S tím souvisí i 

rozdílný poměr obézních jedinců ve městech a na vesnicích. U venkovské populace se 

na vysokém výskytu obezity podílí zejména fakt, že společenský tlak doposud 

neovlivňuje zakořeněné jídelní návyky a nízkou motivaci a adherenci k redukčnímu 

režimu jako je tomu ve větších městech (10, 35, 48). 

1.3 Etiopatogeneze obezity 

Příčiny obezity bývají většinou kombinované. Jen nepatmý zlomek všech obezit 

tvoří přesně definované endokrinní a geneticky podmíněné či medikamentózně 

navozené obezity. Většinou se však jedná o obezitu prostou, která se hlavní měrou 

podílí na výskytu obezity vůbec. Obezita prostá, o které budeme nadále hovořit, vzniká 

v důsledku pozitivní energetické bilance, když energetický příjem převýší energetický 

výdej (energetická bilance= energetický příjem - energetický výdej) (1, 10, 44). 

Jak energetický příjem a jeho skladba, tak energetický výdej a spalování živin 

JSOU ovlivňovány řadou exogenních i endogenních faktorů (ll). Podíl genetických 

faktorů na tělesné hmotnosti je asi 40%, zbytek je dán faktory zevními (1). Obezita je 

tedy multifaktoriálně podmíněná metabolická choroba, u které je nutno brát v úvahu 

individuální geneticky podmíněnou náchylnost k hromadění tukových zásob (ll, 15). 

1.3.1 Energetický příjem 

Energetický příjem je ovlivněn zastoupením základních živin. Na zvýšeném 

energetickém příjmu se podílí především zvýšená konzumace tuků. Tuky by se měly 

správně na celkovém energetickém příjmu podílet 30%. Ve skutečnosti však představují 

36 -38% energetického příjmu, přičemž u venkovské populace a u starších osob podíl 

tuku často přesahuje 40%. Tuky mají malou sytící schopnost, ve srovnání s bílkovinnou 
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či sacharidovou potravou musí obézní jedinec tedy zkonzumovat větší množství tuků 

k odstranění pocitu hladu. Obézní jedinec však preferuje tuk také pro jeho senzorické 

vlastnosti. Tuk dodá potravě charakteristickou plnost. Dle Hainera a kol. příjem 

sacharidů ani bílkovin oproti tukům nesehrává podstatnou úlohu při rozvoji obezity. 

Některé studie sice zvažují možný vliv nadměrného přísunu bílkovin v časném dětství 

na rozvoj obezity v pozdějším věku, ale výsledky těchto studií nebyly dosud 

jednoznačně potvrzeny ( 1 0). 

Na vzniku obezity a zejména na akumulaci rizikového viscerálního tuku se může 

podílet také zvýšená konzumace alkoholu. Alkohol má vysoký energetický obsah (29 

kJ/g) a je bezprostředně po požití oxidován. Tím dochází k potlačení oxidace ostatních 

energetických zdrojů, což má za následek jejich hromadění (10, ll). 

Dalším činitelem, který se může podílet na rozvoji obezity a jejich komplikací, 

je nedostatek vlákniny. Vláknina snižuje energetickou denzitu potravy, díky své 

bobtnavosti navozuje dilataci horních partií zažívacího traktu a tím navozuje pocit 

sytosti. Navíc rozpustná vláknina obsažená v ovoci a zelenině ovlivňuje lipidové 

spektrum a metabolismus sacharidů (10, 15). 

1.3.2 Energetický výdej 

Celkový energetický výdej se sestává z klidového energetického výdeje, 

postprandiální termogeneze a z energetického výdeje při pohybové aktivitě (viz obr č. 

1). Fakultativní složku v energetickém výdeji představuje jeho vzestup navozený 

kouřením či konzumací nápojů s obsahem kofeinu. Podstatnou část energetického 

výdeje (55 - 70 %) tvoří klidový energetický výdej (Resting Energy Expenditure -

REE). Ten slouží k zajištění základních životních funkcí organizmu a k udržování 

tělesné teploty. Dalším podílníkem je postprandiální termogeneze někdy označovaná 

jako dietou navozená termogeneze. Je spojena s trávením, vstřebáváním, metabolismem 

přijatých živin a s aktivací sympatického nervového systému po jídle. Tvoří asi 8- 12% 

z celkového energetického výdeje. Významnou složkou podílející se na celkovém 

energetickém výdeji je také pohybová aktivita. Ta tvoří cca 20 - 40% z celkového 

energetického výdeje. Vlivem socioekonomických faktorů se právě stále více se 

13 



snižující pohybová aktivita podílí velkou měrou na etiopatogenezi obezity. Výše 

celkového energetického výdeje je ovlivněna také aktivitou sympatického nervového 

systému, jehož stimulace vede ke zvýšení energetického výdeje. Energetickou spotřebu 

základních činností ukazuje příloha č.1 (1 0). 

1.3.3 Regulace energetické rovnováhy 

Regulace energetické rovnováhy je komplexní děj, který je ovlivňován 

mechanickými signály ze zažívacího traktu, nutričními signály odrážejícími příjem 

základních živin, termogenními signály informujícími o zevní a vnitřní teplotě a 

neurohormonálními signály, které integrují tuto regulaci v hypotalamu. Integrující úlohu 

hypotalamu v regulaci energetické rovnováhy ovlivňuje i přímá signalizace o úrovni 

tukových energetických zásob zprostředkovaná leptinem. Leptinje proteohormon, jehož 

tvorba je zakódována ob genem. Váže se na receptor v hypotalamu, aktivuje sympatický 

nervový systém a tím zvyšuje energetický výdej. Dále, kromě jiného, stoupá vlivem 

leptinu oxidace tuků, snižuje se syntéza mastných kyselin a klesá obsah triacylglycerolu 

ve tkáních. Leptin zabraňuje steatóze orgánu a objevují se dnes studie o jeho 

protektivním působení na vznik diabetu (1 0). 

Genetické faktory ovlivňují energetickou rovnováhu jak s ohledem na 

energetický příjem, tak s ohledem na energetický výdej. Geneticky determinované 

faktory ovlivňující rozvoj obezity jsou faktory související se základními živinami (např. 

regulace příjmu potravy nastavením v regulačních hypotalamických centrech, 

preference potravin, schopnost spalovat tuky a sacharidy atd.), faktory související 

s energetickým výdejem (např. klidový energetický výdej, postprandiální energetický 

výdej, spontánní pohybová aktivita) a hormonální faktory (např. inzulin a citlivost 

k inzulinu, leptin a citlivost k leptinu atd.) (10). Obr č. 1 (str.15) ukazuje podíl faktorů 

na určování tělesné hmotnosti. 
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Obr.č.l: Faktory ovlivňující energetickou rovnováhu (JO) 

PA-E -energetický výdej při pohybové aktivitě 

DIT - postprandiální termogeneze 

REE - klidový energetický výdej 

1.4 Důsledky a zdravotní komplikace obezity 

Obezita je dnes považována za jedno z primárních zdravotních rizik industriální 

společnosti. Četné zdravotní komplikace obezity významně ovlivňují jak nemocnost, 

tak kvalitu a délku života obézního jedince (13, 38). Obezita hraje důležitou negativní 

roli v patogenezi řady závažných onemocnění. Je považována za nezávislý rizikový 

faktor vzniku a rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, cévní mozkové příhody, 

diabetu mellitu II. typu, hypertenzní nemoci, hyperlipoproteinémie. Podílí se na vzniku 

degenerativních kloubních onemocnění, zhoršuje dýchací funkce a zvyšuje depresivní 

ladění (13,15). 

Obezita patří mezi hlavní složky komplexu onemocnění, které se vyskytují 

společně - metabolického syndromu. Takzvaný metabolický syndrom X či Reavenův 

syndrom, je onemocnění s velmi vysokým výskytem. V našich podmínkách může 

postihovat až přes 30 % populace, u některých populací mohou některé složky 

syndromu postihnout až 60 % osob (38). Tento syndrom je stanoven na základě 
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přítomnosti kombinace hypertenze, obezity, dyslipidémie a poruchy glukózové 

tolerance respektive diabetu mellitu II. typu (30). Kromě kombinace těchto základních 

klinických poruch mohou být nalezeny další metabolické abnormality jako je například 

hyperurikémie, porucha koagulace a fibrinolýzy, zvýšená agregace trombocytů, 

endotelová dysfunkce a další složky, které jsou s těmi základními ve více či méně pevné 

vazbě (28, 30, 49). 

Udává se, že s největším kardiovaskulárním rizikem souvisí obezita abdominální 

a novější práce prokázaly, že zvětšený obvod pasu koreluje nejen se zvýšeným 

výskytem kardiovaskulárních příhod, ale i se zvýšenou inzulínovou rezistencí. 

Disribuce tělesného tuku je tak lepším prediktorem kardiovaskulárního rizika než 

samotný stupeň obezity (30). Zdravotní komplikace obezity udává tabulka č.l (str.l7). 
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Tabulka č.l: Zdravotní komplikace obezity (38) 

Metabolické komplikace • inzulínrezistence - hyperinzulinémie-
porucha glukózové tolerance- DM II. typu 

• poruchy metabolismu lipidů: dyslipidémie, 
hypertriacylglycerolémie 

• hyperurikémie 
• zvýšení koncentrace fibrinogenu 

Endokrinní poruchy • hyperestrogenismus 
• hyperandrogenismus u žen 
• hypogonádismus u mužů s těžkou obezitou 
• hyposekrece růstového hormonu 
• pozměněná aktivita sympatoadrenálního 

systému 
Kardiovaskulární • hypertenze 

• hypertrofie a dilatace levé komory srdeční 
• ischemická choroba srdeční 
• arytmie 
• náhlá smrt 
• mozkové cévní příhody 
• varixy 
• tromboembolická nemoc 

Onkologické komplikace • gynekologické nádory: endometria, 
cervixu dělohy, vaječníku, prsu 

• gastrointestinální nádory: kolorektální, 
žlučníku a žlučových cest, jater, pankreatu 

• urologické nádory:___Qrost~ ledvin 
Respirační • hypoventilace a restrikce u Pickwickova 

syndromu 
• syndrom spánkové~noe 

Gastrointestinální a hepatobiliární • gastroezofageální reflux 
• hiátová hemie 
• cholelithiáza 
• cholecystitida 
• jaterní steatóza 

Ortopedické • degenerativní onemocněni kloubů a páteře, zejména 
artrózy nosných kloubů (koxartóza, gonartróza) 

• vybočená holeň 
Kožní • ekzémy a mykózy, zejména v místech vlhké zapářky 

• strie 
• celulitida 
• hirzutismus 
• benigní papilomatóza 

Psychosociálnf • společenská diskriminace ("anti-fat racism") 
• malé sebevědomí, porucha motivace 
• sebeobviňování 
• deprese, úzkost 
• poruchy příjmu potra~ 

Chirurgická a anesteziologická rizika vliv kardiorespiračnich kom_plikací a horšího hojení ran 
Iatrogenní poškození vliv inadekvátních diet a nevhodné farmakoterapie 
Jiné • edémy 

• horší hojení ran 
• častější výskyt úrazů 
• častější výskyt ]sil 
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1.5 Vyšetření obézního pacienta 

1.5.1 Anamnéza 

z anamnestických dat je podstatná rodinná anamnéza (především výskyt obezity 

v rodině), dále vývoj hmotnosti v průběhu života jedince a zjištění nemocí 

komplikujících obezitu. Důležité jsou informace o jídelních zvyklostech pacienta a také 

anamnéza fyzické aktivity v průběhu celého života (1 O, ll). 

1.5.2 Stanovení BMI 

Obezitu lze kvantitativně posoudit podle indexů tělesné hmotnosti a výšky. Tyto 

hodnoty u průměrného jedince dobře korelují s množstvím tělesného tuku. K posouzení 

stupně nadváhy se v klinické praxi používá tzv. BMI (body mass index). 

BMI = hmotnost v kg I (výška v mi 

Je potvrzeno, že zdravotní rizika stoupají již od BMI 25 a ostře stoupají od 

hodnoty 27. Optimální životní prognózu mívají jedinci s BMI 20-22 (39, 47). 

V tabulce č.2 (str.l9) je uvedena klasifikace obezity dle BMI a riziko vzniku 

onemocnění související s obezitou. Na obrázku č.2 (str.l9) jsou znázorněny typy postav 

dle BMI. 

BMI však nerozlišuje podíl tuku a tukoprosté hmoty v těle. Například při 

stejném BMI mají větší podíl tuku ženy než muži, štarší jedinci než jedinci mladší. 

U sportovců provozujících silové sporty vzestup BMI odráží zmnožení svalové hmoty a 

nikoliv zmnožení tuků (10, 48). 
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Tabulka č.2: Klasifikace BM/ a riziko vzniku onemocnění souvisejících 

s obezitou (48) 

Klasifikace BMI 

Pod váha menší než 18,50 

~ormální hmotnost 18,50 - 24,99 

~ad váha 25,00 - 29,99 

Obezita !.stupně 30,00 - 34,99 

Obezita II.stupně 35,00 - 39,99 

Obezita III.stupně více než 40,00 

Obr. č.2: Typy postav dle BM/ (51) 

muži 

. .., . 1.j 
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1.5.3 Stanovení obsahu tuku v těle 

Ve srovnání s klasifikací dle BMI má procento tělesného tuku větší výpovědní hodnotu 

a tudíž se uplatňuje více jako rizikový faktor metabolických komplikací. Obsah 

tělesného tuku se nejčastěji měří pomocí kaliperu (tj. antropometrické stanovení obsahu 

tuku měřením tloušťky podkožních řas) nebo pomocí bioimpedance. V současné době 

se bioimpedační analýza (BlA) používá pro stanovení tělesného tuku nejčastěji, 

především pro její jednoduchost. Jedná se o metodu neinvazivní, rychlou a relativně 

levnou. BlA měří odpor, který tělo klade průchodu proudu s nízkou intenzitou a 

vysokou frekvencí. Metoda hodnotí tři oddíly těla: tuk, beztukovou tkáň a vodu. 

Kontaktní elektrody jsou umístěny v párech na ruku a nohu. V poslední době se však 

častěji využívá bipedální lokalizace elektrod. Pomocí procenta tělesného tuku (%BF) je 

obezita nejčastěji definována jako% BF ~ 25% u mužů a BF ~ 32% u žen (45, 47). 

Klasifikaci dle procentuálně vyjádřeného obsahu tělesného tuku v těle(% BF) 

u dospělé populace udává tabulka č. 3. 

Tabulka č.3: Klasifikace obsahu BF v % u dospělé populace (47) 

Klasifikace obsahu BF Muži Zeny 

Minimální obsah tělesného tuku 5% 8% 

Podprůměrný obsah tělesného tuku 5%-15% 14%-23% 

Průměrný obsah tělesného tuku 16-25% 24%-32% 

Nadprůměrný obsah tělesného tuku ~25% ~32% 

1.5.4 Vyšetření distribuce tuku v těle 

Kvalitativně se obezita dělí na typ androidní a gynoidní. Tato regionální 

distribuce tuku je podmíněna geneticky a hormonálně. Androidní (viscerální) obezita je 

typická pro muže a je charakteristická hromaděním tukových buněk v centrální 

abdominální oblasti, zatímco gynoidní (periferní) obezita je častější u žen s množstvím 

tukových buněk převážně na stehnech a hýždích (1, 30). Viz obr. č. 3 (str.21). 
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Distribuce tuku v těle představuje nezávislý rizikový faktor pro vznik DM II. 

typu, hypertenze, aterosklerózy a jiných kardiovaskulárních komplikací. Studie dokonce 

dokazují, že nadbytek tuku v abdominální oblasti je spojený s větší mortalitou v 

porovnání s ženským typem obezity (30, 46). 

Nejjednodušší metodou určení rizika těchto komplikací je měření obvodu pasu. 

Pas měříme krejčovským metrem v polovině vzdálenosti mezi dolním okrajem 

spodního žebra a crista iliaca superior na konci běžného výdechu. Za abdominální 

obezitu se považuje stav, při kterém obvod pasu dosahuje 88 cm a více u žen a 102 cm a 

více u mužů (30, 37). 

Donedávna byl ke stanovení distribuce tuku nejběžněji používán poměr 

pas/boky (WHR - waist to hip ratio ). Obvod boků se měří v horizontální rovině 

v úrovni maximálního vyklenutí hýždí. Rizikovou viscerální obezitu charakterizuje 

WHR ~0,85 u žen a WHR ~1 ,O u mužů) (38). 

Obr.č.3: Androidní a gynoidní obezita (38) 
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1.5.5 Vyšetření příjmu a výdeje energie 

K doporučení správné diety je nutné stanovení energetického obsahu potravy, 

zastoupení jednotlivých živin a zjištění jídelních zvyklostí. Ke zjištění příjmu energie se 

používá např. tří až sedmidenní záznam příjmu potravy subjektem. Dalším 

z předpokladů doporučení vhodné diety je stanovení energetického výdeje subjektu. To 

zahrnuje stanovení celkového výdeje energie, který se skládá z bazálního energetického 

výdeje, postprandiální termogeneze a fyzické aktivity (10). Základní tabulku 

energetického výdeje při některých sportovních aktivitách ukazuje příloha č.1. 

1.6 Možnosti léčby obezity 

Terapie obezity vyžaduje vždy komplexní přístup. Léčba obézních může být 

kombinací až pěti léčebných postupů: dietoterapie, psychoterapie (zejm. kognitivně 

behaviorální intervence), fyzická aktivita, chirurgická léčba a farmakoterapie. Základní 

trojicí léčby je však dieta, zvýšení pohybové aktivity a psychoterapie. Léčba obézních je 

vždy založena na navození negativní energetické bilance, kdy příjem energie je menší 

než její výdej (38, 50). 

Cílem terapie není dosažení ideální hmotnosti, nýbrž především snížení 

zdravotního rizika a dosažení trvalé změny. Hovoříme o takzvaném reálném cíli, tedy o 

5- 10% redukci tělesné hmotnosti a udržení dosaženého hmotnostního úbytku (18, 39). 

Již tato cílená redukce tělesné hmotnosti znamená pro postiženého velmi významné 

snížení zdravotního rizika. Mizí celá řada metabolických rizikových faktorů, klesá 

morbidita typicky asociovaných chorob otylosti a metabolického syndromu. 

Dlouhodobá až celoživotní dispenzarizace se ukazuje jako nezbytná. Souhrnem lze 

úspěšnou komplexní terapeutickou intervenci charakterizovat jako trvalou změnu 

životního stylu (28, 50). 
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1.6.1 Kognitivně behaviorální intervence 

Kognitivně behaviorální terapie Je jedna ze základních směrů současné 

psychoterapie. Hlavním cílem je odstranění či zmírnění nevhodných návyků. Na 

základě teorie učení lze navodit žádoucí změny v chování, myšlení a emocích (ll). 

Kognitivně behaviorální intervence u obézních pacientů je psychologický 

přístup zahrnující analýzu životního stylu a zvyklostí pacienta, rozbor psychosociálních 

souvislostí stravovacích a pohybových návyků s cílem identifikace nevhodných 

stereotypů a negativních vlivů prostředí. Vlastní intervence pak spočívá v cílevědomé a 

racionální úpravě životního stylu. Používají se techniky sebepozorování, kontroly 

vlastního aktu jídla, kontroly vnějších podnětů, zápisy jídelníčku, výpočet a sledování 

denního energetického příjmu, pozitivního sebeposilování, kognitivní techniky, výuka 

dietetiky a přípravy pokrmů (50). 

Cílem je přebudovat pacientovy chybné názory na jídlo a vlastní vzhled, 

současně zlepšit sociabilitu (úprava chybné struktury osobnosti, zlepšení meziosobních 

vztahů zejména v rodině a vůči druhému pohlaví, vyřešení některých osobních a 

sociálních problémů) (8). 

Důležitou součástí je také vedení k pravidelné pohybové aktivitě. Individuální 

přístup v rámci kognitivně behaviorální terapie je nenahraditelný. Účelná je skupinová 

terapie v rámci redukčních klubů pod vedením školených pracovníků (50). 

Základní podmínkou úspěšné redukce hmotnosti je motivace. Pokud se člověk 

pohybuje v kategorii "měl bych, mám, musím" nemá velkou naději na dlouhodobý 

úspěch. Pacient musí přejít ke "chci" (18). 

1.6.2 Dietní léčba 

Úprava stravovacího režimu by měla být vždy stanovena ,,na míru" každému 

pacientovi za pomoci odborného zdravotnického personálu. Kunešová u jedinců 

s obezitou a metabolickým syndromem nedoporučuje velmi přísné diety, které pak 

pacienti nejsou schopni dlouhodobě dodržovat. Doporučuje se individuálně kalkulovaná 

vyvážená dieta s asi 20% kalorickou restrikcí (1 O, ll). 
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Základní předpoklady racionální léčebné diety lze shrnout do několika pravidel. 

Patří sem především omezení tuků jak ve formě vázané (mléko, mléčné výrobky, maso, 

uzeniny) tak ve formě volné (při přípravě pokrmů, mazání na pečivo). Důraz na 

zastoupení nízkotučných potravin, zvýšení podílu tzv. mediteránní stravy. Tuky mají 

všeobecně vysokou energetickou hodnotu, ale nízkou sytící schopnost. V dietě je 

nezbytné vyvážené zastoupení bílkovin a sacharidů a zařazování optimálního množství 

zeleniny (asi 300 g/den) a tím i vlákniny (50). 

Výběr sacharidových potravin by měl být veden také s ohledem na jejich 

glykemický index (GI). Potraviny s vysokým GI vedou ve srovnání s potravinami 

s nízkým GI k vyššímu vzestupu inzulínu. Funkční hyperinzulinémie může vést 

k příbytku na váze přednostním směrováním živin k ukládání do tukové tkáně a nikoliv 

k oxidaci ve svalu (1 0). 

Základem je dodržování pestrosti stravy a tím optimálního příjmu všech 

mikronutrientů (vitamíny, minerály a další biolologicky aktivní látky) a základních 

makronutrientů (bílkovin, sacharidů a tuků). Dodržování pravidelnosti stravy ve 4 - 5 

porcích denně vede k lepší využitelnosti substrátů a předchází poklesu glykémie při 

hladovění, které končí rychlým a nadměrným doplněním energie s rizikem pozitivní 

energetické bilance (50). 

Mezi další zásady patří omezení kuchyňské soli, která má stimulační efekt 

povzbuzující chuť kjídlu a dostatečný přísun nízkoenergetických tekutin - 1,5 až 2 1 

denně (38). 

Vhodnou pomůckou nejen při léčbě obezity, ale i při dodržování správných 

stravovacích návyků je tzv. potravinová pyramida. Fórum zdravé výživy (FZV) 

vytvořilo ve formě této potravinové pyramidy doporučení a vodítko k sestavení zdravé 

stravy (59). Viz příloha č.2. 

1.6.3 Pohybová léčba 

Pohybová léčba je považována za jednu z klíčových složek léčby obezity. 

Pravidelná pohybová aktivita přispívá k negativizaci energetické bilance organismu a 

tím omezuje vytváření tukové tkáně a přispívá k redukci jejího již vytvořeného 
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množství (1 0). Dále má významně pozitivní vliv na celou řadu metabolických 

parametrů a komplikací s obezitou spojených. Má přínosný účinek na pohybový systém, 

na celkovou zdatnost a fyzickou výkonnost, na psychický stav i kvalitu života (7, 40). 

Podrobněji je rozebrána léčba obezity fyzickou aktivitou v 2. kapitole této práce. 

1.6.4 Farmakoterapie 

Farmakoterapii užíváme až při selhání nefarmakologických postupů a zvláště u 

komplikovaných nemocných. Farmakologická léčba musí však být nutně součástí 

komplexní léčby, která je jediným předpokladem dlouhodobého úspěchu při redukci 

hmotnosti (50). 

Moderní farmaka k léčbě obezity mají navodit pokles hmotnosti daný především 

redukcí tukové tkáně. Kritérium účinnosti léků proti obezitě je hmotnostní pokles 

alespoň o 5% výchozí váhy během tříměsíčního podávání. Léky proti obezitě by měly 

být účinné, bezpečné a nenávykové i při dlouhodobém podávání (10, 18). 

V současnosti máme k dispozici k léčbě obezity jen velmi omezené množství 

léků, u nichž byla prokázána účinnost a bezpečnost i v dlouhodobých klinických 

studiích (1 0). 

Mezi léčiva používaná k léčbě obezity řadíme léky tlumící chuť k jídlu -

anorektika, léky ovlivňující vstřebávání živin z trávícího traktu a termogenní farmaka 

(10, 50). 

Serotoninergní a katecholaminergní anorektika (např. sibutramin) 

Aktivní metabolity sibutraminu inhibují zpětné vychytávání serotoninu a 

noradrenalinu. Ke snížení hmotnosti vede snížený příjem potravy, navozený brzy 

nastupujícím pocitem sytosti. K tomu přispívá i stimulace termogeneze nepřímou 

aktivací sympatiku (1 O, 18). 
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Léky ovlivňující vstřebávání tuků ve střevě - inhibitory střevních lipáz 
(např. orlistat) 

Ke snížení hmotnosti zde vede neschopnost inaktivovaných enzymů 

hydrolyzovat v potravě obsažený tuk na triglyceridy, vstřebatelné neesterifikované 

mastné kyseliny a glycerol. Dochází tak k tomu, že nevstřebaný tuk odchází z 

organizmu stolicí tzn. při vysokém obsahu tuku v dietě stoupá po orlistatu obsah tuku ve 

stolici (18). Potíže provázející steatorhoeu pak můžou na obézního jedince působit 

příznivě behaviorálně tím, že ho nutí aktivně omezovat obsah tuku ve stravě (1 0). 

Terrnogenní farrnaka -léky zvyšující energetický výdej (např. kombinace efedrinu 
a kofeinu - Elsinorské prášky) 

Tyto léky patří k tzv. nespecifickým termogenním farmakům, které zvyšují 

energetický výdej, resp. zabraňují významnějšímu poklesu klidového energetického 

výdeje při léčbě nízkoenergetickou dietou. Méně významné je jejich anorektické 

působení. A však vzhledem k možnému psychostimulačnímu působení a k možnosti 

vzniku návyku se k dlouhodobé léčbě obezity nehodí (1 0). 

1.6.4.1 Indikace farmakoterapie obezity 

Česká obezitologická společnost ČLS JEP doporučuje podávání farmak v léčbě obezity: 

• U pacientů s BMI > 30, pokud selhala komplexní nefarmakologická léčba obezity 

(tzn. že během 3 měsíců léčby nebylo dosaženo hmotnostního poklesu většího než 5%). 

• Za výše uvedených kritérií a JSOU - li u pacientů s BMI 25 - 30 přítomna 

kardiovaskulární a metabolická rizika (např. hypertenze, dyslipidémie, diabetes mellitus 

II. typu), která souvisejí s obezitou. 

• Za účelem zvýšení compliance pacienta. 

• S cílem zajistit dlouhodobé udržení dosaženého hmotnostního úbytku (1 O, 56). 
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1.6.4.2 Dlouhodobá farmakoterapie obezity 

Dlouhodobé podávání moderních léků proti obezitě nabízí umožnit udržení 

dosaženého hmotnostního úbytku. Účinnost a bezpečnost dlouhodobé farmakoterapie 

obezity byla potvrzena v nedávno publikované Glazurově metaanalýze 

farmakoterapeutických studií v trvání 36 - 52 týdnů. A však různorodost faktorů, které 

se účastní při vzniku a rozvoji obezity a při neschopnosti udržet hmotnostní pokles bude 

vyžadovat nezbytně i různé přístupy z hlediska farmakoterapie obezity. Nelze očekávat, 

že každý lék proti obezitě by měl být stejně účinný u všech obézních jedinců (50). 

V blízké budoucnosti budou zřejmě vedle ibutraminu a orlistatu k dispozici další 

moderní léky s přesně definovaným účinkem, pomocí nichž budou moci být 

dlouhodobě cíleně korigovány metabolické či regulační poruchy uplatňující se 

v etiopatogenezi obezity. Dlouhodobá farmakoterapie obezity by měla probíhat za 

pravidelného sledování odborným lékařem školeným v obezitologii (1 O, 50). 

1.6.5 Chirurgická léčba 

Chirurgické léčení obezity je dnes nedílnou součástí komplexního přístupu k 

tomuto onemocnění. Správně zvolený chirurgický zákrok u vybraných nemocných 

nabízí možnost výrazných váhových úbytků s dlouhodobým efektem a nízkým rizikem 

(52). 

Bariatrická chirurgie je velmi efektivním postupem zvláště u obézních pacientů 

rezistentních na konzervativní léčbu. Standardně prováděná adjustabilní či 

neadjustabilní bandáž žaludku spočívá v implantaci manžety na žaludek. Viz obr. č.4, 

(str. 28). Operace se dnes standardně provádí laparoskopicky za minimalizace 

operačních rizik. Indikací chirurgické léčby obezity je BMI nad 40 (eventuálně nad 35) 

s manifestními komplikacemi a současně nedostatečná odpověď na komplexní 

konzervativní léčbu. V některých zemích jsou u rezistentních pacientů prováděny také 

různé druhy malabsorpčních operací (10, 52). 

Pacienti dostatečně motivováni k chirurgické léčbě musí být informováni 

o mechanismu zákroku, jeho následcích a zdravotních rizicích. Předpokladem úspěšné 
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léčby je spolupráce pacienta zvláště v počátečním období pooperační adaptace a 

celkové předoperační vyšetření včetně psychologie k vyloučení bulimie. Dlouhodobá 

dispenzarizace po bariatrických operacích je nezbytná (50). 

Studie dokazují, že po chirurgické léčbě u správně indikovaných pacientů 

dochází k výrazným úbytkům hmotnosti (ll). Již hmotnostní úbytky dosahující kolem 5 

- 10% nadváhy výrazně zlepšují některá k obezitě přidružená onemocnění (především 

hypertenze, DM II. typu, pohybové obtíže v důsledku bolestí a omezení funkce nosných 

kloubů a páteře), psychický stav nemocného i jeho pracovní i osobní aktivitu (1 0). 

Stunkard popisuje studii, která udává výsledky po 5 letech od provedené 

gastrické bandáže. V této studii považuje 22% operací za neúspěšné (16% operací z 

důvodu úbytku váhy menší než 25% původní nadváhy a u 6 % pacientů z důvodu nutné 

reoperace ). Zbylých 78% pacientů udrželi po 5 letech úbytek hmotnosti dosahující více 

než 25% jejich původní nadváhy (36). 

Dle Hainera se pozdní komplikace jako opakované zvracení či prořezávání 

bandáže do žaludku a dilatace horní části žaludku vyskytují u méně než 5% pacientů 

(10). 

Obr.č.4: Bandáž žaludku 
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2 Pohybová aktivita v léčbě obezity 

Pohybová aktivita je integrální a komplexní součást lidského chování ( 40). Při 

nedostatku pohybu dochází v organismu ke strukturálním změnám, např. k úbytku 

svalové hmoty, ke zkrácení vazivových struktur svalů i ligament, ke změnám struktury 

skeletu či ke snížení krevního oběhu. Pohybový aparát je největším spotřebitelem 

energeticky bohatých látek, a proto má podstatný vliv na průběh metabolických 

pochodů v organismu. Při nedostatku pohybu se metabolický proces obleňuje ( 42). 

Proto je jedním z důležitých léčebných i preventivních prostředků obezity i celého 

metabolického syndromu pohybová aktivita (27). 

Z epidemiologických studií jasně vyplývá, že pohybová aktivita, pravidelně a 

správně prováděná, obvykle ve spojení se vhodnou dietou a změnou životního režimu, 

vede k významnému snížení hmotnosti, významně ovlivňuje metabolismus, transportní i 

pohybový systém, psychický stav, zvyšuje fyzickou zdatnost i výkonnost a má primárně 

i sekundárně preventivní vliv na další rizikové faktory a onemocnění (27, 40, 55). 

2. 1 Účinek pohybové aktivity 

Při redukční léčbě obezity se zvýšeným množstvím pohybové aktivity se zvyšuje 

celkový energetický výdej. Velikost energetického výdeje při pohybové aktivitě ale 

samozřejmě závisí na objemu pohybové aktivity, tj . na době jejího trvání, její intenzitě a 

jejím druhu (22, 40, 49). 

Výsledky studií zabývajících se vlivem pohybové aktivity na obezitu a další 

symptomy metabolického syndromu nejsou z různých důvodů jednotné, což může být 

příčinou nedůvěry účinnosti pohybové terapie ( 40, 49). Pomineme-li veškeré možné 

chyby, které mohou provázet epidemiologické studie, je jedním z nejzávažnějších 

důvodů fakt, že od různých intenzit zátěže a za různě dlouhou dobu lze očekávat různý 

efekt (21). 

Dále zde hraje roli řada faktorů jako je například vliv dědičnosti, odlišnosti u 

obou pohlaví či typ obezity (10, 21). 

Hainer uvádí, že kromě zvýšení energetického výdeje, dochází při pohybové 

aktivitě ke zvýšení oxidace tuků a že pravidelný pohyb má také vliv na lipolýzu a 
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li po genezi v tukové tkáni. A však i tyto výsledky sledování účinků pravidelné pohybové 

aktivity na redukci hmotnosti u obézních nejsou jednoznačné (1 0). 

Autoři se shodují, že pohybová aktivita ve spojení s dietou vede ke zvýšenému 

úbytku tukové tkáně a současně k menšímu (nebo žádnému) úbytku svalové hmoty ve 

srovnání s dietním režimem bez pohybového programu. Také řada studií ukazuje, že 

udržení váhy po ukončení dietního režimu je úspěšnější, pokud se pokračuje 

v pravidelné pohybové aktivitě (7, 10, 44, 53, 55). 

Obezita je nejčastější poruchou, u níž je pozorována inzulínová rezistence a 

průvodní hyperinzulinémie, společné jmenovatele metabolického syndromu. V řadě 

sledování bylo dokázáno, že jednorázová tělesná zátěž i pravidelná pohybová aktivita 

snižují krátkodobě u obézních osob inzulínovou rezistenci a hyperinzulinémii (9, 54). 

Ke snížení inzulínové rezistence přispívají jak účinky pohybové aktivity na úrovni 

kosterního svalu, tak i redukce tukové tkáně především v abdominální oblasti. 

Pohybová aktivita přispívá ke snížení hypertenze, ke snížení hladiny triacylglycerolů a 

zvýšení hladiny HDL cholesterolu (9, 21, 23, 36). 

Nízká fyzická zdatnost se jeví dokonce jako větší riziko pro vznik 

kardiovaskulárních onemocnění než obezita samotná. Lee et al. dokonce naznačují, že 

je lepší být fyzicky zdatný obézní ("fit-fat"), než štíhlý s nízkou fyzickou zdatností 

("unfit-unfat"). Z epidemiologických studií dále vyplývá, že pravidelná fyzická aktivita 

snižuje nejen riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, ale podílí se i na nižším 

výskytu DM II. typu a některých typů nádorů (24, 40). 

Kromě základních účinků fyzické aktivity (zmnožení aktivní tělesné hmoty, 

snížení procenta tuku, poklesu hmotnosti, zvýšení kapacity plic se zvýšením fyzické 

zdatnosti) dochází i ke zvýšené produkci endorfinů v mozkové tkáni. Jejich 

prostřednictvím je navozen pocit uspokojení, odeznívají deprese a vzniká dobrá pohoda 

(tzv. well-being) (24, 36, 54). Shrnutí pozitiv, které s sebou pohybová aktivita přináší 

ukazuje tabulka č.3 (str.31). 

30 



Tabulka č.4: Pozitivní vlivy pohybové aktivity u obézních jedinců (1 O) 

Vliv na energetickou bilanci • přispívá k negativní energetické bilanci 

při redukčním režimu 

• zabraňuje většímu poklesu klidového 

energetického výdeje při dietní léčbě 

obezity 

• zvyšuje postprandiální termogenezi 

u obézních 

Změna poměru mezi tukem a aktivní • zvyšuje oxidaci tuků v tukové tkáni 

tělesnou hmotou v organismu • snižuje aktivitu lipoproteinové lipázy 

Vliv na rizikové faktory 

kardiovaskulárních chorob 

Vliv na fyzickou zdatnost 

a pohybové dovednosti 

Vliv na psychickou pohodu 

Vliv na výběr a množství potravy 

Vliv na adherenci k redukčnímu režimu 

v tukové tkáni obézních 

• zvyšuje lipolýzu v tukové tkáni a 

lipolytickou odpověď na katecholaminy 

• zabraňuje poklesu aktivní tělesné hmoty 

při dietní léčbě obezity 

• snižuje množství viscerálního tuku 

• příznivě ovlivňuje lipidové spektrum 

• příznivě ovlivňuje krevní tlak 

• snižuje hyperinzulinémii a 

inzulinorezistenci 

• pozitivně ovlivňuje morfologii a 

metabolismus kosterního svalu 

• zvyšuje utilizaci glukózy jak ovlivněním 

inzulinorezistence, tak zvýšením průniku 

glukózy do buněk nezávisle na inzulínu. 

• pozitivně ovlivňuje fyzickou zdatnost a 

pohybové dovednosti 

• zvyšuje sebevědomí 

• potlačuje depresi a úzkost 

• působí tlumivě na příjem potravy 

• snižuje preferenci jídel s větším obsahem 

tuku 

• příznivě ovlivňuje adherenci k redukčnímu 

režimu, a tím i jeho dlouhodobou úspěšnost 
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2.2 Utilizace energetických substrátů při tělesném cvičení 

Zdroji energie při tělesném cvičení jsou sacharidy Gaterní a svalový glykogen a 

krevní glukóza) a tuky (triacylglyceroly v tukové tkáni a v kosterním svalu), pouze 

v menší míře bílkoviny (aminokyseliny v kosterním svalu). Zpočátku v prvních deseti 

sekundách se spalují zásoby svalového ATP a CP, současně začíná glykolytická 

fosforylace - v prvých minutách tělesné zátěže jsou zdrojem energie sacharidy. 

V dalším průběhu zátěže jsou zdrojem jak sacharidy tak i tuky, přičemž relativní 

zastoupení tuků a sacharidů v hrazení energetické potřeby závisí především na intenzitě 

a trvání zátěže. Absolutní oxidace tuků je maximální při zátěžích s intenzitou kolem 

50% maximální aerobní kapacity (V02 max), při zvyšování intenzity nad tuto mez se 

zvyšuje stále více zastoupení sacharidů (1 O, 20, 27). 

Jestliže maximální aerobní kapacita přesáhne tzv. anaerobní práh - ANP - tedy 

předěl mezi převážně oxidačním (aerobním) a oxidačně - neoxidačním (aerobně -

anaerobním) krytím energetických nároků, začne prudce narůstat podíl neoxidační 

úhrady energie spolu s kumulací krevního laktátu (27). ANP je tedy nejvyšší intenzita 

dynamické zátěže, při které se v periferním oběhu nekumuluje kyselina mléčná a kterou 

je organismus schopen zvládat dlouhodobě. Intenzita zátěže na úrovni anaerobního 

prahu se pohybuje v rozmezí 60 - 90% maxima v závislosti na míře adaptace na 

vytrvalostní zátěž. U nemocných osob má anaerobní práh význam jako horní limit 

bezpečné zatížitelnosti, po jehož překročení dochází k prudkému rozvoji metabolické 

acidózy (20, 43). 
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2.3 Preskripce pohybové léčby u pacientů s nadváhou a obezitou 

Preskripcí pohybové aktivity rozumíme takové dávkování tělesné aktivity, od 

kterého očekáváme optimální ovlivnění tělesného stavu. Správně dávkovaná fyzická 

zátěž může velmi účinně ovlivnit zdraví pacienta ve smyslu zlepšení celkové 

kardiorespirační zdatnosti, redukce tělesné hmotnosti, příznivé změny lipidového 

spektra, zpomalení atherogenního procesu a zmírnění ischemických změn, zmírnění 

hypertenze a hypertonické odezvy na zátěž, zpomalení osteoporózy atd. Pohybová 

aktivita je léčebná metoda a jako s lékem se s ní musí nakládat. Podobně jako 

předepisuje lékař druh léku, jeho dávku a frekvenci užívání, tak je nutné předepsat druh 

pohybové aktivity, její týdenní frekvenci, dobu trvání tréninkové jednotky a intenzitu 

zátěže . Předávkování a poddávkování léku se míjí kýženým účinkem a stejně tak 

nesprávně preskribovaná pohybová aktivita může mít neblahé následky (43). 

Adekvátně předepsaný cvičební program poskytuje tréninkový podnět, který je 

fyziologicky efektivní a klinicky bezpečný. Základními komponentami preskripce 

tréninkového programu, s nimiž je třeba vždy počítat, jsou intenzita zatížení, délka 

cvičení, frekvence opakování a způsob zatížení (5, 49). 

Využívá se zkratky FIT: Frekvence. Intenzita. Trvání. = energetický výdej (35). 

Individuální léčba pohybovou aktivitou je účinná pouze ve spolupráci 

s pacientem. Při preskripci pohybové aktivity je nutné provést základní vyšetření 

pacienta zaměřené na choroby s obezitou spojené, odebrat zdravotní, pohybovou a 

aktuální farmakologickou anamnézu. Nasazení pohybového režimu musí předcházet 

diagnostika všech onemocnění spjatých s obezitou, léčba všech zjištěných chorob, 

kompenzace TK, ICHS, diabetu i laboratorní vyšetření (screening, lipoproteiny aj.) 

zaměřené na možný současný výskyt dalších rizikových stavů a chorob. Součástí 

vyšetření by měl být i zátěžový test, při kterém lze stanovit optimální intenzitu zátěže a 

odhadnout míru spolupráce pacienta (20). 

Spiroergometrie je nejběžnější laboratorní zátěžové vyšetření, které slouží ke 

stanovení aerobní kardiorespirační zdatnosti analýzou vydechovaného vzduchu při 

maximálním fyzickém zatížení organismu. Podle výsledků spiroergometrie může 

tělovýchovný lékař nejpřesněji preskribovat pohybovou aktivitu ( 43). 
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Při provádění pohybové aktivity s obézními pacienty respektujeme následující 

doporučení, ke kterým dospělo více autorů: 

• pohybovou aktivitu spojit s redukční dietou 

• vyvarovat se poškození pohybového systému, především páteře a kloubů dolních 

končetin 

• nespojovat pohybovou aktivitu s pobytem v horkém a vlhkém prostředí s velkými 

ztrátami tekutin a iontů 

• respektovat všechny kontraindikace fyzické zátěže i důvody jejího přerušení, 

předcházet vzniku akutních rizik při pohybové činnosti (20, 27, 47). 

Průvodním jevem obezity je zvýšený krevní tlak. Obézním se nedoporučují 

aktivity, při kterých se krevní tlak zvyšuje (silová, izometrická a anaerobní aktivita). 

Další omezení spočívá v nutnosti šetřit nosný aparát. Proto se nedoporučuje nadměrné 

zatěžování kloubní soustavy například během nebo poskoky (27, 41, 47). 

2.3.1 Typ pohybové aktivity 

Při léčbě obezity se obecně doporučuje aktivita aerobního typu nejlépe tzv. 

cyklické sporty (10, 35). Nejčastěji je doporučována chůze, chůze s překonáváním 

výškového rozdílu, cyklistika, modifikovaný aerobik tzv. low impact aerobik (nízký 

aerobik bez poskoků), kondiční tělocvik, turistika na lyžích, severská chůze či plavání. 

Cyklistiku, která je výhodná ergonomicky z hlediska odlehčení nosných kloubů, je 

vhodné nahradit zátěží na ergometru v podmínkách tréninkových center či 

v domácnosti. Tím vyloučíme změnu intenzity zátěže v závislosti na vnějších 

podmínkách (terén, počasí...). Další vhodná aktivita je chůze či turistika na lyžích. Tyto 

pohybové aktivity prováděné ve vhodné intenzitě (viz 2.2.4) významně přispívají ke 

zvýšení energetického výdeje. Lze je také nahradit stroji ve sportovním zařízení -

pohyb na běhacím pásu (treadmillu) nebo na simulátoru běžek ( elypticalu). Také 

veslování na veslařském trenažéru, kde se využívá svalů celého těla, je vhodnou 

alternativou aerobního tréninku (19, 20, 35, 47). 
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Plavání je často doporučováno jako nejvhodnější pohybová aktivita pro osoby 

s nadváhou a obezitou. Dochází k odlehčení všech nosných kloubů, zatížení většiny 

fázických svalů a šetření přetížených svalů posturálních. Pozitivně působí i na 

zvětšování kloubní pohyblivosti, na oběhový i dýchací systém. Problém je však ten, že 

s výjimkou závodních plavců, bývá dosažená intenzita zátěže nižší, než by bylo potřeba 

k redukci tuku a že proti studenému vodnímu prostředí se organismus brání ukládáním 

podkožního tuku (19, 41). Pobyt ve vodě je tak spíš než aerobním tréninkem vynikající 

regenerací pohybového systému (35). Vyššího energetického výdeje lze však docílit 

například hrami či aerobikem ve vodě (20). 

Do programu pohybové aktivity je nutné také zařadit stretching, který vede 

k protažení svalů výrazně namáhaných při aerobní aktivitě. Stretching prováděný před i 

po aerobní pohybové aktivitě spočívá v prevenci zranění, v postupném navrácení 

původní délky zkráceným svalům a snížení ztuhlosti svalů po námaze. Protahováním 

zároveň zvyšujeme rozsah pohyblivosti kloubů ( 4 7). 

Šonka udává další důvody, proč zařadit protahovací cvičení do programu 

pohybové aktivity obézních jedinců: 

• Obézní jedinci mají velmi zkrácené svalstvo vyplývající z předcházející pohybové 

nečinnosti. 

• Pohybová koordinace obézních je snížená, při náhlém a nekoordinovaném pohybu 

může dojít lehce k poškození svalu, šlachy či kloubu. 

• Zdůrazněné pravidelné dýchání při protahování je prostředkem k nácviku správného 

dýchání i při jiné pohybové aktivitě. 

• Po pravidelném protahovacím cvičení se zvyšuje počet pohybových možností i pro 

další pohybové aktivity ( 41 ). 

Aerobní i protahovací cvičení je vhodné také doplnit specifickým cvičením relaxačním, 

posilovacím či cvičením pro zlepšení rovnováhy dle individuálních potřeb pacienta (35, 

55). 

Je nutné se .zmínit, že dnes některé studie naznačují, že také silový trénink 

v kombinaci s aerobním cvičením by mohl u osob s metabolickým syndromem přispět 

ke zlepšení a redukci rizikových faktorů vyplývajících z tohoto onemocnění (12, 40). 
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2.3.2 Frekvence pohybové aktivity 

Většina autorů doporučuje aerobní pohybovou aktivitu 3x -5x týdně. Dle 

Stejskala je nejvýhodnější alternativou cvičení ob - den. Při příliš protrahovaném 

intenzivním tréninku bez prostoru na potřebnou regeneraci dochází ke snižování 

pozitivních zdravotních efektů a ke zvyšování únavy a tím i ke zvyšování rizika zranění. 

Na druhé straně se nedoporučuje přestávka mezi jednotlivými aerobními cvičeními delší 

než jeden den, neboť příliš nízká frekvence cvičení vede ke snížení jeho výsledného 

efektu a cvičení se po čase stává prakticky neúčinným (31, 35). 

Podle doporučení Arnerican College of Sports Medicine je nejvhodnější cvičit 

každý den, minimálně 30 minut. Jako minimum udávají 150 minut za týden, tzn. 5x 

týdně 30 minut (55). Také dle Němcové z České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně je nejúčinnější pravidelná, dynamická, vytrvalostní zátěž 4 - 6x v týdnu, 

nejlépe každý den (56). 

2.3.3 Doba trvání pohybové aktivity 

Trvání tréninku významně ovlivňuje jeho celkový účinek na tělesnou zdatnost a 

zdraví člověka. Při preskripci trvání pohybové aktivity musíme zohlednit nejen obecné 

fyziologické principy, výsledky vyšetření a specifické vlastnosti a dispozice jednotlivce, 

ale i jeho časové možnosti (31, 32). Při optimální intenzitě zatížení je dolní hranice 30 

minut (55). Delší trvání cvičení než 60 minut nezvyšuje výrazně jeho zdravotní efekty. 

Největší pozitivní zdravotní efekt má cvičení v tzv. setrvalém stavu, kdy se odpověď 

organismu na zatížení už výrazně nemění. Proto do aerobního cvičení nezapočítáváme 

ani dobu nezbytnou na dosažení setrvalého stavu, ani dobu nutnou na rozcvičení a 

závěrečnou relaxaci, kdy intenzita zatížení je výrazně nižší. Z toho plyne, že celková 

doba, která by se měla vyhradit na cvičení je 60 -75 minut. U osob, které nebyly po 

dlouhou dobu fyzicky aktivní, začínáme s kratším cvičením, které v průběhu dvou 

měsíců postupně zvyšujeme až na 45 minut (31, 35). Příklad startovacího programu při 

frekvenci cvičení ob den udává tabulka č. 5 (str.37). 
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Tabulka č.S: Startovací program při frekvenci cvičení ob den (35) 

Týden Trvání cvičení 

(min) 

1 20 

2 25 

3 30 

4 35 

5 40 

6 45 

2.3.4 Intenzita pohybové aktivity 

Určení správné intenzity zatížení je základním problémem a zároveň 

nejdůležitější částí preskripce pohybové aktivity. Intenzita vyžaduje největší pozornost 

a preciznost, a její úroveň je závislá na fyziologických (srdeční frekvence, spotřeba 

kyslíku atd.), klinických (abnormality EKG a krevního tlaku), ale i percepčních 

(percepční odpovědi souvisí s aktuálním pocitem zatížení, které člověk vnímá) 

odpovědích organismu (33, 34). 

Intenzita musí být přiměřená, aby zajistila dostatečnou fyziologickou účinnost, 

nesmí však být příliš vysoká, aby nepoškodila pacienta. Hodnotí se podle různých 

hledisek: 

• Kvalitativní hodnocení (nízká, střední, submaximální, maximální) například podle 

ukazatelů únavy, tabulek, rychlosti pohybu apod. Je subjektivně ovlivněno a není 

přesné. 

• Kvantitativní hodnocení se opírá většinou o změřené popřípadě přepočítané funkční 

hodnoty. Patří k nim: 

absolutní hodnoty funkčních ukazatelů (např.W, SF) 

relativní hodnoty funkčních ukazatelů (např. % SF max, % V02max/kg) 

energetická náročnost (např. J, kj, MET) (27) 
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• Subjektivní hodnocení pacienta 

K hodnocení subjektivního vnímání pocitu zatížení se používají různé druhy škál, 

z nichž nejznámější je pravděpodobně Borgova Rating of Perceived Exertion (RPE) 

škála. Borgova RPE škála má velký význam, mimo jiné, při preskripci intenzity 

pohybové aktivity pro pacienty s beta - blokátory (hypertonici, pacienti s ischemickou 

chorobou srdeční) kde není možné k určení intenzity zátěže využít hodnoty tepové 

frekvence (5, 25). 

Vždy se snažíme se nalézt fyziologický ekvivalent výkonu, který vzhledem ke 

zdravotnímu stavu, trénovanosti, věku a pohlaví považujeme za adekvátní a 

doporučitelný pro pravidelnou tělesnou aktivitu. Tento ekvivalent vyjadřujeme pomocí 

výše zmíněných funkčních ukazatelů. V praxi zatím nejvíce použitelným fyziologickým 

parametrem při kontrole a preskripci intenzity pohybové aktivity je tepová frekvence 

(20, 33). 

Nejpřesněji lze intenzitu zátěže předepsat na základě zátěžového vyšetření. Pomocí 

stupňovaného zátěžového testu na bicyklovém ergometru nebo na běhátku v laboratoři 

je možné kromě jiných kardiorespiračních parametrů stanovit maximální tepovou 

frekvenci- TFmax a maximální spotřebu kyslíku- V02max. Maximální spotřeba kyslíku 

V02max je nejcennějším ukazatelem při posuzování aerobní kardiorespirační zdatnosti. 

Vyjadřuje schopnost organismu transportovat co největší množství kyslíku pracujícím 

svalům při maximálním zatížení. Je tedy měřítkem maximálních aerobních schopností 

organismu. Mezi různými osobami jsou srovnatelné pouze hodnoty V02max.kg-1 
-

relativní spotřeba kyslíku vztažená k tělesné hmotnosti a k věku. Pro preskripci 

pohybové aktivity se může využít tabulkových hodnot V02max (20, 27). 

Stejskal, který sestavil velmi komplexní systém preskripce pohybové aktivity, 

doporučuje vypočítat intenzitu zátěže dle vzorce: 

TFc = [(VOzmax/350 + 0,6)x (TFmax-TFk)] + TFk 

TFmax = 220 - věk (odhadnutá maximální TF) 

TFk =klidová tepová frekvence 

V02max = maximální spotřeba kyslíku (ml.kg-1
. min-') (35) 
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Dle doporučení ČLS JEP je nejpřínosnější dynamická pohybová aktivita 

submaximální intenzity tj. kolem 60 - 75% V02 max, tzn. cca 60 - 75% maximální TF 

(56). 

ACSM udává jako dostačující množství pro snižování hmotnosti aktivitu mírné 

intenzity- od 55% do 69% maximální TF ( 44, 55). 

Většina autorů se shoduje na tom, že aby bylo vytrvalostní cvičení účinné 

z hlediska prevence hromadných neinfekčních chorob, musí intenzita zatížení 

přesáhnout dolní hranici účinnosti, která se pohybuje mezi 50% - 60% maximálního 

příjmu kyslíku a nesmí přesáhnout její horní hranici, tj. anaerobní práh (27). 

Studie dokazují, že pohybová aktivita střední intenzity zlepšuje psychické 

naladění a tzv. well- being (36). 

Tepová frekvence je také nejpoužívanější parametrem při kontrole intenzity 

tréninku. Palpační technika měření TF v průběhu relativně rychlého pohybu však 

nevyhovuje. Proto je vhodné používat takovou metodiku, při které je cvičící osoba 

informována o TF průběžně a která nevyžaduje velkou pozornost a pohyb rušící 

manipulaci. Tyto požadavky splňuje metodika využívající sporttester- měřicí zařízení 

tepové frekvence, které využívá technologie bezdrátového přenosu EKG signálu a jeho 

transformace do číselné podoby (14, 20, 34). 
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3 Rekondiční pobyt pro osoby s nadváhou a obezitou 

V souhlase s celosvětovým trendem působit ke změně životního stylu žádoucím 

směrem, a to komplexně, je vlastně rekondiční pobyt realizací základních principů 

preventivní medicíny. Rekondicí rozumíme znovunabytí ideálního psychického i 

fyzického stavu organismu. 

Je samozřejmé, že rekondice se může zrodit na žádoucí úrovni pouze tam, kde jsou 

k tomu odpovídající podmínky. Podle Březiny je jedna ze základních podmínek 

zdravotní uvědomění pacientů (healthconsciousness) prohloubené systematickou 

zdravotní výchovou. Neboť především správně poučený pacient má zájem změnit svůj 

životní stereotyp (3). 

Další důležitou podmínkou je dobře sehraný organizační tým, kde by neměl chybět 

lékař, odborník přes pohybovou aktivitu - fyzioterapeut popřípadě jiný tělovýchovný 

pracovník, nutriční terapeut a psycholog. Dobrý rekondiční pobyt klade na personál 

značné nároky. Instruktoři, kteří mají rekondiční pobyt na starost, jsou v podstatě 

v pohotovosti celých 24 hodin (29). Nezanedbatelným faktorem je i kvalitní organizační 

vedení z řad pořádající laické organizace, neboť rekondici je vhodné připravovat i 

s ročním předstihem (3). 

Důležitá je také správná volba místa konání rekondičního pobytu - nejlépe 

v rekreační oblasti, která je dostatečně vzdálená nejen od místa trvalého bydliště 

frekventantů (aby se tito mohli oprostit od každodenních starostí), ale i od možností 

svodů v podobě restaurací, kaváren apod. 

Denní program zahrnuje především organizovaný pohybový režim. Střídají se 

pohybové aktivity jako například: low impact aerobik (nízký aerobik bez poskoků), 

aqua - aerobik a hry ve vodě, cvičení v posilovně, cvičení na velikých míčích, 

kompenzační protahovací cvičení, jóga, relaxační cvičení, plavání, pěší turistika a různé 

pohybové hry. Příklad programu rekondičního pobytu uvádí příloha č.5. 

Součástí programu může být také výtvarná činnost, kulturní program a přednášky 

z oblasti zdravého životního stylu. Účastníky je možné zainteresovat na hlubší edukaci 

formou seminářů s jejich aktivní účastí, testů apod. Je preferován behaviorální přístup 

založený na vytvoření pocitu vzájemné důvěry a spoluzodpovědnosti za dosahované 

výsledky (3). 
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Další důležitý fakt je, že většina účastníků rekondičního pobytu zhubne. Tím se 

prakticky přesvědčí o tom, že je možné vlastním přičiněním redukovat svou hmotnost, 

aniž by výrazně pocítili hlad. Kromě jiného dochází ke zlepšování tělesné zdatnosti 

frekventantů a ke zvyšování znalostí nejen o správném životním stylu, ale i o možných 

rizicích, které obezita přináší (3). 

V neposlední řadě si člověk uvědomí, že se svým problémem není sám a může se 

spřátelit s lidmi se stejnými potížemi. 

Smyslem rekondic není vlastní pobyt, nýbrž přenesení nabytých zkušeností do 

každodenního života (3). Rušavý zdůrazňuje silný efekt rekondice na motivaci všech 

účastníků. Pacienti se zde naučí významu a způsobu snižování hmotnosti (29). 

Také Kyralová a kol. uvádějí, že letní tábory pro osoby s nadváhou a obezitou jsou 

velmi vhodnou a účinnou organizační formou v rámci celoročního pohybového režimu 

(19). 

Cimflová a kol. sledovala ženy s nadváhou na týdenním rekondičním pobytu 

v Chorvatsku. Pohybový program zahrnoval ranní jogging, dechová a jógová cvičení, 

2x denně aerobní a posilovací cvičení, doplňkové sportovní aktivity, relaxační a 

kompenzační cvičení. Stravovací program byl zajištěn pomocí racionální stravy 4x 

denně. Změny chování, v sebeovládání a v postojích ke zdravému životnímu stylu u žen 

s nadváhou byly zjišťovány pomocí dotazníků, individuálních a skupinových rozhovorů 

a pozorování. Bylo provedeno základní vyšetření, měření tělesné hmotnosti a orientační 

procentuální množství tukové složky pomocí váhy BlA, test držení těla a vyšetření 

funkce svalového systému. Studie dospěla k níže uvedeným závěrům. 

Rekondiční pobyt v kolektivu pozitivně působil na: 

• zvýšení motivace, aspirace a zlepšení přístupu k pravidelné pohybové aktivitě 

• snížení tělesné hmotnosti 

• vytvoření návyku aktivního trávení volného času 

• podstatnou redukci nezdravých životních návyků, rozšíření znalostí a zkušeností 

v oblasti racionální stravy 

• posílení pozitivních sociálních vazeb formou nově vytvořených přátelství (4). 
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III Praktická část 

1 Cíl práce 

Cílem této práce je posoudit význam rekondičních pobytů pořádaných pro osoby 

s nadváhou a obezitou. 

1.1 Úkoly práce 

1. Studium literatury k dané problematice. 

2. Účast na rekondičních pobytech pořádaných Rekondičním centrem VŠTJ 

MEDICINA PRAHA. Na začátku a na konci kurzu změření vybraných 

parametrů. Sběr dat od účastníků: hmotnost, BMI, procentuální zastoupení tuku 

v těle, obvod pasu a boků. 

3. Vypracování dotazníku zjišťujícího změny v pohybových a stravovacích 

zvyklostech zhruba po půl roce od absolvování rekondičního pobytu. 

4. Telefonické kontaktování účastníků rekondičních kurzů a domluvení si schůzky 

v Rekondičním centru VŠTJ MEDICINA PRAHA za účelem vyplnění 

dotazníku a provedení měření vybraných parametrů. 

5. Po skončení experimentu zpracování výsledků, vyhodnocení a závěry. 

1.2 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že po absolvování týdenního rekondičního pobytu dojde u 

experimentální skupiny k významnému snížení hmotnosti vzhledem k hmotnosti 

před zahájením rekondičního pobytu. 

H2: Předpokládáme, že i po půl roce od proběhlého rekondičního pobytu bude většina 

účastníků pokračovat ve vhodně zvolené pohybové aktivitě (tzn. v aerobní aktivitě 

minimálně třikrát týdně 30 minut). 
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H3: Předpokládáme, že i po půl roce od proběhlého rekondičního pobytu bude většina 

účastníků udržovat, popřípadě dále redukovat svou hmotnost snižováním obsahu 

tělesného tuku. 
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2 Metodika 

2.1 Metodika průzkumu 

Jedná se o pilotní studii, která pomocí dotazníkového šetření a měřících metod 

zjišťovala význam rekondičních pobytů pořádaných pro osoby s nadváhou a obezitou. 

Pozornost byla zaměřena na to, zda se po absolvování rekondičního pobytu změnily 

pohybové a stravovací návyky účastníků a zvláště pak, zda účastníci udržují tyto 

návyky i po půl roce od proběhlého pobytu. Pomocí měřících metod - měření 

hmotnosti, procentuálního zastoupení obsahu tuku v těle a obvodu pasu, jsme zjistili, 

zda došlo k redukci nadváhy nejen na konci pobytu, ale hlavně po půl roce od proběhlé 

rekondice. 

2.2 Metody sledování 

2.2.1 Dotazníkové šetření 

Data byla zjišťována pomocí dotazníku sestaveného na základě daných hypotéz 

a cílů výzkumu. Aplikace dotazníku ve společenskovědním výzkumu spočívá 

v získávání informací od respondentů písemně, prostřednictvím otázek, které jsou 

v tištěné podobě obsahem zvláštního formuláře. V případě dotazníku nedochází k přímé 

interakci mezi výzkumníkem a zkoumanými osobami. K výhodám dotazníku patří jeho 

anonymita, dostatek času na přemýšlení nad otázkami a možnost oslovit velké množství 

respondentů. N aopak nevýhody dotazníku jsou především v tom, že nemáme záruku, že 

dotazník skutečně vyplňoval respondent a že nebyl při vyplňování nikým ovlivňován. 

Dalším problém u aplikace dotazníku představuje jeho návratnost, tedy poměr počtu 

vyplněných dotazníků, které se vrátily k výzkumníkovi, k celkovému počtu dotazníků, 

které výzkumník administroval respondentům. 100% návratnost se objevuje opravdu 

výjimečně (2). Návratnost ovlivňuje především ochota respondentů spolupracovat, tzv. 

devastace terénu, tj. neochota spolupracovat z důvodu častého vyplňování nejrůznějších 

formulářů, nejasné otázky dotazníku, velký rozsah dotazníku, nevhodný čas na 

vyplňování či komplikovaný způsob vrácení dotazníku. Všechny uvedené 'důvody 
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mohou způsobovat nízkou návratnost, která následně zkresluje výsledky zjišťování, 

narušuje reprezentativní skladbu výběrového souboru respondentů, případně 

neumožňuje zevšeobecnění zjištěných skutečností (2, 6). 

V našem dotazníkovém šetření se jednalo o strukturovaný dotazník skládající se 

z polootevřených otázek - z kombinace uzavřených a otevřených otázek. 

Respondenti byli v průvodním dopise seznámeni s účelem dotazníkového šetření 

a také s tím, že odpovědi jsou anonymní a důvěrné, zpracování je omezeno na 

vyhodnocení získaných údajů a poslouží pouze pro studijní účely. Byly také uvedeny 

přesné instrukce k vyplnění. Příklad dotazníku společně s průvodním dopisem jsou 

přiloženy jako příloha č.3 a č.4. 

Získané informace z dotazníkového šetření byly vyhodnoceny statisticky podle 

jednotlivých proměnných, jednotlivé kategorie jsou graficky znázorněny podle 

vzájemných souvislostí. 

2.2.2 Měření vybraných parametrů 

Hmotnost se měřila na elektronické, nášlapné váze značky Tanita. Hmotnost 

byla stanovena ve spodním prádle, bez obuvi. Množství tuku se zjišťovalo metodou 

bioelektrické impedance (BlA). Bylo využito nášlapné váhy Tanita, kde je bipedální 

umístění elektrod. Obvod pasu a boků se zjišťoval pomocí krejčovského metru. Viz 

kapitola 1.5.4., str.18. BMI byl zjišťován výpočtem a byl zaokrouhlen na jedno 

desetinné číslo. 

2.3 Charakteristika vybraného souboru 

Zkoumaný soubor tvořilo 32 žen, které se v červenci a srpnu roku 2005 zúčastnily 

týdenního rekondičního pobytu pořádaného Rekondičním centrem VŠTJ MEDICINA 

Praha. Účastnice rekondičního kurzu byly osloveny v lednu roku 2006, tzn. cca po půl 

roce od proběhlých rekondičních pobytů. 

Celkově se rekondičních pobytů zúčastnilo 107 osob, z toho 98 žen. Telefonicky 

bylo osloveno cca 72 žen. Tzn. že pouze 44,4% žen ze všech oslovených a 29,9% žen 
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z celkového množství osob se účastnilo šetření. Průměrný věk žen ze souboru byl 

48,9 let± 14,5 (minimum 18 let, maximum 72 let). Pro přehlednost byl soubor rozdělen 

do věkových skupin, které popisuje tabulka č.5. 

Průměrná hodnota BMI účastnic na začátku pobytu byla 34,4 ± 6,2 (minimum 23,9, 

maximum 49,9). Průměrnou hodnotu BMI dle věkových skupin ukazuje opět tabulka 

č.5. Všechny účastnice byly na rekondičním pobytu poprvé. 

Pobyty, které pořádalo Rekondiční centrum VŠTJ MEDICINA PRAHA se 

konaly v Roudnici nad Labem. Jednalo se o navázání na tradiční "otylky" organizované 

Čedokem v 60. - 80. letech pod patronací profesora Šonky. Samotné Rekondiční 

centrum VŠTJ MEDICINA PRAHA určené pro lidi s nadváhou a obezitou bylo 

otevřeno v únoru r. 2003. Rekondiční centrum VŠTJ vzniklo spoluprací VŠTJ a 

MediSpo, s r.o. Sídlí v Salmovské ul. 5, Praha 2, v budově Ústavu tělovýchovného 

lékařství a Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK Praha. Toto centrum zpočátku sloužilo 

především ambulantním pacientům obezitologického centra Všeobecné fakultní 

nemocnice, resp. III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Nyní je rekondiční centrum 

určeno všem pacientům s touhou či potřebou redukovat svou tělesnou hmotnost, tak i 

pacientům, pro které je důležité zlepšení fyzické kondice. Během rekondičních 

pohybových programů je kladen důraz na individuální přístup ke klientům vzhledem 

kjednotlivým přidruženým onemocněním (artróza, bolesti zad, obezita, hypertenze 

apod.) (60). 

Tab. č. 5: Rozdělení souboru podle věku 

18-30let 31-50 let 51-60 let 61 a více let 
Počet respondentů 7 9 10 6 
Počet respondentů v % 21,8 28,1 31,1 18,7 
Průměrný BM! 33,1 35,1 34,4 34,8 
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3 Výsledky a statistické zpracování 

K vyhodnocení dotazníků a měření, k zaznamenání do tabulek a grafů a 

k statistickému zpracování byl použit program Microsoft Excel XP Office. 

Výsledky byly zpracovány ve dvou částech. V první části byly zpracovány 

výsledky z měřících metod tzn. hmotnost, množství tělesného tuku, obvod pasu, obvod 

boků a BMI. V druhé části byly vyhodnoceny odpovědi z dotazníkového šetření. 

3.1 Vyhodnocení měření 

Graf 1 ukazuje změnu průměrné hmotnosti respondentek tj. trend hmotnosti ve 

sledovaném souboru. Průměrná hmotnost respondentek při příjezdu na rekondiční pobyt 

byla 98,4 ± 22,0 kg (průměr ± SD). Z toho nejnižší hmotnost byla 61,2 kg a nejvyšší 

hmotnost byla 158,4 kg. Po skončení rekondičního pobytu byla průměrná hmotnost 

respondentek 97,1 ± 21,5 kg. Ze statistického hlediska byla významně nižší (p<0,001). 

Po půl roce od proběhlého rekondičního pobytu byla naměřena průměrná hmotnost 94,9 

± 21 ,5 kg. Rozdíl byl oproti údajům z konce rekondičního pobytu statisticky významný 

(p<0,001). 
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Graf 1: Průměrná hmotnost v kg 
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Graf 2 ukazuje průměrný úbytek hmotnosti na konci rekondičního pobytu a průměrný 

úbytek hmotnosti po půl roce od konce pobytu. 

Graf 2: Úbytek hmotnosti 

konec rek. pobytu po 1/2 roce 

Graf 3 charakterizuje soubor podle změny hmotnosti na konci rekondičního pobytu a 

po půl roce od konce rekondičního pobytu. Z grafu vyplývá, že po skončení 

rekondičního pobytu snížilo svou hmotnost 84,4% žen. Po půl roce od konce 

rekondičního pobytu došlo ke snížení hmotnosti u 65, 6% účastnic. U zbylých 34,4 % 

došlo k nárůstu hmotnosti. 
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Graf 3: Charakteristika skupiny podle změny hmotnosti 
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Graf 4 ukazuje snižování průměrné hodnoty BMI ihned po rekondičním pobytu a po 

půl roce od skončení rekondičního pobytu. Průměrná hodnota BMI respondentek na 

začátku rekondičního pobytu byla 34,4 ± 6,2. Po skončení rekondičního pobytu bylo 

průměrné BMI respondentek statisticky významně nižší: 33,9 ± 6,0 (p<O,OOl). Po půl 

roce od konce rekondičního pobytu se průměrná hodnota BMI dále statisticky 

významně snížila na 33,2 ± 6,2 (p<O,OOl). Dá se předpokládat, že průměrná hodnota 

BMI kopíruje trend hmotnosti ve sledovaném souboru. 
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Graf 4: Průměrná hodnota BMI 
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Graf 5 ukazuje průměrné množství tělesného tuku respondentek při příjezdu na 

rekondiční pobyt, po rekondičním pobytu a po půl roce od proběhlého rekondičního 

pobytu. Při příjezdu bylo průměrné množství tělesného tuku 40,2% ± 5,9. Po skončení 

rekondičního pobytu ho měly respondentky průměrně 38,9% ± 5,8. Došlo ke statisticky 

významnému snížení (p<O,OOl). Po půl roce od proběhlého rekondičního pobytu, došlo 

opět ke statisticky významnému snížení (p<O,OOl), bylo naměřeno průměrné množství 

tuku 36,5 ± 6,2. Graf opět kopíruje trend hmotnosti sledovaného souboru. 
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Graf 5: Průměrné množství tělesného tuku v% 
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Graf 6 udává průměrnou změnu množství tělesného tuku respondentek na konci 

rekondičního pobytu a průměrný úbytek množství tělesného tuku po půl roce od konce 

rekondičního pobytu. Podobně jako u hmotnosti se úbytek tělesného tuku po půl roce 

průměrně zvýšil. Kdybychom úbytek tuku i hmotnosti po absolvování kurzu a po půl 

roce od konce kurzu porovnali v čase, zjistili bychom, že redukce se výrazně zpomalila. 

Je to dáno tím, že po půl roce přibylo žen, které svou hmotnost nejen nesnížily, ale 

dokonce zvýšily. To ukazuje graf č.7. 

Graf 6: Změna tělesného tuku 

konec rek. pobytu po 1/2 roce 

Graf 7 charakterizuje soubor podle změny tukové tkáně (BF) v těle na konci 

rekondičního pobytu a po půl roce od konce rekondičního pobytu. Z grafu vyplývá, že 

po skončení rekondičního pobytu došlo ke snížení tuku v těle u 87,5% žen. Po půl roce 

od konce rekondičního pobytu bylo snížení tuku v těle u 62,5% účastnic. Na konci 

pobytu nedošlo k žádné změně u 3,1% respondentek a u stejného množství 

respondentek nedošlo k žádné změně po půl roce od konce pobytu. 

Graf 7: Charakteristika skupiny podle změny BF 

bez změny BF úbytek BF nárůst BF 
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Graf 8 ukazuje průměrný obvod pasu a boků účastnic rekondičního pobytu. Na začátku 

rekondice byl průměrný obvod pasu 109,1 ± 17,9 cm. Průměrný obvod boků činil 122,2 

± 13,9 cm. Na konci rekondice byl naměřen průměrný obvod pasu 107,3 ± 17,8 cm a 

průměrný obvod boků 119,2 ± 13,5 cm. Obě hodnoty se statisticky významně snížily 

(pas i boky- p<O,OOl). Po půl roce se obě hodnoty dále statisticky významně snížily 

(pas i boky - p<O,OOl). Průměrný obvod pasu činil 102,8 ± 17,8 cm a průměrný obvod 

boků 116,3 ± 13,4 cm. 
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Graf 8: Průměrný obvod pasu a boků v cm 
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Graf 9 udává průměrnou změnu v obvodu pasu a obvodu boků účastnic na konci 

rekondičního pobytu a průměrnou změnu v obvodu pasu a obvodů boků po půl roce od 

konce rekondičního pobytu. Po půl roce došlo k výraznému úbytku obvodů pasu od 

konce rekondičního pobytu. Změna v obvodu boků byla po půl roce od konce 

rekondičního pobytu nižší, než změna mezi začátkem a koncem rekondičního pobytu. 

Graf 9: Změna obvodu pasu 2 boků 

v cm 

konec rek. pobytu po 1/2 roce 
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3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Graf 10 zobrazuje hlavní důvody účastnic pro absolvování rekondičního pobytu. Jiné 

odpovědi, než zde vyobrazené se nevyskytovaly. 

Graf 1 O: Hlavní důvod pro absolvování rek. pobytu 
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Graf ll ukazuje hodnocení svého zdravotního stavu účastnicemi po ukončení 

rekondičního pobytu. 
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Graf 11 : Zdravotni stav na konci rek. pobytu 
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Graf 12 zobrazuje, jaké množství respondentek provozovalo pravidelnou (tzn. 

minimálně 3x týdně 30 minut) pohybovou aktivitu před rekondičním pobytem, jaké 

množství respondentek provozovalo pohybovou aktivitu ihned po konci rekondičního 

pobytu a jaké množství respondentek se věnovalo pravidelné pohybové aktivitě i po půl 

roce od konce rekondičního pobytu. V grafu je ještě rozlišeno provozování aktivity 

aerobní a aktivity neaerobního charakteru. Je vidět nárůst provozování pohybové 

aktivity, zejména nárůst aktivity aerobního charakteru. 
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Graf č.12: Provozování pohybové aktívíty 

před rak. pob),tern po rak. pob)tu po 1/2roce 
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Odpovědi, na otázku, proč respondentky neprovozovaly před rekondičním pobytem 

žádnou pohybovou aktivitu, jsou níže uvedené. Některé respondentky udávaly více 

důvodů neprovozování pohybové aktivity. 

• nedostatek možností, kam si jít zasportovat (33,3%) 

• nedostatek informací o tom, jak se hýbat (13,3%) 

• lenost ( 46,7%) 

• zdravotní problémy (20%) 

• nedostatek času na pohybovou aktivitu ( 46,7%) 

Po rekondičním pobytu udávaly respondentky jako důvody neprovozování pohybové 

aktivity opět: 

• lenost (50%) 

• zdravotní problémy (25%) 

• nedostatek času na pohybovou aktivitu (3 7,5%) 
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Tabulka č.6 zobrazuje odpovědi respondentek na otázku, jakou pohybovou aktivitu 

pravidelně provozovaly před účastí na rekondičním kurzu, po skončení rekondičního 

kurzu a po půl roce od proběhlého rekondičního kurzu. Některé respondentky 

provozovaly více druhů pohybových činností najednou. 

Tab.č.6: Druhy provozované pohybové aktivity před účastí na rekondičním pobytu, po 

skončení rekondičního pobytu a po půl roce od rekondičního pobytu. 

Pohybová aktivita 
před po rek. pob. po Yz roce 

počet počet počet 

chůze/ treadmill/elyptical 4 15 ll 

cyklistika/rotoped 5 12 10 

aerobik/aqua - aerobik 2 8 7 

plavání 4 3 3 

zdravotnícvičenvjóga 4 6 6 

posilování 3 3 3 

volejbal 1 1 1 

Graf č.13 (str.55) zobrazuje, jaké množství respondentek si myslí, že dodržovalo 

správné stravovací návyky před rekondičním pobytem, po skončení rekondičního 

pobytu a po půl roce od proběhlého rekondičního pobytu. 

Jako důvody nedodržování správných stravovacích návyků před rekondičním pobytem 

uvedli respondentky nejčastěji následující odpovědi. Některé respondentky opět uvedly 

více odpovědí. 

• mlsnost (25%) 

• nedostatek sebekázně (30%) 

•lenost (10%) 

• kompenzace psychických problémů (55%) 

• neznalost možností racionální stravy (5%) 
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Jak vyplývá z grafu č. 13, po skončení rekondičního pobytu se většina účastnic snažila 

správné stravovací návyky dodržovat. 

Po půl roce vydrželo dodržovat správné stravovací návyky pouze 5 respondentek, které 

před rekondičním pobytem udávaly jejich nedodržování. Důvody, proč se respondentky 

uchýlily zpět ke svým starým stravovacím zvyklostem byly: 

• nedostatek sebekázně (26, 7%) 

• lenost (13,3%) 

• kompenzace psychických problémů (80%) 

Graf č.13: Správné stravovací návyky dle názoru respondentek 
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IV Diskuze 

Cílem této práce bylo posoudit význam rekondičních pobytů určených pro osoby 

s nadváhou a obezitou. Práce uvádí výsledky měření hmotnosti, obvodu pasu a boků, 

množství tělesného tuku a výpočet BMI u účastnic rekondičního pobytu před jeho 

zahájením, po ukončení pobytu a zhruba po půl roce od konce proběhlého pobytu. Dále 

pak výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno po půl roce od proběhlého 

pobytu. 

V létě roku 2005 proběhly čtyři běhy rekondičních pobytů. Celkem se jich 

účastnilo cca 107 osob (98 žen, 9 mužů). Rekondičních pobytů se tedy z větší části 

účastnily ženy, proto i můj vyšetřovaný soubor tvoří pouze ženy. Telefonicky bylo pak 

osloveno cca 72 žen. Měření po půl roce od proběhlého rekondičního pobytu a 

následného dotazníkového šetření se zúčastnilo pouze 32 žen. Tzn. že pouze 44,4% žen 

z oslovených účastnic a 29,9 % žen z celkového množství frekventantů se účastnilo 

tohoto šetření. Důvodem pro neoslovení všech účastnic bylo nesprávné nebo žádné 

telefonické spojení pro kontaktování účastnic. 

Důvodů pro poměrně nízkou spolupráci oslovených žen však mohlo být i více. 

Vyžadovala se po nich návštěva rekondičního centra za účelem změření a vyplnění 

dotazníku. Již toto mohlo být pro některé oslovené ženy problém - některé účastnice 

bydlely mimo Prahu a i pro pražské účastnice mohla být návštěva rekondičního centra 

časově velmi náročná. Předpokládám, že dalším důvodem odmítnutí spolupráce 

oslovených žen, bylo, bohužel, že se po rekondičním pobytu dále jejich hmotnost 

nesnížila, popřípadě ještě zvýšila. Znamenalo to, že účastnice nezvládly udržet správné 

pohybové a dietní zvyklosti, které se na rekondičním pobytu naučily. 

Dalším faktorem, který mohl ovlivnit jejich redukci hmotnosti a tedy i 

spolupráci v našem šetření, bylo, že měření a celý výzkum probíhal od ledna 2006, po 

Vánocích tj. po jednom z nejkrizovějších obdobích v roce pro udržení hmotnosti. Ženy, 

které svou hmotnost po půl roce od pobytu neudržely nebo jejich hmotnost ještě 

vzrostla to mohly cítit jako své selhání a proto se odmítly účastnit našeho šetření. 

Pobytů určených pro osoby s nadváhou a obezitou je v dnešní době pořádáno 

velké množství. Ne všechny jsou však pořádány v duchu rekondice tzn. s hlavním cílem 
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nemotivovat účastníky k přenesení zdravého životního stylu do jejich každodenního 

života (3). Velké množství pobytů určených pro osoby s nadváhou a obezitou je 

koncipována tak, aby účastníci v první řadě dosáhli co největší redukce hmotnosti. 

I přesto, že v našem dotazníkovém šetření 94% respondentek odpovědělo, že 

hlavním důvodem absolvování pobytu je právě snížení jejich hmotnosti, není možné 

brát toto jako hlavní cíl týdenního rekondičního pobytu. Redukce obezity nezbytně 

vyžaduje změnu celého životního stylu. To může dokázat pouze ten, kdo je o 

nezbytnosti této změny přesvědčen, kdo dokáže pochopit základní principy vzniku, 

prevence i léčení obezity, kdo dokáže zakomponovat potřebné změny do svého života a 

hlavně kdo s jejich realizací nejen začne, ale vytrvá v ní po celý zbytek života (35). 

Rekondiční pobyt by měl být tedy pomocníkem k pochopení těchto základních principů. 

Snížení hmotnosti během rekondičního pobytu je však faktor, který hraje 

nezbytnou úlohu v pozitivní motivaci k další redukci hmotnosti frekventantů. Je to také 

faktor, který lze vzhledem k pohybovému programu a správnému stravovacímu režimu 

do jisté míry předpokládat. Březina tvrdí, že většina účastníků během rekondičního 

pobytu zhubne a tím se přesvědčí, že je možné vlastním přičiněním svou hmotnost 

redukovat. I výsledky našeho měření dokazují, že 84,4% respondentek snížilo svou 

hmotnost po rekondičním pobytu. Měření ostatních parametrů také dokazuje 

pozitivní změny nejen v tělesném složení respondentek, ale 1 v jejich 

antropometrických parametrech. Studie tedy potvrzuje hypotézu č.l, že po 

absolvování týdenního rekondičního pobytu dojde u experimentální skupiny 

k významnému snížení hmotnosti vzhledem k hmotnosti před zahájením 

rekondičního pobytu. 

Po přeměření souboru účastnic po půl roce od proběhlého rekondičního pobytu 

jsme zjistili, že došlo k dalšímu poklesu ve všech zkoumaných parametrech. Je však 

jasné, že ihned po rekondičním pobytu bylo snížení jednotlivých hodnot poměrně 

rovnoměrné v celém souboru. Po půl roce od konce rekondičního pobytu snížilo svou 

hmotnost menší množství účastnic (65, 6%), ale úbytek na jednotlivce byl, samozřejmě, 

mnohem větší než po skončení pobytu. U zbylých 34,4 % žen došlo po půl roce 

k nárůstu hmotnosti. Přesto můžeme tvrdit, že i hypotéza č. 3, že i po půl roce od 

proběhlého rekondičního pobytu bude většina účastnic udržovat, popřípadě dále 

redukovat svou hmotnost snižováním obsahu tělesného tuku, byla potvrzena. 
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Náplní rekondičního pobytu byly různé formy pohybové aktivity. Dle většiny 

autorů má právě pohybová aktivita mimořádný význam při léčbě obezity i celého 

metabolického syndromu (38, 40, 49, 50). Výsledky studií zabývajících se vlivem 

pohybové aktivity na symptomy metabolického syndromu nejsou však z různých 

důvodů jednotné ( 40, 49). Pomineme-li veškeré možné chyby, které mohou provázet 

epidemiologické studie, je jedním z nejzávažnějších důvodů fakt, že od různých intenzit 

zátěže a za různě dlouhou dobu lze očekávat různý efekt (21). Jak jsem zjistila, při 

preskripci pohybové aktivity nečiní problém zpravidla stanovení druhu sportu, 

frekvence a doby tréninku, i když i v tom jsou některé studie nejednotné. Největším 

problémem je však, jak jsem se přesvědčila při studiu různých materiálů, určení správné 

intenzity zatížení. V práci proto uvádím více názorů na stanovení vhodné intenzity, 

přičemž nejvíce čerpám z poznatků Stejskala (31, 32, 33, 34, 35). Při stanovení správné 

intenzity pro osoby s nadváhou a obezitou hrají významnou roli všechna přidružená 

onemocnění. Osoby s nadváhou a obezitou nelze tedy většinou hodnotit podle měřítek 

pro zdravou populaci. Stanovení vhodné intenzity pohybové aktivity je dnes tématem 

mnoha diskuzí a dosud nebyly stanoveny jednoznačné závěry. Z poznatků Máčka a 

Máčkové vyplývá, že nejúčinnější vliv na zdravotní stav a snížení hmotnosti má aerobní 

zátěž vytrvalostního charakteru prováděna po delší dobu (22). Tento fakt je důležitý, 

aby účastníci rekondice nejprve pochopili a poté se podle něho řídili v utváření svého 

pohybového programu. U experimentální skupiny bylo dle dotazníkového šetření 

zjištěno, že poměrně velké množství dotazovaných žen (53%) provozovalo určitou 

pohybovou aktivitu před účastní na pobytu. Většina se však věnovala pohybovým 

aktivitám neaerobního charakteru. Jak dále z dotazníku vyplývá, poté, co jim byl 

objasněn význam aerobní pohybové aktivity pro redukci hmotnosti, se počet žen 

provozujících tuto činnost výrazně zvýšil a naopak žen, které provozovaly pohybovou 

aktivity neaerobního charakteru, ubylo. Po půl roce se počet účastnic provozujících 

pohybovou aktivitu, dle dotazníkového šetření, mírně snížil, ale i tak nárůst počtu žen, 

které provozovaly i po půl roce aerobní pohybovou aktivitu byl vysoký (62,5%). 

Platnost druhé hypotézy, že i po půl roce bude většina účastníků pokračovat ve 

vhodně zvolené pohybové aktivitě, můžeme potvrdit. 

Zajímavé je i vyhodnocení otázky ohledně stravovacích návyků. Z šetření 

vyplývá, že po skončení rekondičního pobytu se většina účastnic snažila správné 
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stravovací návyky dodržovat. Po půl roce však vydrželo dodržovat správné stravovací 

návyky pouze 5 respondentek, které před rekondičním pobytem udávaly jejich 

nedodržování. Myslím, že tento výsledek není ničím neobvyklým a že u většiny 

dotazovaných žen spolu s každodenními starostmi vyprchalo počáteční nadšení ze 

správného stravování. Také většina dotazovaných žen udává, že se uchýlily zpět ke 

svým starým stravovacím zvyklostem z důvodu kompenzace psychických problémů. 

V těchto případech je otázka změny stravovacích návyků dlouhodobou záležitostí 

doplněnou vhodnou intervencí odborných pracovníků popřípadě psychologa. 

Tato studie měla několik významných omezení. Výzkumný soubor, který 

zahrnoval 32 jedinců byl relativně malý a výběr probandů byl pouze na základě 

j ejich dobrovolného souhlasu. Ochotny spolupracovat byly z větší části ty ženy, 

které svou hmotnost během půl roku snížily a dále ženy, které navštěvují Rekondiční 

centrum VŠTJ MEDICINA PRAHA, tudíž neměly problém se dostavit na přeměření a 

vyplnění dotazníku. Je také pravda, že většina žen, které měly velmi dobré výsledky co 

se týče redukce hmotnosti, navštěvovala pravidelně od skončení rekondičního pobytu 

rekondiční centrum, kde cvičily pod odborným dohledem. Dalším faktem, ktery mohl 

zkreslit naše výsledky, je jistá nevýhoda dotazníkového šetření. Není zde nikdy záruka 

o jeho pravdivém vyplnění. V naší studii by to tak například mohlo znamenat, že velké 

množství respondentek ví, že nejvhodnější pohybovou aktivitou pro redukci hmotnosti 

je aktivita aerobního charakteru a tak podle toho respondetky dotazník vyplnily. 

Celkově studie dospěla k podobným závěrům jako studie Cimflové a kol., která 

sledovala ženy s nadváhou na týdenním rekondičním pobytu v Chorvatsku ( 4). Stejně 

jako Cimflová a kol. můžeme tvrdit, že rekondiční pobyt u většiny účastnic pozitivně 

působil na zvýšení motivace a aspirace k pravidelné pohybové aktivitě a že po 

absolvování pobytu došlo ke snížení jejich tělesné hmotnosti. S tím souvisí i odpověď 

většiny dotazovaných v naší studii (87,5%), že po absolvování pobytu cítili pozitivní 

změnu ve svém zdravotním stavu. Bohužel, studie Cimflové a kol. se již nezabývala, 

zda účastnice i nadále po skončení rekondičního pobytu dodržovaly pravidelnou 

pohybovou aktivitu a udržovaly, popřípadě snižovaly svojí hmotnost. Ani jiné studie 

s touto tématikou jsem nenalezla. Proto doufám, že bude tato bakalářská práce z tohoto 

hlediska přínosnou. 
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V Závěr 

Cílem naší práce bylo posoudit význam rekondičních pobytů určených pro 

osoby s nadváhou a obezitou. Zásadní význam v prevenci a léčbě nadváhy a obezity má 

zdravý životní styl. Podle veškeré dostupné literatury zahrnuje zdravý životní styl 

zejména pravidelnou a kvalitní pohybovou aktivitu a úpravu stravovacího programu. 

Rekondiční pobyt se zdá jako jedna z nejlepších příležitostí, kde se člověk může 

rozhodnout o změně svého životního stylu, nasbírat nové informace a vyzkoušet si na 

vlastní kůži, co takový styl života obnáší. 

Dle výsledků měření a dotazníkového šetření jsme zjistili, že rekondiční pobyt 

Je významným motivačním prvkem k redukci nadváhy. Po půl roce od konce 

proběhlého rekondičního pobytu se všechny sledované parametry (hmotnost, BMI, % 

tělesného tuku, obvody pasu a boků) snížily a výrazně se zvýšil počet účastnic 

rekondičního pobytu, které se začaly věnovat pravidelné pohybové aktivitě. 

Práce potvrdila fakt, že smyslem rekondičních pobytů není vlastní pobyt, nýbrž 

přenesení nabytých zkušeností do každodenního života 
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Přlloha č.l 

Druh sportu 81121 char. Intenzita Kloubni Atrak- Úra- Dostu-
aparát ti vita zovost pnost 

Chůze I se psem 2 2 11 

Chůze 16.4 kmih 2 4 2 11 

Cyklistika nfzká 2 3 4 2 

Cyklistika strednf 2 3 14 ~2 
Cyklistika vysoká 2 3 14 liz 
Ergometr nfzká 2 5 2 

Ergometr strednf 2 2 

Ergometr 2 2 11 

Kondiční 3 3 
cvičení 

Kondičnl 3 3 4 
cvičeni 

Tanec 
EJ12 

112 

Minigolf 11 ~4 
Golf 2 12 lis 
Plavání vysoká 3 2 13 

3140 vysoká 3 2 13 

12512 I vysoká 3 2 13 

10,0 3140 vysoká 11 14 3 

4,0 1256 nizká 11 14 3 

7,0 2198 3 5 4 

7,0 2198 2 2 3 4 

Lyžování 2 2 3 

Bruslenlled 2 2 3 3 

Bruslenl 
2 2 3 2 kolečka 

Brusteni led 2 2 3 3 

Bruslení 2 3 2 
kolečka 

Tenis 3 3 

Tenis 3 3 

Stolní tenis obecně 11 2 2 

Badminton 13 3 3 

Badminton závodně 13 3 3 

Squash obecně vysoká 4 2 4 

Pozn.: 
*MET = násobky klidového metabolismu (klidový metabolismus má člověk vsedě při úplné nečinnosti). 
**EV/h =energetický výdej v kilojoulech za 1 hodinu u člověka s hmotnosti 75 kg. 
Hodnoceni pohybové aktivity z uvedených hledisek: 1 -výborná, 2- velmi pffznivá, 3- dobrá, 4- horši, 5- špatná. 
(Klasifikace je jen orientačně, dostupnost se měn i napr. v zimě a v létě, pro správce golfového hi'lště je dostupnost golfu 
1, atd.) 



Příloha č. 2 

v 

Ceská potravinová . 
pyram1da 

:. zásadně jezte pestrou stravu rozloženou do celého dne 

:. zvyite spoti'ebu zeleniny /zejm6na saláty/ a owce na mnobtvr 0,5 kg denni 

:. denni konzumujte nejméni 2l tekutin, pl'ednost dávejte vodl 

:. nezapomeňte na pravidelnou denní konzumaci ml6lných v9robk0 

> k vaření a piípravě pomazánek používejte pouze rotltUnné tuky, do nlátO rostlinné oleje 

> maso jezte jen libové, bez viditelného tuku 

> OJMzte smaiené pokrmy a vyhýbejte se oplatkám, kekl4im a suienkám s náplni 

> nepřisolujte a ze stejných ddvodO konzumujte jen výjimečni instantní polévky a jídla 

> udržujte optimální tilesnou hmotnost. horní hranice je ";;ka lv cml minua100; pravidelni sportujte 

··--·-------------·--·-·--···-····-·--···--·-·---·--------------
» Dalif Informace a dotazy: www.fzv.cz 



Příloha č.3 

Rekondiční centrum VŠT J MEDICINA Praha 
Salmovská 5, Praha 2, 120 00 

Vážená absolventko rekondičního pobytu. 

Dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku. Tento dotazník bude jedním ze 

zdrojů informací pro zpracování moji bakalářské práce, jejíž téma je: Význam 

rekondičních pobytů pro osoby s nadváhou a obezitou. Cílem dotazníku je zjistit, co 

Vám rekondiční pobyt, kterého jste se zúčastnila v létě 2005, přinesl a zda se po jeho 

absolvování změnilo něco ve Vašem životním stylu. 

Dotazník je anonymní a poskytnuté informace jsou považovány za důvěrné, a tak s nimi 

bude i zacházeno. 

Po vyplnění jej prosím odevzdejte na sekretariát Rekondičního centra. 

Předem Vám děkuji za Vaši spolupráci, za čas, který vyplnění dotazníku věnujete a za 

zodpovězení všech otázek. 

Bc. Renata Šupová, studentka FTVS UK, instruktorka 



Příloha č.4 

Dotazník pro absolventa rekondičního pobytu učeného pro lidi s nadváhou 

a obezitou pořádaného Rekondičním centrem VŠTJ Medicina Praha. 

1. Jaký byl Váš hlavní důvod pro absolvování rekondičního pobytu? 

a) snížit svou hmotnost 

b) strávit aktivní dovolenou 

c) odpočinout si od práce, rodiny, odreagovat se 

d) setkat se s novými lidmi 

e) dozvědět se nové informace o tom, jak můžu snížit svou hmotnost 

f) jiné důvody 

Jaké? . . ........... ... .. .. . . .. .. . .. . .... .. .... .. ... . .. ... ... . . . . ... ... .. . . .. .. . . ...... . 

2. Cítila jste po absolvování rekondičního pobytu změnu ve svém zdravotním 

stavu? 

a) ANO, cítila jsem se lépe 

b) ANO, cítila jsem se hůře 

c) NE, nic se nezměnilo 

3. Vykonávala jste nějakou pravidelnou pohybovou aktivitu (v minimální 

délce 30 minut) před účastí na rekondičním pobytu? 

ANO 

k l 'kr' 'dnV? 'ak h b akt' 0 
? O 1 at ty e ........ J OU po y OVOU !VItU .. ... . .. .. ... .......................................... . 

NE 

v? proc .. . .................. . ........ . .............................................. . ..... . .. . . . ...... . 



4. Pokračovala jste po příjezdu z rekondičního pobytu v pravidelné pohybové 

aktivitě (v minimální délce 30 minut)? 

ANO 

k l'kr' 'dnv? 'ak' h b 'ak • • v? o 1 at ty e ........ v J e po y ove ttv1te ..... .. ... ............................................ .. 

NE 

v? proc .. .. .... .. ... ... .... .. .... .. ..... .................... .... ... . ... ... ........................... .. 

5. Pokračovala jste po příjezdu z rekondičního pobytu v dodržování 

správných stravovacích návyků (omezení tuků, cukrů, pravidelná strava, 

dostatečné množství zeleniny ... )? 

ANO 

NE 

v? proc ..... .. ... ... ... ... ................................. .. .. ... .. ... ........................... .. . .. 

6. Provozujete nyní pravidelně nějakou pohybovou aktivitu (v minimální 

délce 30 minut)? 

ANO 

k l'kr' 'dnV? 'ak h b akt' 0 

? o 1 at ty e ........ J ou po y ovou 1v1tu .... .. .. . .... ......................................... .. 

NE 

v? proc ... .. .. .. ... .. ..... ................................. ... .. ... . .... ............................ . .. 

7. Myslíte si, že dodržujete nyní správné stravovací návyky (omezení tuků, 

cukrů ... )? 

ANO 

NE 

v? proc .. .. .... .. .... .. .. ... . .... ... ... .. .... .. . ........ ... .... .. ... ............................................. . 



8. Chystáte se tento rok na rekondiční pobyt znovu? 

ANO 

proč? 

a) Snížit svou hmotnost. 

b) Strávit aktivní dovolenou. 

c) Odpočinout si od práce a rodiny, odreagovat se. 

d) Setkat se s novými lidmi popřípadě s lidmi z minulého pobytu. 

e) Dozvědět se nové informace o tom, jak můžu snížit svou hmotnost. 

f) Jiné důvody. 

Jaké? .................................. .............. .. . . . .. . . . .... .. . ... . . .. .... . . 

NE 

proč? 

a) Na minulém pobytu mi nevyhovovala skladba programu. 

b) Na minulém pobytu jsem vůbec nezhubla eventuelně přibrala 

c) Na minulém pobytu jsem si vůbec neodpočinula. 

d) Nemám čas. 

e) Je to příliš drahé. 

f) Jiné důvody. 

Jaké? .. . .. . .... .. ... . ............ . .. ... ... . . . .. .... ... .. .... .. ........ . ... .. . ... .. . .. . 

Vaše poznámky: 



Příloha č.5 

Příklad programu rekondičního pobytu: 

Sobota 30. 7. 2005 

14.00- 16.00 

• ubytování 

• diagnostika za přítomnosti lékaře - farmakologická anamnéza, zjištění přidružených 

onemocnění, stanovení hmotnosti, BMI, % tukové tkáně, obvodů pasu a boků, změření 

krevního tlaku 

16.30- 18.00 

• Low impact aerobik (nízký aerobik bez poskoků a běhání) 

Aerobní cvičení na hudbu pomalejšího tempa, základní kroky a jednoduché sestavy, 

posilování s overbally či therabandy, strečink 

Poté rozdělení účastníků kurzu na dvě skupiny pro odstupňování náročnosti cvičení 

18.30- 19.00 

• večeře 

19.30-20.30 

• Relaxační cvičení a stretching s využitím overballů a fitballů 

20.30- 21.30 

• Seznamovací hry 

př.l Hra na jména - základním útvarem je půlkruh nebo kruh. Můžeme stát nebo 

pohodlně sedět. První účastník si vymyslí přídavné jméno, které ho charakterizuje a 

začíná stejným písmenem jako jeho křestní jméno a řekne ho spolu se svým křestním 

jménem. Jeho soused po pravé straně opakuje přídavné jméno prvního a pokračuje svoji 

vlastní charakteristikou a křestním jménem. Může to vypadat následovně: "Já jsem 

silný Standa, " říká první a druhý opakuje " To je silný Standa a já jsem veselá Věra. " 

Takto pokračujeme až dojde na posledního. Variací může být krátká rýmovačka na své 

jméno typu: "Já jsem Blanka jako laňka. " 



př.2 AZ linie - účastnici vytvoř/ řadu podle začátečniho pismena svého křestniho jména 

od A dn Z, možné variace jsou: řada dle vzdálenosti bydliště, velikosti nohou, výšky atd 

př.3 Rychlá autobiografie - každý účastnik nalezne ve skupině partnera, kterého ještě 

nezná. Během krátké dnby mu &Mli podstatné věci o sobě, které pokládá za důležité, aby 

je znala celá skupina. Popíše stručně napřiklad svůj život, minulost, současnost, své 

záliby, očekávání a přáni. Po 2 - 3 minutách se vymění role, ten kdo poslouchal, řiká 

svou autobiografii. Po výměně informaci svolá vedouci celou skupinu. Vytvoř/ diskusní 

kruh a každý účastník představuje svého partnera. 

Neděle 31. 7.2005 

7.30-8.15 

• Raníček- Pohádkové ráno 

Protažení a jednoduché tanečky na hudbu a písně ze známých pohádek. 

8.30-9.00 

•Snídaně 

9.30-11.30 

• Aqua aerobik + plavání 

13.00-13.30 

•Oběd 

14.30- 16.00 

• Pohybové hry 

Př.4 Člověče nezlob se -na louce je rytyčen lanem zvětšený herní plán. Průměr okruhu 

by měl být asi 50 metrů. Hráči jsou rozděleny dn družstev o stejném počtu hráčů (4-7). 

Dle počtu družstev rovnoměrně rozmístíme po obvodu kruhu pole pro nasazení dn hry 

(chlivečky a k ním korespondujicí pole pro ukončeni hry (dnmečky). Hráči jsou umístěni 

dn jednotlivých dnmečků pro nasazení dn hry. Známým cílem hry je dnstat všechny 

figurky z chlívečku do dnmečku. Prvni hráči z každého družstva házejí kostkou, dnkud 

jim nepadne šestka, 

podaří - li se házejí znovu a výsledek určí počet kol, která musí uběhnout cestou dn 

dnmečku. Pokud je okruh menší je vhodné, aby na trati byl pouze jeden hráč z kaž<Mho 



drožstva - tzn. že hráči hází kostkou teprve až když spoluhráč doběhne do domečku, 

nebo je vyhozen a vrátí se do chlívečku. Na trase se hráči vyhazují tak, že rychlejší se 

rukou dotkne dobíhaného. Ten se vrací do chlívečku a řadí se tam do fronty. Družstvo, 

které se jako první přesune do domečku vyhrává. Pozn. Hru je nutné přizpůsobit 

obézním klientům, tzn. že se nesmí běh, pouze rychlá chůze. 

16.30- 18.00 

• Low impact aerobik (nízký aerobik bez poskoků a běhání) 

18.30- 19.00 

• Večeře 

19.30-20.30 

• Jóga 

Pondělí 1.8.2005 

7.30-8.15 

• Raníček- Country ráno 

Jednoduché tanečky ve stylu country 

8.30-9.00 

• Snídaně 

9.30-17.00 

• Celodenní výlet - výstup na horu Říp 

18.30- 19.00 

• Večeře 

19.30- 20.30 

• Přednáška: Proč a jak se zdravě hýbat 

• Konzultace s lékařem 

Úterý 2.8.2005 

7.30-8.15 

• Raníček - Jóga - pozdrav slunci 



• Stretching 

Účastníci jsou rozděleny do dvou skupin a po hodině se vystřídají 

13.00-13.30 

•Oběd 

14.30-16.00 

• Výtvarná činnost - batikování triček 

16.30- 18.00 

• Low impact aerobik (nízký aerobik bez poskoků a běhání) 

18.30- 19.00 

• Večeře 

19.30-20.30 

• Večer v rytmu Salsy 

Výuka základních kroků kubánského tance 

čtvrtek 4.11.21105 

7.30-8.15 

• Raníček - ranní diskotéka 

Protažení a rozhýbání těla při taneční moderní hudbě 

8.30-9.00 

• Snídaně 

9.30-11.30 

• Půldenní výlet - prohlídka zámku Veltrusy 

13.00-13.30 

•Oběd 

15.00- 17.00 

• Low impact aerobik (nízký aerobik bez poskoků a běhání) 

17.00- 18.00 

• Skupinová relaxace a protažení při hudbě 

18.30-19.00 

• Večeře 



19.30-20.30 

• Konzultace s psychologem 

Pátek 5. 8.2005 

7.30-8.15 

• Raníček- drobné pohybové hry 

Pi. 6 Molekuly - všichni účastníci se pfemění v atomy, které se pohybují ve vymezeném 

prostoru. Vedoucí hry po chvíli zvolá číslo, napf. číslo 5. to je pokyn pro všechny hráče, 

aby co nejrychleji vytvofili molekuly, které budou obsahovat pfesně 5 atomů. Nastane 

vfava a každý se snaží být součástí molekul. Hráči, ktefí zůstávají volní opouští hru. 

Vítězí hráči, ktefí na závěr vytvofí molekulu se dvěma atomy. 

Pi. 7 Gordický uzel - Hráči vytvofí kruh, pfedpaží levou paži a uchopí za ruku 

některého ze svých spoluhráčů. Nesmí to být soused zprava ani zleva. Totéž provedou 

s pravou paži Nyní jsou hráči propletení - vytvofili Gordický uzel. Hráči se snaží 

rozmotat a vytvofit jeden kruh, aniž by se pustili. 

Př.8 Živá abeceda - Účastníci jsou rozděleni na dvě skupiny. Jedna ze skupin se vzdálí 

a tajně si domluví slovo, které ztvární pomocí svých těl. Do psaní se zapojí každý člen 

skupiny. Druhá skupina hledá společným úsilím význam slova. Po pfečtení daného 

slova se úlohy vymění. 

8.30-9.00 

• Snídaně 

9.30-11.30 

• Aqua aerobik + plavání 

13.00-13.30 

•Oběd 

14.30- 16.00 

• Konzultace s lékařem 

• Prohlídka města Roudnice nad Labem 

16.30- 18.00 

• Low impact aerobik, posilování, stretching 



18.30- 19.00 

• Večeře 

19.30-21.30 

• Večerní S lide show - promítaní fotek pořízených během uplynulého týdne 

Sobota 6. 8. 2005 

7.30-8.15 

• Raníček- náš pozdrav slunci 

Př. 9 Pozdrav slunci - instruktoři předvedou účastníkům svůj pozdrav slunci {například 

říkanka doprovázená jednoduchými pohyby), který se všichni společně naučí. Poté jsou 

všichni rozděleni do skupin a mají určitý čas na vymyšlení svého pozdravu slunci. Poté 

si drožstva pozdravy navzájem předvedou. 

8.30-9.00 

• Snídaně 

9.30-10.30 

• Double aerobik - veselé cvičení jednoduchých variací a posilování ve dvojicích 

11.00-12.30 

• Výstupní diagnostika - stanovení hmotnosti, BMI, % tukové tkáně, obvodů pasu a 

boků, změření krevního tlaku 

• Ukončení a zhodnocení kurzu 

13.00-13.30 

• Oběd, po obědě odjezd 



Příloha č.6 



Foto č.4: večerní zábava 



Foto č.5: výtv~á- ~innost - keramika 

Foto č. 6: návštěva posilovny 




