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ABSTRAKT

Název: Možnosti využití pohybových činností u pacientů s NIDDM

Vedoucí: Prof. Ing. Václav Bunc, Csc.

Cíl: Cílem této bakalářské práce je na základě prostudování odborné 

literatury vysvětlit pojmy týkající se diabetes mellitus, vysvětlit rozdíl 

mezi prvním a druhým typem. 

Stěžejním cílem je pak zhodnotit vliv sportu a pohybových činností na 

nemocné s diabetes mellitus druhého typu a nastínit, jak může diabetik 

zlepšit své zdraví pomocí pohybu

Metody: Studium odborné literatury i jiných zrdojů (internet, přednášky) 

týkajících se zvoleného tématu. Metodou pro hodnocení vlivu cvičení a 

jeho správnosti jsem zvolil čtyři charakteristické body pro pohybový 

trénink: frekvence, intenzita cvičení, typ cvičení a trvání cvičení, známé 

pod zkratkou F.I.T.T. Tyto body jsem jednotlivě vyhodnotil vzhledem 

k cvičícímu s nemocí diabetes mellitus 2. typu

Výsledky: Z práce vyplývá, že pravidelná pohybová aktivita vede ke snížení 

hmotnosti, snížení glykémie a krevního tlaku, zlepšení psychické pohody 

a tím i ke snížení rizika výskytu přidružených nemocí. Musí být ale 

dodržovány zásady F.I.T.T, individualizované pro každého pacienta 

zvlášť.

Pohybová aktivita má tedy celkově pozitivní vliv na diabetika druhého 

typu

Klíčová slova: Diabetes, pohybová aktivita, obezita, životní styl

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=01f5b9948640e32f96656b488995f24d&tid=&do=main&doo=detail&did=111270


ABSTRACT

Title:     Possibilities, how patients NIDDM can use physical activities

Leader:   Prof. Ing. Václav Bunc, Csc.

Aim: The intend of this work, based on the study of literature, is to explain key 

words, which are connected with diabetes mellitus and difference between 

first and second type

The main aim is to evaluate influence of physical activities for patients with

NIDDM and draw an analogy how a diabetic can improve your health doing 

physical exercises

Methods: Study of literature and other sources (internet, lectures) on the chosen topic. 

Method for assessing the effect of exercise and its accuracy, I chose four 

characteristic points for motion training: a form of exercise, intensity of 

exercise, type of exercise and duration of exercise, known by the acronym

F.I.T.T. These points are evaluated individually due to the patient with the 

disease diabetes mellitus 2.

Results: From this work shows that regular physical activity leads to losing some 

weight, lowering blood glucose and blood pressure, improving well-being 

and so it reduces the risk of associated diseases. It must be the principles of 

F.I.T.T., individualized for each patient. 

Physical activity has an overall positive effect on diabetes of the second type

Keywords: Diabetes, physical activity, obesity, lifestyle
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Seznam použitých zkratek

Δ - delta

BMI – body mass index

DK – dolní končetina

DM – diabetes mellitus

Epříjem – energetický příjem

Evýdej – energetický výdej

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu

IDDM- inzulín dependentní diabetes mellitus

IR – inzulinová rezistence

ISCH – ischemická choroba srdeční

kcal – kilokalorie

kJ – kilojoule

mmol/l – milimol/litr

NIDDM – non-inzulín dependentní diabetes mellitus

O2 – kyslík

PAD – perorální antidiabetika

TFmax – maximální tepová frekvece

UK – Univerzita Karlova

USD – Americký dolar

UZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky

VO2 max – maximální spotřeba kyslíku
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1 Úvod

Téma této bakalářské práce jsem si vybral kvůli tomu, že k nemoci diabetes 

mellitus mám velmi blízko. Mou partnerkou je diabetička prvního typu, takže se 

s problémy diabetika každodenně setkávám a mám řadu zkušeností s tím, co diabetik 

prožívá, jaké má problémy a co musí obvykle řešit vzhledem k této nemoci. Další, kdo 

má v mém blízkém okolí diabetes, jsou moje matka a její otec, ti mají ovšem diabetes 

druhého typu, který u nich byl zjištěn shodně v roce 2010. 

Diabetes mellitus se stává v posledních dvaceti letech celospolečenským 

problémem pro svůj masový výskyt, a tím i rostoucí nároky na léčbu komplikací. 

Přibývá zejména diabetiků 2. typu, i když trvale narůstá i skupina diabetiků 1. typu. Pro 

vznik obou typů diabetu je zapotřebí genetická vloha, i když se u obou typů liší, kdežto 

další faktory přistupují ze zevního prostředí. Vznik diabetu 1. typu ovlivnit nemůžeme, 

avšak na rozvoji diabetu 2. typu se významně podílí stále se zhoršující nepoměr mezi 

nadměrným energetickým příjmem a tomu neodpovídajícím výdejem energie. Proto 

existuje významná asociace mezi nadváhou či obezitou a manifestací diabetu. Zvýšená 

konzumace energeticky bohatých potravin, sedavý způsob života, nedostatek fyzické 

aktivity, ale vedle toho i přibývající stres jsou typickými faktory moderního člověka, 

které u geneticky predisponovaného jedince podmíní dříve či později rozvoj diabetu. 

Záměrem práce je analyzovat přínos pravidelného cvičení pro nemocné 

diabetem druhého typu. Nemocní diabetem mohou žít plnohodnotný život bez 

výraznějších omezení a komplikací, pokud budou trvale dbát doporučení lékařů. Jedna 

z hlavních zásad pro úspěšné léčení diabetiků 2. typu je nutnost pravidelného pohybu. 
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2 Cíle a úkoly bakalářské práce

Hlavním cílem této bakalářské práce je vysvětlit význam pohybových aktivit pro 

pacienty s diagnózou diabetes mellitus 2. typu a nastínit možnosti jejich využití v rámci 

nefarmakologické léčby. Vycházet přitom budu především ze studia literatury.

Mým úkolem bude vysvětlit, za jakých podmínek může pacient s NIDDM 

(non-inzulin dependentní diabetes mellitus) sportovat, aby měla fyzická aktivita 

pozitivní vliv na kompenzaci diabetu. Dále budu chtít poukázat na to, jak spolu 

souvisejí nemoci diabetes mellitus a obezita.

Celá práce se skládá ze tří hlavních částí – teoretické, analytické a syntetické.

V teoretické části jsou popsány základní pojmy a souvislosti v oboru 

diabetologie. Znalost a pochopení souvislostí mezi těmito pojmy je stěžejní pro 

pochopení celé práce, výsledná část obsahuje odborné názvosloví a souvislosti, které 

jsou vysvětleny v části teoretické.

V analytické části je vysvětlen vliv pohybové aktivity a životního stylu na 

diabetes a jsou zde vysvětleny účinky fyzické zátěže i její kontraindikace.

V syntetické části vysvětluji zásady sestavení pohybového programu a 

povinnosti oslabeného cvičence i cvičitele. Stěžejní pak pro tuto část je rozebrání 

jednotlivých principů pro sestavování pohybového programu F.I.T.T – frekvence, 

intenzity, trvání cvičení, typu cvičení vzhledem k nemoci diabetes mellitus 2. typu. 
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3 Teoretická východiska

3.1 Historie diabetu

První písemně zaznamenané zmínky o diabetu pocházejí ze starověku. Německý 

egyptolog Georg Ebers objevil v roce 1862 v hrobce v Thébách papyrus, označovaný 

proto jako Ebersův papyrus, na němž se hovoří o diabetu jako vzácné chorobě, která 

vede k trvalé žízni, nutnosti pití velkého množství tekutin, hubnutí a nepříjemnému 

zápachu a nakonec ke smrti. Je tak věrně popsán diabetes 1. typu s rozvojem 

ketoacidózy. Areteus z Kappadokie navazuje na egyptské znalosti, popisuje diabetes 

jako strašnou nemoc, při níž se rozpouštějí svaly do moči, žízeň je neuhasitelná, 

nemocného provázejí hejna much a vos, postižený má pocit na zvracení, je vyčerpaný a 

pak umírá. Areteus používá termín „diabetes“, neboť přitom voda protéká nemocným 

člověkem, což právě vyjadřuje termín „diabainó“. Také Galen z Pergamonu popisuje 

velmi vzácnou nemoc odpovídající diabetu, za jejíž příčinu považoval ledviny.

V roce 1674 popisuje Thomas Willis, že cukr je nejdříve v krvi a pak přechází 

do moči, takže diabetes považuje za onemocnění krve. K označení diabetes přidává 

adjektivum „mellitus“.

K značné explozi poznatků dochází v 19. století. V roce 1815 prokazuje 

francouzský chemik a lékař Michel Eugen Chevreul, že u diabetiků se jedná o glukózu, 

které je nadbytek. 

Průkopníky v poznání diabetu byli ve Strassburgu Joseph von Mering a Oskar 

Minkowski, který pocházel z Kaunasu v Litvě. V roce 1889 vyvolali u psů diabetes 

poté, co exstirpovali pankreas. Minkowski označil sušený pankreas jako „pankreatin“, 

který zkoušel podávat psům, ale neuspěl. Přesto byl těmito pokusy doložen význam 

slinivky a zůstalo jen na dalším bádání, aby byl objeven inzulin. (Škrha, 2009)
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V roce 1921 objevili kanadští vědci Frederick Banting a Charles Best inzulin, 

který byl jako lék poprvé podán 1. ledna 1922 čtrnáctiletému chlapci umírajícímu na 

diabetes 1. typu. Americká firma Eli Lilly zahájila průmyslovou výrobu inzulinu a od 

roku 1923 byl již inzulin v širokém klinickém použití. V roce 1986 byla zahájena 

výroba lidského inzulinu biosyntetickou metodou. Od 90. let se pak používají syntetické 

látky, které se nevyskytují v přírodě – krátkodobě působící inzulinová analoga, která 

mají některé přednosti před klasickým inzulinem. Po roce 2000 pak začala být 

používána i inzulinová analoga působící dlouhodobě, která se nejvíce přiblížila potřebě 

napodobit bazální sekreci inzulinu. (Svačina, 2010)

3.2 Pojem diabetes mellitus

Touto nemocí se zabývá celá řada autorů. Mnoho z nich uchopuje vysvětlení a 

definici diabetu rozdílně, ale v podstatě nemoci, jejích hlavních příznaků, léčení a 

komplikací mají autoři téměř stejný názor.

Vokurka (1995) uvádí, že diabetes mellitus (cukrovka) je nemoc, způsobená 

nedostatkem inzulínu nebo jeho malou účinností. Dochází při ní k špatnému využití 

glukózy v organismu. Glukóza se nedostává do buněk (které trpí nedostatkem energie), 

hromadí se v krvi (hyperglykémie) a proniká do moči. Močí se ztrácí a strhává s sebou 

vodu, což vede k častějšímu močení a vyloučení většího množství moči. Ztráta vody se 

spolu s nadměrným množstvím glukózy v krvi podílí na vzniku žízně. Nedostatek 

inzulínu způsobuje i poruchy metabolismu tuků a bílkovin. 

Pacient obvykle přichází k lékaři s některým z uvedených příznaků (zejm. žízeň 

a časté močení), někdy je cukrovka zjištěna náhodně při vyšetření z jiného důvodu 

v souvislosti s jinou nemocí, nebo až při vzniku některých komplikací vzniklých 

v souvislosti s diabetem. 
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Tuto nemoc Vokurka (1995) rozděluje na dva hlavní typy:

 1. typ, tzv. závislý na inzulínu (inzulín dependentní – IDDM):

Vzniká častěji v mládí, má značný sklon k těžkým akutním komplikacím včetně 

kómatu s ketoacidózou a nezbytné je podávání inzulínu, jehož je při tomto typu 

v těle naprostý nedostatek. Jeho začátek v dospělosti je méně častý. 

 2. typu, nezávislý na inzulínu (inzulín nondependentní – NIDDM):

Vzniká spíše u starších, často obézních pacientů s výskytem cukrovky v rodině. 

Má méně dramatické příznaky, ale může vést rovněž ke komplikacím. V léčbě 

někdy stačí jen dieta, při těžším průběhu se podávají tablety, někdy je nutné 

podávat i inzulín (kterého je sice v těle relativní dostatek, ale je na něj snížená 

odpověď). Tento druhý typ je v populaci častější.

Dále Vokurka (1995) definuje několik pojmů, které s diabetem velmi úzce souvisí:

 inzulín: je hormon slinivky břišní bílkovinného charakteru (peptid) tvořený 

v Langerhansových ostrůvcích (v tzv. beta buňkách). Je důležitý pro udržování 

přiměřené hladiny krevního cukru (glykémie) a pro správný průběh látkové 

přeměny. Stoupá po jídle jako odpověď na vzestup glukózy v krvi, umožňuje její 

vstup do buněk a její další využití. Má celkově anabolické účinky. Existuje 

několik druhů inzulínů pro léčebné použití, které se liší podle rychlosti nástupu 

účinku a délky působení a jsou označeny různými barvami na ampulkách. 

Podávají se většinou pod kůži a je nutné je opatrně dávkovat, aby nedošlo 

k předávkování s následným nadměrným poklesem krevního cukru. Rovněž je 

nutné dodržovat předepsaný příjem potravy.
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 hyperglykémie: vysoká hladina krevního cukru. Glukóza se při překročení určité 

hladiny v krvi dostává do moči a tím dochází u diabetiků ke značným ztrátám 

energie a tekutin a v těžkých případech pak až k zahuštění krve s výraznou žízní, 

popř. i nervovými poruchami (závratě, bolesti hlavy, poruchy vědomí). Místo 

glukózy buňky využívají k zisku energie tuky, jejichž spalováním může 

vzniknout nadměrné množství ketolátek s ketoacidózou.

Edelsberger (2009) uvádí, že hyperglykémii označujeme glykemii nalačno vyšší 

než 5,6 mmol/l, nebo postprandiální glykemii vyšší než 7,8 mmol/l. Podle 

Edelsbegra se výraznější hyperglykemie (nad 15 mmol/l) často projevuje 

příznaky žízně, polyurie, slabostí, ospalostí, bolestí hlavy, suchem v ústech, 

rychlým pulsem, nebo zarudnutím a svěděním kůže.

 hypoglykémie: nízká hladina krevního cukru. Vede k závažným poruchám

činnosti mozku, který je na přívodu cukru krví závislý. K příznakům patří 

slabost, hlad, třes, studený pot, zmatenost až bezvědomí, někdy i s křečemi. 

Nejčastěji k hypoglykémii dochází při léčbě cukrovky předávkováním inzulínu. 

Edelsberger (2009) dodává, že o hypoglykemii jde při glykemii nižší než 3,5 

mmol/l. Hypoglykémie vzniká nejčastěji v souvislosti s léčbou inzulinem a jejím 

důvodem může být vynechání jídla nebo nedostatečné množství požité potravy, 

nadměrné množství fyzické aktivity, požití alkoholu na lačný žaludek, nebo 

nadměrná dávka inzulinu či perorálních antidiabetik.

 glykosurie: přítomnost cukru v moči, nejčastěji glukózy jako následek 

hyperglykémie

 glukometr: přístroj na měření hladiny krevního cukru – glykémie. Umožňuje i 

domácí měření diabetikům, kteří si takto mohou přizpůsobovat dávky inzulínu.
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Brož (2011) vysvětluje pojem glykémie jako koncentraci glukózy v krvi. Udává 

se v milimolech na litr (mmol/l). U zdravého člověka by hodnota ranní glykémie 

neměla být vyšší než 5,5 mmol/l. 

1. 12. 2011 se konal seminář ve Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky s názvem Jaká je perspektiva diabetu v ČR. Z tohoto 

semináře si lze vzít několik důležitých poznatků.

Kolektiv autorů (2011) říká, že diabetes mellitus čili cukrovka je chronické, 

nevyléčitelné onemocnění, charakterizované zvýšenou koncentrací glukózy (cukru) 

v krvi (hyperglykémií). Hlavní roli v odstraňování glukózy z krve sehrává hormon 

inzulin produkovaný beta-buňkami Langerhansových ostrůvků v pankreatu

(slinivce břišní); ten napomáhá přesunu glukózy z krve do buněk jednotlivých tělesných 

tkání, kde je využita k produkci energie. 

Diabetes je nejčastější metabolické onemocnění, které zhoršuje kvalitu života 

postižených a zkracuje jeho délku, především v důsledku komplikací. Je to sice 

onemocnění zatím nevyléčitelné, avšak vhodnou životosprávou a moderními léky lze 

dlouhodobě tlumit jeho projevy a předcházet závažným komplikacím či je významně 

oddálit. (Kolektiv autorů, 2011)
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Kolektiv autorů (2011) rozlišuje tyto základní typy diabetu:

 Diabetes 1. typu – je vyvoláván autoimunitní reakcí, při níž obranný systém 

organismu začne napadat a destruovat beta-buňky pankreatu, které tvoří inzulin. 

Jedinou možností léčby pro postižené jsou každodenní injekce inzulinu, 

v kombinaci s příslušnými opatřeními ve stravě a tělesné aktivitě. Diabetes 

1. typu je vedle dětí a dospívajících diagnostikován i v dospělosti a stáří.

 Diabetes 2. typu - vzniká v situaci, kdy zvýšené nároky organismu nejsou kryty 

zvýšenou sekrecí inzulinu a kdy inzulin uvolněný z beta-buněk pankreatu 

nedokáže organismus a jeho tkáně efektivně využít. U řady pacientů s diabetem 

2. typu lze onemocnění zvládat pouze racionální změnou stravy a pravidelnou 

tělesnou aktivitou. V případě další progrese onemocnění je však nutná léčba 

perorálními antidiabetiky nebo injekcemi inzulinu.

 Kromě toho existuje ještě také diabetes způsobený genetickou poruchou 

beta-buněk, gestační diabetes (objevující se v průběhu těhotenství) nebo 

diabetes provázející jiná onemocnění (zejména při chronickém zánětu slinivky 

nebo onemocnění žláz s vnitřní sekrecí); ty jsou však méně časté a nejsou 

předmětem této práce.

Pelikánová, Bartoš (2010) chápe diabetes mellitus jako skupinu chronických 

onemocnění, jejichž základním rysem je hyperglykemie. Vzniká v důsledku 

nedostatečného účinku inzulinu při jeho absolutním nebo relativním nedostatku a je 

provázen komplexní poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin.
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3.3 Mechanismus vzniku NIDDM

Ke vzniku diabetu dochází tehdy, když organismus inzulin přestane vytvářet 

(diabetes 1. typu) nebo když nedokáže vyprodukovaný inzulin účinně uvolnit a využít 

(diabetes 2. typu). (Kolektiv autorů, 2011)

Primární odchylkou při vzniku DM 2. typu může být inzulinová rezistence nebo 

porucha v sekreci inzulinu (hyperinzulinemie, nedostatečná sekrece). Kterákoliv

z uvedených poruch navodí hyperglykemii a bludný kruh pochodů vedoucích ke 

zhoršení jak sekrece, tak účinku inzulinu. V současné době se předpokládá, že první 

matebolickou odchylkou je inzulinová rezistence (IR), která je u většiny nemocných 

v souvislosti s poruchou lipidového matabolismu, centrální obezitou, zvýšením volných 

mastných kyselin a ektopickým ukládáním tuku. IR vede k postupně se zvyšující 

hyperinzulinemii. Samotná IR bez poruchy sekrece inzulinu však nestačí k manifestaci 

diabetu. U části, spíše neobézních nemocných s diabetem 2. typu, se může jako primární 

uplatnit nedostatečná sekrece inzulinu. 

Diabetes 2. typu se manifestuje v kterémkoli věku, nejčastěji po dosažení 40 let. 

Příznaky většinou nejsou typické a záchyt je často náhodný. V době manifestace 

choroby nacházíme u většiny nemocných maximálně vystupňovanou inzulinovou 

rezistenci a hyperinzulinismus na lačno s poruchou dynamiky sekrece inzulinu. Většina 

nemocných má už v době záchytu jiné klinické projevy syndromu inzulinové rezistence 

a makroangiopatické komplikace (hypertenze 50%, dyslipidemie 50%, obezita 60-90%, 

projevy aterosklerózy 30%).

U některých nemocných jsou již přítomny specifické mikroangiopatické 

komplikace (nefropatie 5%, neuropatie 15 %, retinopatie 15 %), které svědčí pro to, že 

onemocnění probíhalo dlouho před záchytem. (Pelikánová, Bartoš, 2010)
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3.4 Inzulinová rezistence

Edelsberg (2009) objasňuje, co je to inzulinová rezistence. Jde o poruchu 

metabolismu, která předchází vzniku diabetu 2. typu. Dochází při ní ke snížení citlivosti 

na inzulin – k normální odpovědi na vzestup krevního cukru (usnadnění vstupu glukózy 

do buněk) je tak zapotřebí abnormálně velkého množství inzulinu. Hlavní příčinou je 

obvykle nadměrné množství tukové tkáně. Slinivka břišní pak produkuje stále více 

inzulinu, aby se tělo vyrovnalo s hyperglykemií. Inzulinová rezistence je podkladem 

vzniku metabolického syndromu. Její přítomnost se předpokládá u obézních jedinců se 

zvýšenými hladinami triacylglycerolů a nízkými koncentracemi HDL cholesterolu. Tito 

jedinci mají ve srovnání se štíhlými osobami často dvojnásobně vyšší bazální a 

postprandiální sekreci inzulinu. Postprandiální glykemie je hladina krevního cukru 1-2 

hodiny po jídle.

Význam inzulínové rezistence, která zodpovídá za snížení vychytávání glukózy 

v kosterním svalu a neschopnost inzulínu potlačit produkci glukózy v játrech, je 

v patogenezi DM 2. typu nepochybný. Inzulinovou rezistencí rozumíme poruchu účinku 

inzulinu v cílové tkáni. V užším slova smyslu ji chápeme jako poruchu účinku inzulinu 

v metabolismu glukózy, ačkoli rezistence se může týkat i dalších účinků inzulinu, např. 

metabolismu tuků a bílkovin. Porucha vedoucí k inzulinové rezistenci může být 

lokalizována kdekoli v kaskádě dějů, které zajišťují normální účinek inzulinu. 

(Pelikánová, Bartoš 2010)
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3.5 Způsob léčby diabetu

3.5.1 Obecné cíle léčby

Cílem komplexní péče o nemocného s cukrovkou je umožnit nemocnému 

plnohodnotný aktivní život, který se kvalitativně a kvantitativně blíží co nejvíce 

normálu.

Zahrnuje nejen oblast léčebně-preventivní, ale týká se i oblasti sociálně-ekonomické. 

(Pelikánová, Bartoš, 2010)

Cíle léčebně-preventivní péče jsou (Pelikánová, Bartoš, 2010):

o co nejlepší kvalita života nemocného (prevence hypo- a hyperglykemie)

o snížení celkové mortality a mortality související s dlouhodobými cévními 

komplikacemi diabetu (mikro- a makrovaskulárními)

o snížení výskytu nádorových onemocnění

o prevence a léčba dlouhodobých cévních komplikací

o prevence progresivního úbytku sekrece inzulinu

Diabetes může být léčen způsobem:

 farmakologickým 

 inzulin

 perorální antidiabetika (PAD)

 další farmaka (antihypertenziva, antiobezitika, apod.)

 nefarmakologickým 

 dieta

 pohyb

 změna životního stylu (zákaz kouření, omezení stresu, apod.)

 edukace

Způsob léčby diabetu v ČR je zobrazen v grafu. č. 1 -Počet léčených diabetiků v ČR v% 
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3.6 Farmakologický způsob léčby

3.6.1 Léčba perorálními antidiabetiky

Perorální antidiabetika (PAD) jsou látky s hypoglykemizujícím účinkem, jejichž 

podávání je indikováno u nemocných s diabetem 2. typu. Předpokladem pro jejich 

využití je zachování vlastní sekrece inzulinu (Pelikánová, Bartoš, 2010).

V léčbě se uplatňují následující přístupy (Pelikánová, Bartoš, 2010):

o snížení inzulinové rezistence

o ovlivnění sekrece inzulinu

o zpomalení vstřebávání glukózy ze střeva

o zásah do intermediárního metabolismu a ovlivnění dalších projevů inzulinové 

rezistence (antiobezitika)

o PAD nenahrazují diabetickou dietu a redukci tělesné hmotnosti. Během léčby 

PAD je třeba dodržovat režimová opatření i nadále

o léčba PAD neznamená, že jde o „lehkou“ cukrovku a že nemocný není ohrožen 

vznikem a rozvojem dlouhodobých komplikací

o léčba PAD je obvykle účinná pouze v určitém časově omezeném období

3.6.2 Léčba inzulinem

U NIDDM dochází k léčbě inzulinem obvykle tehdy, až pokud neuspějeme 

s PAD. 

Léčba inzulinem je především užívaná diabetiky prvního typu. 

K dosažení optimální kompenzace je třeba podávat inzulin, a to způsobem, který 

co nejvíce napodobí normální endogenní sekreci a který je sladěn s příjmem potravy a 

mírou fyzické aktivity. (Pelikánová, Bartoš, 2010)

Nejlepší a zároveň jedinou cestou je samostatná kontrola diabetu, při níž je 

nemocný schopen na základě opakovaných měření glykemie průběžně podle potřeby 

upravovat dávky inzulinu. Pacient tak přebírá větší díl odpovědnosti za svůj zdravotní 



22

stav a stává se partnerem lékaře při léčbě. Základním kamenem léčby je proto edukace 

diabetika, která tvoří nedílnou součást léčby inzulinem, dietou a dalšími uvedenými 

léčebnými prostředky, zaměřená na pravidla selfmonitoringu a úpravy dávek inzulinu.

(Pelikánová, Bartoš, 2010)

3.7 Nefarmakologický způsob léčby

3.7.1 Léčba dietou

Hlavní cíle dietní léčby diabetiků jsou následující: (Pelikánová, Bartoš, 2010)

o dosáhnout a udržet uspokojivou kompenzaci diabetu při dietě sladěné s vlastní 

produkcí inzulinu, s léčbou inzulinem nebo perorálními antidiabetiky a fyzickou 

aktivitou

o dosáhnout optimální hladiny krevních tuků

o zajistit energetický přísun vedoucí k:

 prevenci a léčbě nadváhy a obezity

 normálnímu růstu a vývoji dětí a adolescentů

 normálnímu průběhu těhotenství a laktace

 zvládnutí katabolických stavů v průběhu onemocnění

o prevence a léčba akutních komplikací, např. hypoglykemie, a pozdních 

komplikací diabetu, např. diabetické nefropatie, hypertenze a jiných 

kardiovaskulárních onemocnění

o zlepšení celkového zdravotního stavu

o individuální přístup k dietě s ohledem na osobní preference dané např. 

kulturními zvyky a životním stylem
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Při snaze o zlepšení kompenzace diabetu dietní léčbou je nutné respektovat 

kvalitu života diabetiků. Prakticky to znamená individualizovat dietní doporučení podle 

specifických požadavků kladených na určitého pacienta s ohledem na potřebu 

metabolické kontroly, riziko komplikací diabetu a pacientovu kvalitu života. Pro 

zlepšení spolupráce nemocných v dietní léčbě je nutné stanovit individuální cíle léčby a 

vzít v úvahu individuální zvyklosti pacientů.

Předpokladem efektivní léčby diabetu je monitorování hmotnosti, glykemie a 

glykovaného hemoglobinu, krevních tuků a krevního tlaku a funkce ledvin.

(Pelikánová, Bartoš, 2010)

3.7.2 Léčba fyzickou aktivitou

Pelikánová, Bartoš (2010) také velmi rozsáhle rozebírají vztah diabetu k fyzické 

aktivitě. Tvrdí, že fyzická aktivita zlepšuje kompenzaci cukrovky, snižuje 

kardiovaskulární riziko, upravuje lipidové spektrum, příznivě ovlivňuje krevní tlak a 

snižuje podíl tělesného tuku, má příznivé účinky na pohybový aparát a psychický stav 

nemocného. 

U NIDDM jsou uvedené pozitivní přínosy fyzické aktivity jednoznačné a 

snadněji prokazatelné, protože tito nemocní většinou nejsou ohroženi hypoglykémií a 

dekompenzací diabetu. Fyzická aktivita má u těchto pacientů pozitivní vliv nejen na 

kompenzaci diabetu a redukci hmotnosti, ale i na další metabolické poruchy 

(hyperlipoproteinemii, hypertenzi). Navíc je pravidelná fyzická aktivita nejsilnějším 

preventivním faktorem vzniku diabetu 2. typu. U osob s porušenou glukózovou 

tolerancí, obezitou a dalšími rizikovými faktory snižuje fyzická aktivita manifestaci 

diabetu až o 60 %. Fyzickou aktivitou se u diabetiků 2. typu dosazuje průměrně redukce 

hmotnosti o 5 % a snížení podílu tělesného tuku o 15 %. Metabolické účinky fyzické 

aktivity se liší podle toho, zda jde o akutní zátěž či dlouhodobou fyzickou aktivitu. 

(Pelikánová, Bartoš 2010)
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S akutní a dlouhodobou fyzickou aktivitou souvisí pojmy aerobní a anaerobní 

výkon, který vysvětluje Dovalil (2008):

Aerobní výkon je pohybový výkon realizovaný převážně aerobním 

energetickým krytím, lze ho charakterizovat spotřebou kyslíku při pohybové činnosti. 

Maximální aerobní výkon znamená nejvyšší možnou individuální hodnotu spotřeby 

kyslíku (VO2max). Je dosažitelný při práci velkých svalových skupin, naměřené hodnoty 

se vyjadřují absolutně v litrech nebo relativně v mililitrech na kilogram hmotnosti za 

minutu. 

Naproti tomu jsou anaerobní procesy chemické děje v organismu, při nichž se štěpení 

látek uskutečňuje bez vstupu O2 do chemických reakcí. Začínají se aktivovat, je-li 

intenzita pohybu tak velká, že organismus nestačí dodat svalu potřebné množství 

kyslíku. Energetický požadavek je pak zajišťován anaerobním laktátovým nebo 

anaerobním alaktátovým krytím. Anaerobní procesy zabezpečují energii na začátku 

každé pohybové aktivity. Vysokým procentem se tyto procesy podílejí na energetickém 

výdeji u krátkodobých činností v době trvání do 2-3 minut a na konci mnoha cvičení.

Zda zvolit u diabetika aerobní či anaerobní program je popsáno na str. 55 

v podkapitole Typ (druh) cvičení.
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3.8 Diabetes v dětství a dospívání

Hainerová (2011) ve své přednášce Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu

uvádí rizikové faktory vzniku diabetu 2. typu u dětí:

 obezita: 85% dětí s diabetem mellitem 2. typu mají nadváhu nebo jsou obézní

 nedostatek pohybové činnosti

 rodinná anamnéza z hlediska přítomnosti diabetes mellitus 2. typu v 1. a 2. 

generaci

 věk vzniku: 12 – 16 let – relativní inzulínová rezistence v době puberty

 porodní hmotnost: vysoká i nízká 

 zásadní vliv prostředí: nedostatek pohybu, nadbytek energeticky bohaté stravy, 

konzumace sladkých nápojů

 pohlaví: častěji u dívek než u chapců

 rasa: černoši, Hispánci, původní obyvatelé Ameriky, Asiati žijící v Americe, 

obyvatelé Pacifiku

Dále Hainerová (2011) ujasňuje, co víme o jedincích s diabetem 2. typu, u 

kterých vznikla v období dětství, nebo dospívání:

 horší dlouhodobá prognóza z hlediska komplikací než u dětí s cukrovkou 1. typu

 často mikroalbuminurie, hypertenze, dyslipidémie

 rozvoj diabetické nefropatie (44,4 % jedinců s druhým typem DM oproti 20,2 % 

jedinců s prvním typem DM)

 výrazně vyšší riziko infarktu myokardu oproti jedincům s cukrovkou ve věku 

starších 45 let
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V minulosti byla cukrovka druhého typu u dětí vzácné onemocnění, ovšem 

s nárůstem prevalence obezity došlo k nárůstu diabetu 2. typu u dětí, 83% s touto 

diagnostikou je obézních. V České republice jde u dětí o vzácné onemocnění, zatím jsou 

pouze ojedinělé případy u jedinců s morbidní obezitou. V ČR trpí nadváhou či obezitou 

každé páté dítě ve věku 5-18 let. (Hainerová, 2011)

Lebl (2011) navazuje tématem Diabetes mellitus v dětství a dospívání v roce 

2011, ve kterém se věnuje převážně diabetu 1. typu. Ten je v dětství a dospívání ve více 

než 95% případů tohoto diabetu. Před rokem 1921 (objevem inzulinu) byl diabetes 

prvního typu vždy smrtelné onemocnění během dnů až týdnů od prvních příznaků. Lebl 

ale upozorňuje, že i dnes trvá riziko vážných akutních i pozdních komplikací a jde o 

závažné onemocnění, které vyžaduje celoživotně injekce inzulínu 4 – 5x denně (nebo 

inzulínovou pumpu), domácí měření glykémií, významné úpravy stravy a způsobu 

života. 
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3.9 Epidemie diabetu

Diabetu, jako epidemii ve světě se věnuje Anděl (2011). Podle něj je diabetes 

globální daň za zlepšující se životní standard. Na cukrovku se dívá jako na mediálně 

poměrně nudné onemocnění, protože není spojen se senzací, neumírá se na něj, ale na 

jeho komplikace (např. infarkt myokardu, selhání ledvin). Autor připomíná, že diabetes 

je modelem chronického onemocnění a že je to vůbec první masově se vyskytující 

chronické onemocnění, které trvá desítky let. 

Anděl (2011) uvádí několik zajímavých statistických dat:

 Celosvětově se každoročně objeví 7 000 000 nových nemocných s diabetem 

 každoročně je 3 miliony úmrtí bezprostředně spojeno s diabetem

 cukrovka je čtvrtá vedoucí příčina smrti celosvětově

 nejméně 50% nemocných přitom o svém diabetu neví, v některých zemích je to 

až 80%. 

 v rozvinutých zemích je diabetes nejčastější příčina oslepnutí a zhoršení zraku

 cukrovka je ročně odpovědna za 1 milion amputací dolních končetin (potřeba 

amputace dolních končetin 15 – 40x častější než u všeobecné populace)

 pacienti s diabetem mají 2x častější ischemickou chorobu srdeční, než pacienti 

bez diabetu

 těžce zdraví devastující komplikace diabetu jako jsou slepota, selhání ledvin či 

ischemická choroba srdeční spotřebovávají obrovské prostředky zdravotních 

služeb. Diabetes v různých zemích spotřebuje 5 – 15% všech nákladů na 

zdravotnictví
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Kolektiv autorů (2011) upozorňuje, že diabetes je problém národní i 

celosvětový. Zatímco ještě v roce 1985 bylo na světě asi 30 milionů diabetiků, dnes je 

jich nejméně 285 milionů. Rok co rok přibývá dalších 7 milionů pacientů s diabetem; 

každých deset sekund jsou to dva noví nemocní. Diabetes a jeho komplikace způsobují 

ročně 3,8 milionu úmrtí; umírá na ně jeden člověk každých 10 sekund. Odhadované 

roční náklady na léčbu diabetu a jeho komplikací představují 376 miliard USD

(Amerických dolarů); v roce 2025 – pokud se situace zásadně nezlepší – je třeba počítat 

až s 550 miliardami USD. 

Česká republika je zemí s jednou z nejvyšších prevalencí a incidencí diabetu 

v Evropě, diabetici tvoří téměř 10% populace a jejich počet stále roste. Diabetes je 

diagnostikován téměř u 800 000 pacientů, nově je nemoc zjišťována každý rok zhruba u 

60 000 osob (tab.1). Z uvedeného počtu má 91,6% pacientů diabetes 2. typu, který je do 

značné míry onemocněním, jehož vznik a vývoj lze významně ovlivnit modifikací 

rizikových faktorů. (Kolektiv autorů, 2011)

Ještě větší dynamiku má nárůst komplikací diabetu. Chronickými komplikacemi 

diabetu trpí nejméně 28% pacientů; postižením ledvin téměř 83 000 (těžkou poruchou 

funkce ledvin 28 500), postižením zraku 94 400 (slepotou 2 400), diabetickou nohou 44 

000 (amputací končetiny 8 400). (Kolektiv autorů, 2011)

V průběhu jednoho roku umírá téměř 22 000 diabetiků, většinou v důsledku 

některé z jeho komplikací. Náklady na léčbu se pohybují už nyní v desítkách miliard Kč 

ročně (z toho většina z nich na léčbu komplikací), a tvoří tak výraznou část celkových 

nákladů na zdravotní péči v ČR; platí přitom, že diabetik stojí dvakrát více než zdravý 

člověk a komplikovaný diabetik desetkrát více než nekomplikovaný. (Kolektiv autorů, 

2011)
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tab. 1. Počet diabetiků v ČR a druh léčby (Ústav zdravotnických informací a statistiky)

Počet diabetiků a jejich 
léčba

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Počet léčených pacientů 
celkem k 31.12

739 305 748 528 754 961 773 561 783 321 806 230

Počet léčených pacientů 
na 1000 obyvatel

72 73 73 74 75 77

Druh 
léčby

jen dietou

PAD

inzulinem

inzulinem 
a PAD

244 703 240 544 223 728 209 986 188 226 170 605

326 584
332 387 324 947 363 489 379 930 409 197

116 028 120 491 126 035 127 917 132 185 131 625

51 990 55 106 62 241 72 187 82 980 94 803

Počet nově zjištěných 
onemocnění

56 545 56 311 56 398 55 975 61 357 64 997

Počet úmrtí za období 23 326 23 521 22 869 22 259 21 747 22 286
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3.10 Laboratorní vyšetření diabetu

Ve své přednášce Racek (2011) vysvětluje, jak u diabetu probíhá laboratorní 

vyšetření. Laboratorní vyšetření má zásadní význam pro:

 stanovení diagnózy

 sledování léčby

 odhalení komplikací diabetu

Autor dále uvádí čtyři nejdůležitější laboratorní vyšetření u diabetu:

 glykémie 

 glykovaný hemoglobin

 mikroalbuminurie

 stanovení rizika rozvoje diabetu 1. typu

1. Glykémie

Při diagnostice diabetu pomocí glykémie jsou důležité tyto zásady:

 glykémie se měří jedině z plazmy žilní krve

 pokud je pacient nalačno, rozhodovací limit je 7 mmol/l 

 pokud nevíme, zda je nemocný nalačno- rozhodovací limit je 11 mmol/l

 uvedený limit musí být překročen 2x v různý den, nemá-li nemocný klinické 

známky diabetu
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Racek (2011) uvádí jako příklad diagnostiky diabetu Orální glukózový 

toleranční test, kdy pacient užije 75 gramů glukózy a dvě hodiny poté je hodnocena 

koncentrace glukózy v plazmě žilní krve:

 > 11,0 mmol/l = diabetes mellitus

 < 7,8 mmol/l = normální glukózová tolerance

 7,8 – 11,0 mmol/l = porušená glukózová tolerance

Autor upozorňuje, že prakticky každý diabetik sice má osobní glukometr, ale ten 

je vhodný pouze pro kontrolu léčby, nikoliv pro diagnostiku. Důvodem je příliš velká 

nepřesnost měření.

2. Glykovaný hemoglobin

Autor vysvětluje pojem glykace jako vazbu glukózy na bílkoviny. Její velikost 

závisí na koncentraci glukózy. 

Glykovaný hemoglobin je tedy ukazatel dlouhodobé kompenzace diabetu, jakési 

průměrné glykémie za poslední dva měsíce. Krátkodobé výchylky koncentrace glukózy 

jeho hodnotu neovlivní. 

3. Mikroalbuminurie

Pokud je diagnostikovaná mikroalbuminurie, projeví se to ve zvýšeném 

vylučování albuminu močí, což může být první ukazatel ohrožení nemocného 

diabetickou nefropatií, ale i dalšími cévními komplikacemi. (Racek, 2011)

4. Predikce rizika rozvoje DM 1. typu

Racek (2011) uvádí, že vytipování osob, ohrožených diabetem 1. typu bude mít 

velký význam v době, kdy budeme schopni preventivní léčbou tlumit autoimunitní 

proces a oddálit tak nástup onemocnění.
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3.11 Diabetes a jeho komplikace

Pelikánová (2011) se zabývá tím, co je to diabetes a jaké jsou jeho komplikace. 

Diabetes mellitus je heterogenní metabolické onemocnění se společným 

charakteristickým rysem – chronickou hyperglykémií, která způsobuje charakteristické 

pozdní komplikace.

Jako chronické cévní komplikace diabetu Pelikánová (2011) i 

Hawley, Zierath (2008) uvádí:

 onemocnění ledvin

 onemocnění oka

 onemocnění nervů

 onemocnění srdce a cév

 diabetická noha

Vývoj výskytu komplikací diabetu ukazuje graf. č. 2 Léčení diabetici a 

komplikace diabetu.

Na tyto komplikace umírá na světě každých 10 vteřin 1 osoba. (Kolektiv autorů, 

2011)

Svačina (2010) rozděluje komplikace podle dvou hledisek – na akutní a 

chronické a ty pak na specifické a nespecifické. 

Akutní komplikace diabetu zahrnují:

 hyperglykemické stavy 

 laktátovou acidózu

 hypoglykemii
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Chronické komplikace rozdělujeme na (Svačina, 2010):

A. Specifické komplikace – vyskytují se jen u diabetu. Ke svému vzniku vyžadují 

chronickou hyperglykemii. K těmto komplikacím patří:

o retinopatie

o nefropatie

o neuropatie

o syndrom diabetické nohy

B. Nespecifické komplikace – vyskytují se i bez diabetu, ale u diabetiků jsou velmi 

časté – např. syndrom pro rozvoj aterosklerózy u diabetika (vede k ischemické 

chorobě srdeční, centrálním mozkovým příhodám a k ischemické chorobě 

dolních končetin).

Pokud si na závěr shrneme, jak lze diabetu druhého typu předejít, nebo v případě 

již diagnostikovaného NIDDM co nejlépe kompenzovat tuto nemoc, zjistíme, že je stále 

více kladen důraz na zvýšení každodenní fyzické aktivity. To, že 80% diabetiků 2. typu 

je obézních jasně ukazuje, že je třeba pro plnohodnotný život bez výrazných omezení 

důrazná změna životního stylu, to znamená začít se správnými stravovacími návyky a 

s pravidelným pohybem. 
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4 Metodika

Metodou pro sběr informací k této bakalářské práci bylo prostudování odborné 

literatury. Nejvíce jsem přitom využíval Městskou knihovnu Praha, Městskou knihovnu 

Benešov, studovnu a výpůjční protokol při FTVS UK a Národní lékařskou knihovnu 

v Praze. 

Čerpal jsem tedy převážně z odborných knih, časopisů, ale i z přednášek 

studijního směru Aktivity podporující zdraví. Jako zdroj informací nemohu opomenout 

konzultace s vedoucím bakalářské práce.

Důležitým mezníkem v tvorbě této bakalářské práce pro mě byla návštěva 

semináře ve Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky ze dne 1.12.2011. Zde jsem se v krátkých prezentacích z úst předních českých 

lékařů zabývajících se diabetologií mohl seznámit s problematikou diabetu prvního i 

druhého typu, aktuálním stavem počtu diabetiků v českém i světovém měřítku a další 

zajímavé poznatky, které uvádím v kapitole teoretické rešerše. 

Výběrem důležitých dat a pojmů jsem charakterizoval daný problém a následně 

jsem stanovil výsledy a závěry.
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5 Výsledková část

5.1 Analytická část

Pohybovou aktivitu jako kinantropologický pojem vysvětlují Dobrý a kol.

(2009) jako druh tělesného pohybu člověka, charakteristického svébytnými vnitřními 

determinantami (fyziologickými, psychickými, nervosvalovou koordinací, požadavky 

na svalovou zdatnost, intenzitou apod.) i vnější podobou a formou, vykonávaného 

hybnou soustavou při vyšší kalorické spotřebě, tj. při energetickém výdeji vyšším než 

při stavu člověka v klidovém metabolismu. Pohybovou aktivitou je např. chůze, plavání, 

běh, skok, hod, fotbal, apod.

Rozlišují se dva poddruhy (kategorie, skupiny) pohybových aktivit (Dobrý a kol, 

2009). 

a) Běžné denní pohybové aktivity, nestrukturované, habituální:

Jsou součásti individuální každodenní rutiny, denního režimu (práce doma, na 

zahradě, pochůzky při nákupech, cesta do zaměstnání, chůze po schodech místo 

jízdy výtahem atd.). Nebývají většinou popisovány jednotkami času, vzdálenosti, 

intenzity, frekvence. Jsou vyvolávány a podmíněny jevy nebo situacemi, 

vznikajícími v běžném denním životě (denním režimu), nevyžadují zvláštní prostor, 

zařízení nebo oblečení.

b) Pohybové aktivity dovednostního charakteru, strukturované

Jsou plánované, účelové, záměrně opakované, časově a prostorově vymezené. Jsou 

většinou popsatelné jednotkami času, vzdálenosti, intenzity, frekvence, mají 

obvykle svá pravidla, jejich provádění vyžaduje vesměs adekvátní prostor nebo 

zařízení, náčiní a oblečení.
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Pohybová aktivnost je souhrn běžných pohybových aktivit (nestrukturovaných) a 

pohybových aktivit dovednostního charakteru (strukturovaných) v určité časové 

jednotce. 

Pohybová nedostatečnost označuje chování jedince, projevující se velmi nízkým 

objemem běžných denních pohybových aktivit a absencí strukturovaných 

pohybových aktivit dovednostního charakteru. (Dobrý a kol, 2009)

Frömel, Novosad, a Svozil (1999) uvádějí, že pohybová aktivita je komplex 

lidského chování, které zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka. Je 

uskutečňována zapojením kosterního svalstva při současné spotřebě energie.

Pohybovou aktivitu rozdělují na neorganizovanou (spontánní), která probíhá 

volně, bez pedagogického vedení a organizovanou pohybovou aktivitu, která je 

intencionální pohybová aktivita, prováděná pod vedením učitele, cvičitele či trenéra.

Dnes je ve všech společnostech zcela jednoznačně určeno místo 

tělovýchovné aktivity v procesu regenerace pracovní síly, ale i udržování a 

vytváření aktivního zdraví. Sportovní aktivity jsou součástí denního režimu, 

nenahraditelnou ve formě i obsahu a pro vysoce civilizovaného jedince, ani celou 

společnost, není jiná alternativní cesta. Obecně je tedy nutno říci, že by každý 

jedinec měl v každém věku provádět fyzickou aktivitu, která by odpovídala:

(Kučera, 1998)

1. věku a zdravotnímu stavu a s přihlédnutím k pohlaví

2. způsobu života předcházejících generací

3. pohybové aktivitě v období dětství a dospívání s přihlédnutím k vrozeným 

předpokladům pohybu

4. prostředí, v němž jedinec vyrůstal a žije

5. charakteru povolání ve vztahu k podílu fyzické práce
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Všechny tyto faktory se podílejí na kvalitě a kvantitě pohybové potřeby. 

Organizmus a jeho jednotlivé funkční systémy se přizpůsobují tomu, jak jsou 

stimulovány. To v praxi znamená, že se vždy odrazí na výkonnosti i zdraví. 

(Kučera, 1998)

K civilizačním chorobám, mezi něž diabetes mellitus 2. typu patří, z velké 

části přispívá odklon od aktivního životního stylu ke konzumnímu způsobu života 

(televize, internet, moderní technologie). Zde lze použít pojem sedavý životní styl, 

který je mezi současnou populací stále modernější, avšak tato skutečnost jde ruku 

v ruce se zvýšeným rizikem onemocnění některou z civilizačních nemocí (srdečně-

cévní onemocnění – ateroskleróza, hypertenze, ISCH, rakovina, metabolické 

poruchy, funkční poruchy pohybového systému, osteoporóza, psychické poruchy, 

poruchy imunity, atd.).

Sedavý životní styl je definován jako nedostatek tělesného pohybu jak 

v zaměstnání, tak i během volného času. Např. i manuálně pracující lidé se 

v zaměstnání pohybují méně, než tomu bylo před několika desítkami let. Tato 

redukovaná pohybová aktivita v zaměstnání se často přenáší i do volného času, kdy 

únava způsobená psychickým napětím a nedostatkem pohybu v zaměstnání sníží 

aktivitu člověka natolik, že je ochoten spíše konzumovat než vydávat, tedy např. 

více vysedávat u televize nebo počítače a méně číst, vyprávět nebo cvičit. Navíc část 

lidí řeší psychický stres zvýšeným příjmem jídla, který je obvykle kumulován do 

večerních hodin. Tak vzniká a stále se prohlubuje energetická nerovnováha, tak 

vznikají poruchy tělesného i duševního zdraví, tak vzniká u disponovaných jedinců 

větší část hromadných neinfekčních onemocnění. (Stejskal, 2004)

Jak uvádí Hawley, Zierath (2008) sedavý způsob života je rychlým 

iniciátorem inzulínové rezistence a právě inzulínová rezistence je zase hlavním 

iniciátorem diabetu. Proto je potřeba tento „začarovaný kruh“ nečinnosti porušit a 

začlenit fyzickou aktivitu do každodenního života.
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Velký význam má pohybová aktivita pro emocionální ladění člověka. 

Cvičící člověk má zvýšený pocit důvěry ve své schopnosti, snadněji rozptýlí obavy 

a stresy denního života a je méně agresivní. Díky zvýšené pracovní kapacitě a lepší 

koordinaci je schopen zvládnout snadněji úkoly, které před něj každodenní život 

staví. Je známo, že pravidelné cvičení upravuje abnormality nálady a zmenšuje 

depresi a neopodstatněné obavy, kterými člověk může trpět. Pravidelný pohyb 

pomůže přerušit neutěšené myšlenky novými pozitivními zkušenostmi. V tomto 

smyslu je účinek cvičení často lepší než účinek vyhledávaných a doporučovaných 

relaxačních technik. Příčinou těchto pozitivních změn v chování trénujícího člověka 

jsou změny, ke kterým dochází v jeho mozku. Fyzicky aktivní člověk má vyšší 

produkci některých nervových přenašečů a modulátorů, které snižuji bolest, zlepšují 

náladu a přinášejí člověku pocit radosti. Když si na jejich zvýšenou tvorbu zvykne a 

musí na delší dobu přerušit pohybovou aktivitu, začne mu cvičení chybět. (Stejskal, 

2004)

Pravidelné cvičení zvyšuje pružnost a pevnost kloubních vazů a úponových 

svalových šlach, ohebnost kloubů, svalovou sílu, vytrvalost a klidové napětí svalu. 

Trénovaný člověk využívá při tělesné práci lépe zásobních tuků a šetří zásobní 

cukry, jichž má lidský organismus relativní nedostatek. 

Důležité je rovněž vědět, že pravidelná pohybová aktivita zvyšuje 

produktivitu práce a pracovní kapacitu člověka, snižuje pracovní neschopnost, 

nálady na léčení, počet pracovních úrazů a snižuje pracovní fluktuaci. (Stejskal, 

2004) 

Pohybová aktivita je společně s diabetickou dietou základním opatřením 

v léčbě pacientů s diabetes melitus 2. typu. U diabetiků 1. typu vede pohyb zejména 

ke zlepšení kardiorespirační zdatnosti, avšak u pacientů s diabetem mellitus 2. typu

má pohyb komplexní terapeutický efekt. (Szabó, 2011)
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V kontextu diabetu 2. typu je dnes všeobecně přijato, že celosvětová 

epidemie této choroby je spojena se sníženou fyzickou aktivitou a zvyšující se 

prevalencí obezity. Fyzická aktivita se tak stává životně důležitou složkou nejen 

terapie, ale i prevence diabetu 2. typu. Přestože má fyzická aktivita u diabetu 

mimořádně příznivé účinky na organizmus, má také svá úskalí – rizika, o kterých 

má být každý pacient poučen. Cílem je zajistit převahu přínosu nad rizikem, ale také 

motivovat pacienta k ochotě a schopnosti monitorovat individuální vliv zátěže na 

metabolické parametry. Pouze určitá kvalitativně a kvantitativně přesně 

determinovaná, individuálně koncipovaná tělesná zátěž může splnit léčebný záměr. 

Moderní terapie diabetu se zaměřuje na edukaci diabetiků, jak předcházet možným 

komplikacím spojeným s fyzickou zátěží. (Rybka, 2005)

Pohybová aktivita je důležitá v celkovém léčení obezity i diabetu 2. typu. 

Příznivé účinky jsou shrnuty v tabulce č. 2. (Horton, 1996, Škrha, 2009, Pelikánová, 

Bartoš, 2010)

Z časového hlediska můžeme účinky rozdělit na okamžité, střednědobé a 

dlouhodobé (tab. 3.). (Matoulek, 2007)
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tab. č. 2. Účinky pohybové aktivity u diabetiků

Snižuje inzulinovou rezistenci

Snižuje kardiovaskulární rizikové faktory, zvyšuje HDL-cholesterol a snižuje 

LDL-cholesterol a triacylglyceroly

Snížení hmotnosti (zvýšený výdej energie, snížení nadměrné chuti k jídlu, 

schopnost regulovat příjem potravy při zlepšení psychického stavu)

Snížení množství viscerálního tuku

Pokles glykémie

Kompenzace arteriální hypertenze

Snížení rizikových faktorů aterosklerózy

Zvýšení fyzické zdatnosti

Psychologický účinek (relaxace, snížení stresu, zlepšení sebehodnocení a pocitu 

spokojenosti)

Zvýšení sekrece inzulínu v odpovědi na orální stimul

Zvýšení zásob glykogenu zmenšením tukových depozit ve prospěch zmnožení 

svalové hmoty

Snižuje potřebu léčiv
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tab. 3. Vliv fyzické aktivity na vybrané parametry dle časových dopadů:

Okamžité dopady: - pokles glykémie

- snížení krevního tlaku

Střednědobý horizont (týdny): - zvýšení tolerance zátěže – dále 

posiluje odhodlání pacienta 

v pokračování tréninku

- snížení procenta tuku a obvodu 

pasu

Dlouhodobý horizont: - redukce hmotnosti 

- zvýšení psychické pohody –

zlepšuje kvalitu života

Samozřejmě i pohybová aktivita má u diabetiků celou řadu rizik, kterým je třeba 

předejít, aby nedošlo ještě ke zhoršení zdravotního stavu. 

Pro diabetiky 1. typu, kteří nemohou na pokles glykémie při cvičení reagovat 

snížením inzulinémie, je největším rizikem pohybové terapie hypoglykémie. Oproti 

tomu diabetici 2. typu jsou při pohybové terapii nejvíce ohroženi komplikacemi 

kardiovaskulárními. Z nich zejména infarktem myokardu, anginou pectoris, arytmiemi 

(které mohou vyústit až v náhlou smrt), kardiální oběhovou nedostatečností, ale také 

abnormální reakcí krevního tlaku na zátěž a abnormálním zrychlením či zpomalení 

tepové frekvence v zátěži. Metabolické komplikace, jimiž jsou zejména hypoglykémie a 

hyperglykémie, jsou u nich až v druhém místě. Pro nízké riziko hypoglykémie není 

nutné, aby diabetik 2. typu cvičení trvající 60 minut paušálně v polovině přerušoval 

k požití rychle vstřebatelných sacharidů (s eventuální kontrolou glykémie) jako tomu je 

často u diabetiků 1. typu. Protože diabetici 2. typu jsou často lidé obézní a středního či 



42

staršího věku, další možné komplikace jsou muskuloskeletární – degenerativní kloubní 

onemocnění, ortopedické vady a zranění. U pacientů s chronickými komplikacemi 

diabetu hrozí jejich zhoršení, především diabetické retinopatie a diabetické nohy. 

(Szabó, 2011)

Jako další kontraindikace lze vnímat sporty, při nichž by hypoglykemie byla 

nebezpečná (parašutismus, automobilový sport, potápění, jízda na bobech, box, létání, 

atd.). 
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5.2 Syntetická část

Základní vztah, který je třeba respektovat v případ jakékoliv intervence s cílem 

ovlivnění nadváhy nebo obezity, je tzv. energetická bilance, kterou lze popsat 

následovně: 

ΔE = Epříjem - Evýdej

Základní příčinou nadváhy nebo obezity pak je nepřizpůsobení příjmu energie 

(diety) jejímu výdeji. (Mužík, Vlček, 2010)

Je nutno počítat s tím, že pacient, kterého vybízíme k větší fyzické aktivitě, je 

většinou člověk, který se dlouhodobě fyzické aktivitě vyhýbal nebo ji provozoval pouze 

v nezbytné míře. (Brož, Bajzová, 2011) 

Toto tvrzení potvrzuje Matoulek (2007), který tvrdí, že pohybovou aktivitu 

alespoň 2krát týdně provozuje sotva 15-18 % dospělé populace. Jestliže bychom 

hodnotili populaci nad 50 let, dostaneme se na číslo zcela jistě nižší než 10 %.

Ze zkušenosti, jak uvádí Radvanský (2006), víme, že při správně nastavené a 

dobře prováděné pohybové terapii se kompenzace diabetu podstatně zlepšuje již po 

čtyřech až šesti týdnech. Většina pacientů má však tendenci zpočátku pohybovou terapii 

a priori odmítat, a proto velmi záleží na osobním přístupu lékaře. Dlouhodobou 

stabilizaci zdravotního stavu totiž přináší pouze trvalá změna životního stylu, která 

spojuje lehkou kalorickou restrikci s racionální dietou a systematickou pohybovou 

aktivitou. 
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5.2.1 Sestavování pohybového programu

S každým nemocným musíme pracovat individuálně (hodnotit jeho zdravotní i 

funkční stav), a proto potřebujeme alespoň orientačně znát obecné působení zátěže. 

Ta se podstatně zvyšují zejména tam, kde jsou patologické změny a funkční oslabení. 

Exploatace pohybu i sportu v terapii výrazně posílí celkový stav organizmu, podpoří 

léčbu a zejména ovlivní mentální oblast. Zařazení jedince s patologickými odchylkami 

do sportovního tréninku ale předpokládá některé obecné povinnosti jak cvičence, tak i

cvičitele a terapeuta (tab. 4.). (Haluzík a kol. 2009)

tab. 4. Povinnosti oslabeného cvičence a jeho cvičitele (Haluzík a kol., 2009)

1. pravidelnou kontrolu tepové frekvence jako ukazatele stavu oběhového systému

2. pravidelná kontrola tělesné hmotnosti by měla být prováděna nejméně jedenkrát za 

týden

3. přesnou dokumentaci o lécích i sportovních výkonech v tréninku i v jiných formách 

aktivity

4. podrobné záznamy všech obtíží a to i mikrotraumat či subjektivních obtíží (včetně 

pocitu poklesu výkonnosti)

5. pravidelné hodnocení kvality a kvantity sportovní zátěže se cvičenci i ošetřujícími

6. mimo vlastní sportovní aktivitu zařazovat i kompenzační cvičení a kontrolovat jejich 

provádění a účinek. Měla by zabírat 30 – 50% času vlastního sportovního výkonu

7. mimo sportovní činnost a kompenzační cviky vypracovat a provádět racionální 

regeneraci

8. zajistit, aby v případě jakéhokoli oslabení zdraví byla sportovní aktivita prováděna až 

po jeho zhodnocení

9. vždy seznámit nemocného se základními pravidly a metodikami doporučené aktivity

Při tvorbě konkrétního pohybového programu je nutné respektovat (Bunc, 2012) :
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 Pohybovou zkušenost,

 Preferenci pohybových aktivit,

 Potenciál volného času,

 Materiální a ekonomické podmínky

Pacienta je přitom nutno seznámit (Bunc, 2012)

 S nároky na jedince,

 S možnými negativními dopady,

 Se zásadami cvičební jednotky,

 S úpravami životního stylu,

 Se způsobem posouzení efektu

Při sestavování pohybového programu se držíme principů tzv. F.I.T.T : 

frekvence, intenzita, typ cvičení, trvání cvičení (Novotný, Čechovská a Bunc, 2006, 

Pastucha, 2011, Pelikánová, 2011, Stejskal, 2004).

1. Frekvence – určuje četnost jednotek zatěžování (např. v týdnu) podle cíle pohybové 

činnosti

2. Intenzita – uvádí úroveň zatěžování vzhledem k očekávanému efektu činnosti

3. Doba trvání, čas – stanovuje délku trvání pohybového tréninku

4. Typ (druh) pohybové aktivity – představuje obsah a program činnosti
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5.2.2 Frekvence

Autoři, zabývající se problémem diabetu a pohybové aktivity doporučují 

každodenní fyzickou aktivitu, zároveň ale připomínají, že při správné intenzitě je účinná 

aktivita i 3-4x týdně. Každodenní aktivita se doporučuje z toho důvodu, že zvýšení 

citlivosti inzulínových receptorů trvá u diabetiků méně než 24 hodin. Jelikož je to pro 

pacienty většinou z časových důvodů nereálné, je nutné cvičení rozdělit rovnoměrně do 

celého týdne.

5.2.3 Intenzita

Novotná, Čechovská, Bunc (2006) uvádí, že intenzita zatížení je rozhodující pro 

získání efektu aplikovaných pohybových aktivit. Cílem je dosažení dlouhodobě 

přetrvávajících změn, kterých lze dosáhnout pouze tehdy, překročí-li intenzita zatížení 

minimální, tzv. podnětovou úroveň. Každá pohybová aktivita i velmi nízké intenzity 

vyvolá reakci organismu. Při zátěži vždy stoupá srdeční frekvence, zvyšuje se ventilace, 

dochází ke zvýšené produkci potu, mění se některé parametry vnitřního prostředí, atd. 

Podstatná část těchto změn je vratná, v čase několika (nebo desítek) minut se většina 

veličin vrátí do původní hodnoty. Při nedostatečné zátěži a při krátké době působení ale 

nedojde k potřebnému ovlivnění zdatnosti. Zároveň je třeba připomenout, že čím vyšší 

je intenzita zatížení daným cvičením, tím kratší dobu je možné toto cvičení provádět. 

Naopak zatížení aerobního charakteru lze realizovat při nižší intenzitě cvičení 

dlouhodobě. 
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Intenzitu zatížení charakterizujeme:

 rychlostí pohybu, v případě lokomočních aktivit;

 počtem provedení cviků v daném čase, popř. počtem opakování cviku;

 srdeční frekvencí

Platí, že čím vyšší je intenzita zatížení, tím vyšší je i příslušná srdeční frekvence. 

Pro srovnání jednotlivých intenzit zatížení se používá hodnota procenta maximální 

srdeční frekvence (% SFmax). Např. intenzity vytrvalostního charakteru se pohybují na 

úrovni cca 85% SFmax. intenzity odpovídající více než 90% již znamenají významnou 

tvorbu kyslíkového dluhu.

Maximální srdeční frekvenci lze vypočítat dle následujících vzorců Novotná, 

Čechovská, Bunc (1996):

běh a chůze: SFmax= 220 – věk (roky),

jízda na kole: SFmax=210 – věk (roky),

plavání: SFmax=205 – věk (roky).

Objem pohybového zatížení, které může být realizováno pohybovými 

aktivitami, lze vyjádřit několika způsoby, např. pomocí energetické náročnosti 

použitých pohybových aktivit. Tento způsob vychází z toho, že každou pohybovou 

aktivitu lze popsat množstvím energie, která je potřebná na zajištění této činnosti. 

Energie je pak udávána v jednotkách kcal nebo kJ, které lze bez problémů sčítat. 

Energie pro hrazení činností spojených s přenosem tělesné hmotnosti je tím vyšší, čím 

vyšší je tělesná hmotnost, proto je vhodné vyjadřovat náročnost pohybových činností 

pomocí množství energie vztažené na kg hmotnosti. Příklady energetické náročnosti 

některých pohybových činností jsou v tabulce č. 5. (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)
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tab. č. 5. Energetická náročnost vybraných pohybových aktivit (Novotná, Čechovská, 

Bunc, 2006)

Aktivita Koeficient energetické náročnosti (kJ.min
-1

.kg
-1

)

Běh rovina (9 km.h -1) 0,612

Běh rovina (12 km.h -1) 0,78

Běh terén (9 km.h -1) O,711

Běh terén (12 km.h-1) 0, 962

Cyklistika silnice (10 km.h-1) 0,27

Cyklistika silnice (15 km.h
-1

) 0,387

Cyklistika terén (10 km.h
-1

) 0,365

Cyklistika terén (15 km.h
-1

) 0,615

Golf 0,27

Chůze rovina (3-3,5 km.h
-1

) 0,19

Chůze rovina (4 km.h
-1

) 0,309

Chůze rovina (5 km.h
-1

) 0,422

Chůze terén (3-3,5 km.h
-1

) 0,275

Chůze terén (4 km.h
-1

) 0,347

Chůze rovina (5 km.h -1) 0,527

Plavání (50 m za 60 s) 0,692

Plavání (50 m za 90 s) 0,429

Šlapací ergometr (SF > 85% SFmax) 0,32

Šlapací ergometr (SF okolo 75% SF max) 0,26

Volnočasové pohybové aktivity (SF okolo 75% SFmax) 0,368

V tabulce uvedené hodnoty energetické náročnosti, lze jednoduchým způsobem 

využít pro stanovení celkové energetické náročnosti. K tomuto účelu musíme znát 

formu použitého zatížení a jeho intenzitu. Dále je potřeba znát dobu trvání cvičení a 

hmotnost cvičícího (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006).
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Správné dávkování intenzity zátěže je základním požadavkem z hlediska 

bezpečnosti nemocného. Je důležité, aby tzv. optimální intenzita pro daného nemocného 

měla relativně úzké rozmezí, vyjádřeno v hodnotách tepové frekvence jde o kolísání ± 

10 tepů za minutu. Při vyšší intenzitě zátěže může dojít k vzestupu glykemie, krevního 

tlaku, arytmiím a provokaci akutních cévních příhod. Naopak nízká intenzita fyzické 

aktivity je z dlouhodobého hlediska méně účinná. (Pelikánová, Bartoš, 2010)

Radvanský (2006) upozorňuje, že v úvodním období, kdy bude mít většina 

pacientů potíže s délkou cvičení, má diabetik preferovat délku, ne intenzitu zátěže. 

Prvních šest týdnů je psychologicky rozhodujících pro dlouhodobou adherenci pacienta 

ke cvičení. 

Intenzitu fyzické zátěže můžeme hodnotit pomocí 

 měření tepové frekvence – hodnotí intenzitu podle procenta maximální tepové 

frekvence (TFmax) při zátěži (tab. č. 6)

 měření reakce krevního tlaku – mírný vzestup krevního tlaku je běžnou reakcí na 

fyzickou zátěž

 subjektivního vnímání zátěže – např. Borgova RPE škála (tab. č. 7) hodnotí 

stupeň subjektivního vnímání zátěže v rozsahu 6 – 20 bodů od nejlehčí až po velmi 

těžkou. Využit je možné další objektivní známky únavy včetně zhodnocení stupně 

dušnosti či stenokardie nebo hodnocení intenzity zátěže podle procenta z maximální 

tepové frekvenci při zátěži

Hodnocení podle subjektivních příznaků i objektivních známek únavy lze vyčíst také 

z tabulky č. 8.
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tab. č. 6 Hodnocení intenzity podle procenta maximální tepové frekvence (TFmax) při 

zátěži (Pelikánová, Bartoš, 2010)

aerobní zátěž anaerobní zátěž

intenzita procento TFmax intenzita procento TFmax

velmi nízká <35 % velmi nízká <30 %

nízká 35-54 % nízká 30-49 %

střední 55-69 % střední 50-69 %

těžká 70-89 % těžká 70-84 %

velmi těžká 90-99 % velmi těžká 85-99 %

maximální 100 % velmi těžká 100 %
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tab. č. 7. Borgova RPE škála (Pelikánová, Bartoš, 2010)

Číselné hodnocení Slovní hodnocení

6

7 vůbec žádná zátěž

8

9 velmi lehká zátěž

10

11 lehká zátěž

12

13 středně těžká zátěž

14

15 velká zátěž

16

17 velmi velká zátěž

18

19 extrémně velká zátěž

20 maximální úsilí
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tab. č. 8 Hodnocení intenzity podle subjektivních příznaků i objektivních známek únavy

(Pelikánová, Bartoš, 2010)

Příznak malá únava střední únava velká únava

Barva kůže zčervenání značné zčervenání zrudnutí, bledost

Pocení malé propocené tričko propocené trenýrky

Dýchání pravidelné rychlé velmi rychlé velmi rychlé, 

nepravidelné, ústy

Pohyby správné menší nepřesnosti nekoordinované

Vnímání bez chyby menší nepřesnosti plní jen velmi hlasité 

povely

Subjektivně bez obtíží únava, bolesti DK bolesti hlavy, závratě
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Pro stanovení intenzity pohybové aktivity u pacientů s diabetem 2. typu, 

obezitou, resp. s metabolickým syndromem je třeba používat zátěžové testy nebo 

alespoň Borgovu stupnici subjektivního vnímání zátěže tam, kde nemají zátěžové testy 

význam. Pro dlouhodobé používání fyzické aktivity jako farmakologické opatření je 

nesmírně důležité, aby pacienti porozuměli parametrům, které hodnotí intenzitu zátěže, 

protože jedině tak budou schopni sami „udržovat tempo“, a tím si vlastní proces řídit. 

(Matoulek, 2007)

5.2.4 Trvání cvičení

Čím vyšší je intenzita a frekvence cvičení, tím může být cvičení kratší. Přesto je 

určitá dolní mez trvání, pod kterou se efektivita cvičení prudce snižuje. Při optimální 

intenzitě zatížení je touto hranicí 30 minut, při nízké intenzitě zatížení je dolní hranice 

45 minut. Je třeba také vědět, že delší trvání cvičení než 60 minut nezvyšuje výrazně 

jeho zdravotní efekty.  (Stejskal, 2004)

K tomuto názoru se přiklání i Novotná, Čechovská, Bunc (2006), kteří uvádějí, 

že minimální doba tréninkové jednotky by neměla být kratší než 30 minut, za optimální 

považuje 45-60 min. v závislosti na intenzitě zatížení.

Pro osoby, které nebyly po dlouhou dobu fyzicky aktivní, může být půlhodinové 

cvičení příliš náročné. Proto u nich v prvních týdnech začínáme s kratším cvičením 

(např. 10-15 minut), které v průběhu dvou měsíců postupně prodlužujeme až na 45 

minut. (Stejskal, 2004, Matoulek, 2007)

Radvanský (2006) se také přiklání k době cvičení 45 minut (včetně 5 minut 

rozehřátí a 10 minut závěrečné zklidňovací fáze). 

Szabó (2011) vysvětluje, že po 45 minutách dynamické zátěže střední a vyšší 

intenzity se až o polovinu zlepší citlivost inzulínového receptoru.
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V otázce, zda cvičit rovnoměrně po delší dobu vcelku, nebo po částech 

s přestávkami, se někteří autoři nemohou shodnout.

Dle Stejskala (2004) je nepřetržité cvičení bezesporu efektivnější, i když 

můžeme v prvních týdnech celkovou dobu cvičení rozdělit na dvě nebo více částí. 

Minimální trvání jednoho dělení cvičení však nesmí být kratší než 10 minut 

(např. 10 + 10 + 25 minut). 

Oproti tomu Rybka (2005) uvádí, že nejlépe je cvičit denně, avšak pro zlepšení 

výkonnosti diabetika je dostačující i jedno cvičení 2-6 minut, celkem 150 minut týdně.

Podobně Pelikánová, Bartoš (2010) tvrdí, že je lépe cvičit vícekrát denně 

v kratších intervalech, než jednou denně v delším intervalu.

Škrha (2009) se přiklání k možnosti, že podobných výsledků lze dosáhnout jak 

v délce tréninku 20-60 minut trvající aerobní zátěže mírné intenzity, tak i u krátkodobé 

desetiminutové zátěže vysoké intenzity, pokud se opakuje 2-3krát denně. Autoři ale 

upozorňují, že tento typ tréninku je rizikový u pacientů s podezřením na 

aterosklerotické komplikace. 



55

5.2.5 Typ (druh) cvičení

Působení jednotlivých sportů na organizmus je odlišné podle charakteristiky 

pohybů. Ta je prvním kritériem pro výběr. Většina sportů je založena na lokomoci a 

dynamickém pohybu. Proto také při indikování musíme věnovat zvláštní zřetel stavu 

pohybové soustavy zejména v oblasti dolní končetiny. (Kučera, 1998)

Základem cvičení diabetiků 2. typu je aerobní trénink, který představuje 

opakovaný rytmický pohyb velkých svalových skupin. Má zásadní vliv na zvýšení 

citlivosti inzulínových receptorů a kardiorespirační zdatnosti. Ideální je u pacienta, 

který dříve sportoval, navázat na pohybovou aktivitu v minulosti provozovanou. (Szabó, 

2011)

Pozitivní vliv silového tréninku spočívá ve zvětšení množství svalové hmoty, 

čímž se zvýší počet inzulínových receptorů a dojde ke zmožení počtu kapilár a tím ke 

zvýšení množství svalové hmoty, čímž se zvýší počet inzulínových receptorů a dojde ke 

zmnožení počtu kapilár a tím ke zvýšení inzulínové perfuze ve svalu.

Pro diabetika 2. typu je ideální oba typy cvičení – aerobní a silový trénink 

kombinovat. (Maiorana et al., 2002)

Brož, Bajzová (2011) vidí jako vhodnou aktivitu, která umožní pravidelnou a 

relativně intenzivní fyzickou zátěž, chůzi. I přes svoji jednoduchost (která však 

umožňuje její využití téměř všem pacientům), je-li provozována pravidelně a 

dostatečně, přináší snížení inzulínové rezistence, zlepšení lipidového spektra, zvýšení 

fyzické zdatnosti a přispívá k redukci hmotnosti. 

Jako další vhodné fyzické aktivity pro diabetiky autoři uvádí:

 nordická chůze

 plavání

 cyklistika

 vodní aerobik

 golf
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Pro NIDDM se nejčastěji uvádí jako vhodná aerobní zátěž (např. plavání, 

jogging, tenis, bruslení, jízda na kole, kondiční aerobní cvičení, lyžování, nebo chůze). 

Nedoporučuje se návštěva posilovny bez dohledu zkušeného instruktora. Pokud 

je pacient pod dohledem trenéra, může se cvičení na vhodných strojích v posilovně, 

nebo i v domácích podmínkách jízda na rotopedu doporučit. 

Dle Kučery (1998) a Radvanského (2006) je optimální, jestliže pacient toleruje 

šlapání na ergometru doma. To má následující výhody:

o pacient není závislý na počasí a denní době

o stabilní ergometr téměř vylučuje riziko úrazu

o během zátěže na ergometru lze sledovat televizi nebo i pracovat

5.2.6 Cíl pohybové aktivity při DM 2

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění progresivní, s tendencí ke zhoršování ve 

svém průběhu. Postupně dochází k poklesu sekrece inzulínu v beta buňkách. 

Komplikace a přidružená onemocnění někdy snižují možnosti pacienta při léčbě 

spolupracovat. S poklesem fyzické aktivity dochází ke zvyšování tělesné hmotnosti a 

narůstání inzulínové rezistence. Inzulínovou rezistenci negativně ovlivňuje sám o sobě i 

vyšší věk pacienta. Z uvedeného vyplývá jasná potřeba začít léčit pacienty s diabetem 

intenzivně již od zjištění této diagnózy. U pacientů s DM 2. typu je v iniciálních stadiích 

obvykle možno dosáhnout lepší kompenzace snáze, což může někdy vést k podcenění 

nutnosti jejich optimální kompenzace. 

Cílem léčby diabetu je dosáhnout normoglykémie a maximálně snížit riziko 

pozdních a akutních diabetických komplikací. V praxi však tohoto cíle dosahuje 

bohužel jen velmi malý počet pacientů. Uspokojivá kompenzace diabetu je důležitým 

prvkem v primární prevenci pozdních diabetických komplikací. Pokud se však již 

komplikace rozvíjejí, může jejich včasný záchyt umožnit účinnou léčbu. (Perušičová, 

2011)
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Stručně lze shrnout cíle pohybových aktivit vzhledem k nemoci diabetes 

mellitus 2. typu na dva základní, avšak velmi důležité a často pro pacienta těžko 

dosažitelné:

1. V první fázi redukovat obezitu

2. Po dosažení optimální hmotnosti je žádoucí pokračovat v pohybovém režimu, 

jelikož vytrvalostní zátěž zvyšuje citlivost receptorů na inzulín a tím částečně 

odstraňuje příčinu choroby (Kučera, 1998)

Jak bylo již uvedeno v teoretické části této práce – 80% diabetiků 2. typu je 

obézních a proto je redukce obezity tím nejdůležitějším cílem pohybové aktivity. 

Dle Kučery (1998) je obezita stav, kdy má organismus nadbytečně mnoho 

tukové tkáně. Vzniká z řady vlivů vedoucích k nepoměru mezi energetickým příjmem 

z potravy a výdejem energie. Z klinického hlediska je vhodné rozlišovat obezitu 

vzniklou v dětství a obezitu vzniklou v dospívání či dospělosti. V jednotlivých 

věkových kategoriích výskyt obezity stoupá až do středního věku. Ve stáří opět klesá i 

v důsledku toho, že těžká obezita podstatně zkracuje délku života.

Pomocným parametrem, který umožňuje hodnotit vhodnou nebo nevhodnou 

tělesnou hmotnost, je koeficient tělesné plnosti, označovaný jako body mass index 

(BMI). (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006): 

Autor připomíná, že BMI počítá s celkovou hmotností. Např. u žen s velkou 

svalovou hmotností může poskytnout zkreslující výsledek. Proto je vždy přesnější 

stanovit procento tělesného tuku. Přesto jsou hodnoty BMI jako orientační posouzení 

dostačující.
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Dle výše uvedeného vzorce lze spočítat, do jaké skupiny patří pacient dle 

klasifikace hmotnosti podle BMI (tab.):

tab. č. 9 Klasifikace hmotnosti podle BMI

Stupeň BMI (kg/m2)

Podváha <18,5

Normální váha 18,5 – 24,9

Nadváha 25,0 – 29,9

Obezita I. stupně 30,0 – 34,9

Obezita II. stupně 35,0 – 39,9

Obezita III. stupně ≥ 40
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5.2.7 Cíle dietní léčby

Dieta patří mezi základní léčebná opatření u pacientů s diabetem. U pacientů 

s diabetes mellitus je při nedodržení dietních opatření jen velmi malá šance na dosažení 

uspokojivé kompenzace. Při volbě dietní strategie platí, že ke každému pacientovi 

musíme přistupovat individuálně. Dietní strategie tak musí vycházet nejen z potřeby 

optimálního ovlivnění onemocnění, ale z řady dalších faktorů, jako je věk, pohlaví, 

motivace pacienta k léčbě, jeho socioekonomické možnosti a řada dalších. 

Mezi obecné cíle léčby diabetu ovlivnitelné dietní léčbou podle standardů 

České diabetologické společnosti patří:

1. Dosažení co nejlepší kompenzace diabetes mellitus

2. Dosažení normální hmotnosti – tedy BMI mezi 18,5-25 kg/m2. Dosažení 

normální hmotnosti je u většiny obézních diabetiků 2. typu cílem ideálním, 

obvykle však nedosažitelným. Reálnější je, pokud jde o mírnou redukci 

hmotnosti v řádu 5-10 %

3. Dosažení optimálních hodnot krevních lipidů

4. U dětských pacientů dosažení normálního vývoje a růstu

5. Normální průběh těhotenství a laktace

6. Prevence a zvládnutí katabolických stavů, souvisejících zejména 

s dekompenzací diabetes mellitus

7. Prevence hypoglykemií

8. Prevence pozdních komplikací diabetes mellitus

9. Zachování kvality života pacienta

Ideální váhový úbytek se u diabetiků s nadváhou nebo obezitou má pohybovat 

kolem 0,5-1 kg/týden. Na mnoha studiích bylo prokázáno, že dlouhodobá redukce 

hmotnosti o 10% z celkové hmotnosti pacienta významným způsobem snižuje 

inzulinovou rezistenci a kardiovaskulární riziko. (Haluzík a kolektiv, 2009)

Radvanský (2006) upozorňuje, že i v případě, že je pacient obézní, neměl by 

nikdy sportovat nalačno; v klidu i při zátěži lehké intenzity má totiž většina lidí vyšší 

energetický výdej po jídle než nalačno.
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6 Diskuse

Prvním cílem této bakalářské práce bylo vysvětlit základní pojmy související 

s nemocí diabetes mellitus a vysvětlit rozdíl mezi prvním a druhým typem diabetu, 

který není zcela každému jasný.

Pelikánová, Bartoš (2010), Vokurka (1997) i Kolektiv autorů (2010) se celkem 

shodují na definici této nemoci i vysvětlení rozdílů mezi prvním a druhým typem. 

Z mého pohledu nejlepší charakteristiku obou typů vytvořil Kolektiv autorů (2010):

 Diabetes 1. typu - je vyvoláván autoimunitní reakcí, při níž obranný systém 

organismu začne napadat a destruovat beta-buňky pankreatu, které tvoří inzulin. 

Jedinou možností léčby pro postižené jsou každodenní injekce inzulinu, 

v kombinaci s příslušnými opatřeními ve stravě a tělesné aktivitě. Diabetes 

1. typu je vedle dětí a dospívajících diagnostikován i v dospělosti a stáří.

 Diabetes 2. typu - vzniká v situaci, kdy zvýšené nároky organismu nejsou kryty 

zvýšenou sekrecí inzulinu a kdy inzulin uvolněný z beta-buněk pankreatu 

nedokáže organismus a jeho tkáně efektivně využít. U řady pacientů s diabetem 

2. typu lze onemocnění zvládat pouze racionální změnou stravy a pravidelnou 

tělesnou aktivitou. V případě další progrese onemocnění je však nutná léčba 

perorálními antidiabetiky nebo injekcemi inzulinu.

Dále jsem se zaměřil na účinky pohybové aktivity u nemocných diabetem 2. typu. 

Každý autor pohybové aktivity doporučuje, respektive upozorňuje, že bez správně 

prováděné fyzické aktivity není možné úspěšně léčit tuto nemoc. 

Jako prokazatelné účinky pohybové aktivity můžeme jmenovat tyto:

 snižuje glykémii

 snížuje inzulinovou rezistenci

 snížuje kardiovaskulární rizikové faktory, zvyšuje HDL-cholesterol a 

snižuje LDL-cholesterol a triacylglyceroly

 snižuje množství viscerálního tuku

 snižuje rizikové faktory aterosklerózy

 snižuje hmotnost
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 snižuje potřebu léčiv

 zvýšení fyzické zdatnosti

 zvýšení sekrece inzulínu v odpovědi na orální stimul

 zvýšení zásob glykogenu zmenšením tukových depozit ve prospěch 

zmnožení svalové hmoty

 kompenzace arteriální hypertenze

 psychologický účinek

Cvičení nemá pouze výhody a pozitivní účinky, ale je nutné také dát pozor na 

rizika vyplývající z pohybové aktivity diabetiků. Diabetik druhého typu není, na rozdíl 

od prvního typu, tolik ohrožen hypoglykémií, ale i na tu je třeba brát zřetel. Jako obézní 

diabetici mohou mít pacienti problémy s klouby, kardiovaskulární potíže, nebo 

problémy tzv. diabetické nohy. Proto je třeba znát tyto problémy a posudek

odborníka – lékaře. 

Dále jsem vzhledem k nemoci diabetes mellitus rozebral jednotlivé principy pro 

sestavování pohybového programu – frekvenci pohybových aktivit, intenzitu činnosti, 

trvání aktivity a typ cvičení, které literatura nabízí pod zkratkou F.I.T.T. 

Autoři doporučují pravidelnou každodenní pohybovou aktivitu, i když připouštějí 

i možnost frekvence 3 až 4 dny cvičení v týdnu. Myslím, že u většiny pacientů není pro 

každodenní aktivitu dostatek času, případně vůle. Proto v praxi bude zřejmě častější 

možnost menší, než každodenní frekvence pohybových aktivit.

Jako nejvhodnější ukazatel intenzity zatížení se ukazuje tepová frekvence. Přitom 

platí, že čím větší intenzita, tím větší tepová frekvence. Stanovení intenzity dobře 

vystihuje Pelikánová, Bartoš (2010):

Je důležité, aby tzv. optimální intenzita pro daného nemocného měla relativně 

úzké rozmezí, vyjádřeno v hodnotách tepové frekvence jde o kolísání ± 10 tepů za 

minutu. Při vyšší intenzitě zátěže může dojít k vzestupu glykemie, krevního tlaku, 

arytmiím a provokaci akutních cévních příhod. Naopak nízká intenzita fyzické aktivity 

je z dlouhodobého hlediska méně účinná. 

Autoři se shodují, že výhodnější jsou aerobní cvičení.
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Nejvíce se názory autorů liší v pohledu na délku cvičení. Objevují se názory, že 

by pacient měl cvičit pouze několik minut, ale několikrát denně. Naproti tomu jiní 

autoři považují za nutnost cvičit déle než 30 minut, kratší cvičení dle jejich názoru nemá 

potřebný efekt. Např. Stejskal, 2004 a Matoulek, 2007 říkají, že pro osoby, které nebyly 

po dlouhou dobu fyzicky aktivní, může být půlhodinové cvičení příliš náročné. Proto u 

nich v prvních týdnech začínáme s kratším cvičením (např. 10-15 minut), které 

v průběhu dvou měsíců postupně prodlužujeme až na 45 minut. 

Jak již bylo zmíněno, nejčastěji je pro typ cvičení doporučováno aerobní cvičení. 

Objevují se i názory kombinovat aerobní cvičení se silovým tréninkem. Nejčastěji je 

doporučována chůze, plavání, nebo jízda na kole.

Při studování materiálů ohledně této práce jsem se snažil vycházet 

z nejaktuálnějších poznatků, jejichž výsledky a poznatky byly často podobné. Proto si 

myslím, že po individualizaci pro konkrétní osobu lze uvedené výsledky převést do 

praxe. 
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7 Závěr

V této bakalářské práci jsem se věnoval problému onemocnění diabetem, který 

většina populace podceňuje a nevěnuje mu pozornost, přestože počet nemocných 

neustále strmě stoupá a nebezpečí vyplývající z této nemoci jsou tak vážná, že je třeba 

těmto komplikacím předejít. Velký význam nefarmakologického léčení diabetu má 

pohybová aktivita. A právě vliv pohybové činnosti a její správné nastavení ve formě 

tvorby pohybového programu jsem se snažil vysvětlit ve výše uvedených kapitolách.

Z této bakalářské práce vyplývá, že pohybová aktivita má pozitivní účinky na 

zdravotní stav pacienta s diagnózou diabetes mellitus 2. typu. To ale pouze za 

předpokladu, že je pohybový program kvalitní a pacientovi individuálně vytvořený, je 

prováděn pravidelně a pacient je poučen o zásadách cvičení. Programy pro zvýšení 

fyzické aktivity diabetiků jsou vhodné pro všechny věkové, ale i váhové skupiny. 

Lze tedy říci, že nejlepší pro diabetika z hlediska nefarmakologické léčby 

pohybem je správné nastavení a dodržování principů F.I.T.T. Při dlouhodobém 

dodržování těchto zásad může diabetik očekávat lepší psychický stav, snížení 

hmotnosti, krevního tlaku, nebo zvýšení celkové fyzické zdatnosti, což jsou znaky

zlepšení kompenzace diabetu, které sám nemocný může pocítit, nebo změřit. Neméně 

cenné jsou i informace, které se pacient dozví u lékaře – pohyb snižuje hodnoty

dlouhodobé glykémie, zvyšuje HDL-cholesterol, snižuje LDL-cholesterol a 

triaclglyceroly, zvyšuje sekreci inzulinu, snižuje inzulinovou rezistenci, nebo snižuje 

potřebu léčiv.

Zajímavý by zcela jistě byl výzkum vlivu pohybové aktivity na diabetika 

prvního typu. Tam má pohybový program zcela jiné požadavky, možnosti a rizika 

v podobě např. hypoglykémie. Ovlivnění zdraví fyzickou činností zde nebude tak jasně 

prokazatelné a vysoké, přesto bychom museli řešit úkoly ohledně dávkování inzulinu, 

druhu a kvantitě potravin obsahujících sacharidy před cvičením a kontroly glykémie. 

Možná ještě citlivěji než v této práci bychom museli stanovit již známé principy pro 

sestavení pohybového programu – frekvenci, intenzitu, trvání a typ cvičení.
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grafu. č. 1. Počet léčených diabetiků v ČR v % (UZIS)



69

graf. č. 2 Léčení diabetici a jejich komplikace [index 2000 = 100%] (UZIS)
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