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Abstrakt 

Vedoucí: Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.   

Název:       Redukce hmotnosti pomocí režimových opatření (pohyb a dieta). 

Cíle:   Hlavním cílem bakalářské práce je na základě rozboru literatury stanovit 

zásady redukce hmotnosti pomocí pohybové aktivity a dietních opatření.  

Metody:   Zvolenou metodou byla rešerše odborné literatury a textů. Informace 

jsem vyhledával v tištěných materiálech a na internetu.  

Výsledky:  Rozhodující příčinou vzniku obezity je nepoměr mezi příjmem a 

výdejem energie. Nejdůležitější složkou ovlivňující energetickou bilanci 

je pohybová aktivita a způsob stravování. Program musí respektovat 

aktuální úroveň zdatnosti a předchozí pohybovou zkušenost a musí 

zatěžovat velké svalové skupiny. Pohybovou intervenci při BMI vyšším 

než 35 kg/m² je třeba konzultovat s obezitologem. 

Klí čová slova: obezita, Body Mass Index, energetická bilance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

Supervisor:  Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Title:       Obesity reduction by help of regime arrangement (movement and diet). 

Goals:   The main goal of my work is to analyze literature and specify the rules of 

weight reduction using physical activity and dietary measures. 

Methods:   Search of expert literature and texts, both in print and online. 

Results:   The decisive cause of obesity is disbalance between energy intake and

 expenditure. The most important factor influencing energy balance is

 physical activity and diet. The program must respect individual's current 

physical fitness and past exercise experience and must engage broad 

muscle groups. Intervention with physical activity must be consulted with 

obesity specialist if BMI is greater than 35 kg/m². 

Keywords: obesity, Body Mass Index, energy balance 
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Úvod 

V dnešní hektické době neustále slyšíme o tzv. civilizačních onemocněních. Jsou 

to onemocnění, které jsou spjaty s životním stylem moderní doby. Jedna z příčin vzniku 

těchto onemocnění je příjem vysoce kalorických jídel. Jednou z chorob, která se řadí 

mezi civilizační, je i obezita. Obezita nepřináší pouze estetické problémy, ale je 

příčinou vzniku mnoha dalších závažných onemocnění, např. onemocnění srdce a cév, 

cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, onemocnění kloubního systému a mnoho jiných 

onemocnění a zdravotních problémů. Vzhledem k enormnímu nárůstu obézních lidí je 

obezita oprávněně nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. 

Jsou lidé, kteří se snaží s obezitou bojovat, ale naopak jsou také jedinci, kteří si 

neuvědomují rizika nadváhy či obezity a nevnímají obezitu jako onemocnění. Někteří se 

dokonce pyšní svými zakulacenými tvary. Přesto existuje spousta jedinců, kteří se snaží 

shodit přebytečné kilogramy, ale ne vždy jsou úspěšní. Je třeba si uvědomit, že žádný 

přípravek nám sám o sobě nezajistí dokonalou postavu. K tomu abychom úspěšně 

bojovali s nadváhou či obezitou je nutné provozovat nějakou pohybovou činnost a 

změnit svůj stravovací režim.  

Ve své práci definuji zásady pro úspěšné zvládnutí boje s nadváhou a obezitou. 

Je třeba se začít hýbat, zvolit správný druh pohybové aktivity, správnou intenzitu a 

hlavně provádět tuto činnost pravidelně. Je třeba změnit skladbu jídelníčku a zároveň se 

naučit správně stravovat během celého dne. Důležité je, aby pro nás tyto změny byly 

příjemné a nikoli mučením. Cesta k úspěšnému shození kilogramů bývá zdlouhavá, ale 

pokud překonáme vlastní pohodlnost, vydáme se na úspěšnou cestu snižování nadváhy. 
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1.  Zdraví 

„Zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím.“ 

(A. Schopenhauer) 

Co přesně je zdraví? Na tuhle otázku existuje spousta odpovědí, ale 

pravděpodobně u žádné z nich se nedá říct, že by to byla odpověď správná nebo špatná. 

Každý člověk si pod tímto pojmem představí něco jiného. Někdo vnímá zdraví jen jako 

nepřítomnost nemoci, jiný může vnímat pojem zdraví daleko hlouběji. 

Již v roce 1948 stanovila Světová zdravotnická organizace (WHO) definici 

zdraví, která v originálu zní: 

„Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease and infirmity.“ [16] 

„Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze 

nepřítomnost nemoci, nebo postižení.“ 

Tuto definici sice můžeme považovat za ideální, ale zřejmě ne za úplně 

realistickou, protože většina lidí se bohužel nesetkává s tímto stavem pohody a tudíž se 

dají hodnotit jako nezdraví. 

 Zdraví člověka je utvářeno mnoha aspekty. „Zdraví člověka je chápáno jako 

vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha 

aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, 

kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd.“ [17] 

S ohledem na vztah zdraví a kvality zdraví můžeme definovat zdraví takto: 

„Zdraví je celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu 

umožňuje dosahovat optimální kvality života a není překážkou obdobnému snažení 

druhých lidí“ (Křivohlavý, 2001, s. 40). 

 Na zdraví můžeme pohlížet dvěma způsoby – zdraví jako prostředek k dosažení 

cíle a zdraví jako cíl.  

Každý jedinec se o něco snaží, chce něco dělat a udělat, úspěšně splnit úkol, 

který si předsevzal. Člověk chce něčeho dosáhnout a aby dosáhl svého cíle, potřebuje 

být zdráv. Zdraví je tedy chápáno jako důležitý prostředek k dosažení cíle – i když tyto 

cíle mohou být velmi rozdílné. Existují ovšem i taková pojetí zdraví, kde se zdraví stává 

cílem samo o sobě, ba dokonce nejdůležitější prioritou pro daného jedince vůbec. 
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V životě jsou situace, které k tomuto pojetí přímo vedou. Je tak tomu např. u lidí, kteří 

jsou těžce handicapovaní, u lidí trpícími velkými bolestmi, u lidí chronicky nemocných 

nebo u lidí blížících se odchodu ze života (smrti). [11] 

1.1. Zdravý životní styl 

Životní styl je jeden z nejdůležitějších faktorů, který má vliv na naše zdraví. Je 

to způsob života každého z nás. Ve výchově ke zdravému životnímu stylu sehrává 

nejdůležitější roli rodina a prostředí. V dnešní době se většina lidí zajímá o své zdraví. 

O zdraví a potřebě být zdraví dnes slýcháme neustále, ať už ze sdělovacích prostředků, 

časopisů, nebo knih. Většina lidí také ví, nebo aspoň tuší, kdy a kde se dopouští chyb, 

které ovlivňují jejich zdraví, ale ne všichni jsou ochotni s tím něco dělat a chtít to 

změnit.  

„Životní styl je široký komplex činností a s nimi spjatých postojů, norem, 

hodnot, návyků, které mají trvalý ráz a jsou pro každého individuálně specifické, 

vystihují jeho osobitost. Životní styl každého jednotlivce je zasazen do širšího 

společenského kontextu, ovlivňuje ho historický vývoj, tradice, kulturní a ekonomická 

úroveň společnosti“ (Kraus, 2008, s. 166 - 167). 

„Životní styl je systém významných činností a vztahů, životních projevů a 

zvyklostí typických, charakteristických pro určitý živý subjekt nebo i objekt, Jedná se o 

souhrn relativně ustálených každodenních praktik, způsobů realizace činností a způsobů 

chování.“ [18] 

Kvalitu života ovlivňuje spousta faktoru. Jsou to především faktory genetické, 

způsob života, životní úroveň, životní prostředí, nebo  životní spokojenost. Některé 

z těchto uvedených faktorů  nám jsou předurčeny a změnit je nemůžeme.  Jiné faktory 

ale můžeme ovlivnit a máme je zcela ve svých rukou. Právě způsob života patří mezi ty 

faktory, které můžeme ovlivnit a rozhodovat o něm sami. [5]  
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„Mezi základní složky životního styl patří: 

• dostatek spánku, 

• pravidelný pohyb, 

• racionální výživa, 

• nekuřáctví, 

• střídmé požívání alkoholu, 

• sledování hmotnosti“ (Fialová, 2007, s. 53). 

Při naplňování zdravého způsobu života musíme přemýšlet o těchto jeho 

základních faktorech: 

Životní rytmus – vhodný poměr pracovní činnosti a odpočinku, psychické a fyzické 

zátěže, přiměřené množství spánku. 

Pohybový režim – přiměřená fyzická námaha, pravidelný pohyb. 

Duševní aktivita – rozvoj kulturních zájmů, další vzdělávání, respektování zásad 

duševní hygieny, odreagování se od každodenního napětí. 

Životospráva a racionální výživa – vhodný stravovací režim, který slouží k zachování 

zdraví a tělesné i duševní výkonnosti. 

Zvládání náročných životních situací – schopnost řešit konflikty, zvládat stresové 

situace, překonávat frustrace. [10] 

1.1.1.  Faktory ovlivňující životní styl  

Kraus rozděluje faktory ovlivňující životní styl na objektivní a subjektivní. 

 Objektivní faktory určují hlavně ekonomické a politické poměry v dané 

společnosti. Významnou roli při vytváření životního stylu hrají také kulturní tradice. 

Podílejí se jak na utváření života jednotlivce, tak i na utváření celé společnosti. Život 

každého z nás utváří i zvyky a jednání praktikované v orientační rodině. Vliv na náš 

životní styl má také úroveň vědeckotechnického rozvoje dané společnosti. [10] 

 Subjektivní faktory jsou naopak dány individuálními potřebami a záměry 

jednotlivce a patří mezi ně psychologické charakteristiky (intelektová úroveň, 
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temperamentové dispozice), pohlaví, dále zdravotní stav a také věk člověka. Na úroveň 

a kvalitu životního stylu má vliv také míra dosaženého vzdělání. 

Nejdůležitější složky, které se podílí na našem životním stylu a které můžeme 

ovlivnit, jsou skladba výživy a pohybová aktivita. Dále také ovlivňuje životní styl 

užívání návykových a stimulačních látek (alkohol, nikotin, kofein, drogy). Významnou 

roli hraje také množství spánku a množství stresu, jemuž jsme vystaveni, udržování 

optimální tělesné hmotnosti a mnoho dalších faktorů.   

1.2. Zdraví a média 

Veškerá masová média, mezi něž patří televize, rozhlas, tisk, knihy mají několik 

shodných prvků. Účastní se masové komunikace a tím pádem dokáží informovat 

obrovské množství lidí najednou a jsou tedy velmi mocným prostředkem k ovlivňování. 

Televize, internet, noviny, časopisy a další média nás neustále zaplavují reklamou. 

Reklama je úspěšným prostředkem, který dokáže zvýšit spotřebu kteréhokoli výrobku a 

tím vydělávat daleko více peněz. Společnost je bombardována spoustou informací, jak 

být ještě zdravější, ještě mladší, ještě krásnější. I stáří dnes lidé chápou jako nemoc a 

snaží se s touto nemoci bojovat pomoci různých přípravků z reklamy. Stárnutí je ovšem 

proces přirozený a nevyhnutelný. Neustále slyšíme a vidíme reklamu na různé 

prostředky, které zlepší naše zdraví a které nám zajistí dokonalou postavu. Slýcháme, 

jak je náš obranný systém oslabován různými vlivy a jedině užíváním daného 

prostředku si můžeme zachránit své zdraví. 

„V USA stráví děti do svých 17 let v průměru 15 000 až 18 000 hodin díváním 

na televizi, což je o 5 000 hodin více, než kolik stráví času ve škole. Televize je kromě 

toho, že brání pohybovým aktivitám, o to nebezpečnější, že člověka vystavuje 

všudypřítomným reklamám na (většinou) nezdravé potraviny, sladkosti a nápoje“ 

(Vítek, 2008, s. 45). 

Stoupenci médií zastávají názor, že média mají informační charakter a tím 

pádem pomáhají lidem pochopit události a jejich význam pro jejich životy. Reklamy 

poskytují spotřebitelům informace, které jim pomohou orientovat se mezi spoustou 

výrobku, ušetří jim peníze a lépe se budou moct rozhodnou, co koupí. [4] 
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Naopak kritici médií zastávají názor, že média mají silné a přímé účinky, které 

ovlivňují životy celé populace. Průměrný občan je až příliš závislý na médiích a příliš 

důvěřivý k obsahu těchto sdělovacích zpráv. [4] 

Na ženy a jejich postavu je ve všech médiích kladen daleko větší důraz než na 

muže. Ženy jsou v médiích neustále zobrazovány abnormálně štíhlé, naopak muži jsou 

zobrazování s normální tělesnou hmotností. Pod tímto vlivem proto mnoho žen 

odsuzuje sebe sama, protože mají pocit, že nevypadají tak, jak jsou prezentovány ženy v 

médiích a z toho důvodů se také vyhýbají aktivitám, které by je nutily odhalit tělo.  

Je třeba si uvědomit, žádný přípravek z reklamy nám sám o sobě nezajistí zdraví 

ani dokonalou postavu. Neměli bychom věřit tomu, že nejdůležitější pro naše zdraví 

jsou vitaminové preparáty a kvalitní léky. Zdravý rozum, správné stravovací návyky a 

dostatek pohybu je to, co nám na cestě k ideálnímu, tedy zdravému tělu chybí. 
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2.  Nadváha a obezita 

Dnes žijeme v hektické době, máme neustále pocit, že jsme v časovém skluzu a 

nemáme čas si život vychutnat v tom pravém slova smyslu. Jedna z možnosti obrany 

proti konfliktům, stresu, pocitu psychického i fyzického vyčerpání je dobré jídlo a dobré 

pití. V minulosti plnilo jídlo převážně funkci biologickou. Člověk vyžadoval potravu, 

aby získal potřebnou energii, aby uchoval svou existenci. V dřívějších dobách byl 

člověk vystavěn spíše podvýživě, protože se potýkal spíše s nedostatkem potravy. Dnes 

má jídlo kromě základní biologické funkce také funkci společenskou a psychologickou. 

Dnes lidé více konzumují tučná jídla. Neustále navštěvujeme restaurace, nebo stánky 

s rychlým občerstvením a především mladší generace stále častěji propadá tomuto 

modernímu, nutno zmínit nezdravému trendu. V celé historii lidstva nebyly nikdy 

populace vystavovány tak rozsáhlému přejídání a tak zásadnímu nesouladu mezi 

příjmem a výdejem energie. Pohybová aktivita našich předků byla daleko vyšší. 

Energetický výdej moderních populací výrazně klesá, lidé chodí stále méně pěšky a 

málokdo dnes vykonává pohybovou aktivitu pravidelně každý den. Příčinou snížené 

pohybové aktivity současné populace je životní styl moderní doby a technologický 

pokrok, což má za následek tzv. sedavý způsob života. Kvůli tomu dochází v poslední 

době k výraznému nárůstu výskytu obezity, hlavně v průmyslově rozvinutých zemích. 

Obezita se proto stala zdravotnickým problémem ve většině zemí světa a byla proto 

zařazena do tzv. civilizačních onemocnění. 

 Společnosti přitom obezita není vnímána jako závažné onemocnění. Obezita, 

zvláště její vyšší stupně, přitom výrazně zvyšují riziko vzniku řady dalších onemocnění, 

např. onemocnění srdce a cév, cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, onemocnění 

kloubního systému a mnoho jiných onemocnění a zdravotních problémů. Náklady na 

léčbu obezity a nemoci s ní spojených dosahují astronomických hodnot a při neustálém 

zvyšujícím se počtu lidí, trpících nadváhou či obezitou, budou také náklady na léčbu 

obezity neustále stoupat. Obezita rovněž zhoršuje kvalitu života, jak po stránce fyzické, 

tak psychické a výrazným způsobem také zkracuje délku života. 

Obezita je charakterizována nadměrným množstvím tukové tkáně v organismu.  
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Jako měřítko obezity, umožňující statistické porovnání lidí s různou výškou se 

používá index tělesné hmotnosti, neboli Body Mass Index, označovaný zkratkou BMI. 

Index vypočítáme tak, že hmotnost daného člověka (v kilogramech) vydělíme druhou 

mocninou jeho výšky (v metrech). Výsledek se uvádí v jednotkách kg/m². 

 

Podle WHO je jako normální hmotnost udávána hodnota BMI 18,5 – 24,9 

kg/m². Hodnota pod 18,5 kg/m² je klasifikována jako podvýživa. BMI v rozmezí od 

25,0 – 29,9 kg/m² je klasifikováno jako nadváha. Obezita je považována od hodnoty 

BMI 30 kg/m² a výše a dále je rozdělena do 3 stupňů podle závažnosti onemocnění 

(Tab. 1). 

Tab. 1 Klasifikace nadváhy a obezity podle BMI 

BMI (kg/m²) Kategorie 

méně než 18,5 podváha 

18,5 - 24,9 normální váha 

25,0 - 29,9 nadváha 

30,0 - 34,9 obezita I. stupně 

35,0 - 39,9 obezita II. stupně 

více než 40,0 obezita III. stupně 

Zdroj: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-
prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi 

 
Je třeba upozornit, že tyto údaje neplatí striktně pro každého. Tento index 

nepoužíváme pro hodnocení obezity u dětí do 5 let, nebo pro těhotné ženy. Tento 

výpočet nebere v potaz podíl svalové a tukové tkáně. Je proto nevyhovující také pro 

sportovce, kteří mají enormně vyvinuté svaly, např. kulturisty. BMI je určitým návodem 

ke stanovení obezity, ale ke každému je potřeba přistupovat jednotlivě, protože člověk 

je individuální osobnost, kterou nemůžeme bezhlavě vtěsnat do tabulek a grafů. 
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2.1.  Množství tuku v těle 

 Tuky jsou pro lidské tělo velmi důležité, plní celou řadu důležitých funkcí.  

Tuky a tuková tkáň slouží zejména jako: 

• stavební kámen buněčných membrán, 

• zásobárna energie, 

• transportní systém pro vitamíny rozpustné v tucích, 

• termoregulační orgán, 

• mechanická ochrana, 

• endokrinní orgán, 

• imunitní orgán. [15] 

Podíl tuku v organismu tvoří normálně u žen do 25 - 30%, u mužů do 20 - 25%. 

O podílu tuku v těle se lze přesvědčit několika postupy: 

• měření kožních řas, 

• měření vodivosti těla – impedance, 

• podvodní vážení se stanovením hustoty těla – hydrodenzitometrie, 

• sonografie, 

• počítačová tomografie, 

• DEXA – duální rentgenová spektroskopie 

• dvoufotonová denzitometrie používaná zejména v osteologii, 

• měření beztukové tělesné hmotnosti izotopem kalia, 

• měření celkové tělesné vody, např. tritiem označenou vodou, 

• neutronová aktivační analýza. [13] 

Principem těchto vyšetření je jednak stanovení tělesného tuku, tak i stanovení 

podílu vody a beztukové tělesné hmoty, zejména svalů. Žádná z uvedených metod není 
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dnes běžně dostupná a pro nasazení v běžné praxi jsou tyto metody zbytečné. 

Nejdostupnější je metoda měření kožních řas a měření kožní impedance. Počítačová 

tomografie se naopak pokládá za důležitý standard při vědeckých studiích. [13] 

2.1.1.  Kaliperace 

Pro zjišťování procenta tělesného tuku se nejčastěji používá metoda měření 

tloušťky kožních řas, neboli kaliperace. Měří se deset kožních řas na určitých místech 

těla. Tato metoda je jednoduchá, je zapotřebí pouze přístroj k měření kožních řas, tzv. 

kaliper (obr. 2).  

Body měření (obr. 1):

1. kožní řasa na tváři, 

2. kožní řasa pod bradou, 

3. kožní řasa pod klíční kostí, 

4. kožní řasa nad loktem (triceps), 

5. kožní řasa pod lopatkou, 

6. kožní řasa na břiše, 

7. kožní řasa pod prsy, 

8. kožní řasa spinou, 

9. kožní řasa nad kolenem, 

10. kožní řasa pod kolenem. [20]

Obr. 1 Kaliperační body 

 

Zdroj: http://bruxy.regnet.cz/web/fitness/CZ/kaliperace 

 



19 

 

Procento tělesného tuku se vypočítá podle vztahů: 

1) muži (17-45 let): %T = 28,96 . logx - 41,27  

2) ženy (17-45 let): %T = 35,572 . logx - 61,25 

(x je součet 10 kožních řas). [21] 

Obr. 2 Kaliper 

 

Zdroj: http://www.minifatcal.de/index.php?article_id=33 

2.1.2.  Bioelektrická impedance 

Metoda bioelektrické impedance (BIA) je založená na rozdílné elektrické 

vodivosti tuku a jiných tělesných tkání. Jedná se o metodu průchodu elektrického 

proudu tělem s nízkou intenzitou a vysokou frekvencí. Proudění prochází jednotlivými 

částmi těla a tím umožňuje stanovit elektrický odpor těla. 

Měření kožní impedance se provádí měřením průchodu proudu mezi horními 

končetinami držením přístroje v rukou – bimanuálně – nebo postavením jedince na 2 

elektrody – bipedálně. Vyšetření často probíhá na přístroji, který slouží současně jako 

váha. Měření velmi závisí na hydrataci pacienta a tudíž není zcela přesné, ale na druhou 

stranu je rychlé. [13] 

Přesnost výsledků získaných bioelektrickou impedancí závisí na použité 

predikční rovnici. Ta je závislá na pohlaví, věku a distribuci tuku. 
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2.2.  Klasifikace obezity 

Množství tuku v organismu je pouze jednou z významných charakteristik 

obezity. Další charakteristikou je rozložení tukové tkáně. Nadměrný tělesný tuk totiž 

není v lidském těle ukládán vždy rovnoměrně a vyváženě. 

Uložení tukové tkáně především v oblasti břicha je charakteristické pro muže, 

proto se tento typ obezity nazývá obezitou mužského typu (androidní), nebo tvaru 

jablka. Obezita charakterizována uložením tuku v oblasti hýždí a horních částí stehen je 

typická pro ženy a nazývá se obezitou ženského typu (gynoidní), neboli tvaru hrušky 

(Obr. 3). 

Obr. 3 Androidní a gynoidní obezita 

 

Zdroj: Svačina, 2000 

Gynoidní typ obezity bývá častější u žen. Tento typ je označován také jako 

obezita typu hrušky a tělesný tuk se ukládá převážně v dolní polovině těla, od pasu dolů, 

hlavně na hýždích, stehnech nebo v rozsahu celých dolních končetin. V horní polovině 

těla, do pasu, bývají tyto ženy poměrně štíhlé. Podle zkušenosti víme, že zahájení 

redukčního programu s následným poklesem hmotnosti nebývá na formování postavy 

tak efektní jako u typu androidního, protože tuková tkáň se ztrácí z dolní poloviny těla 

velice neochotně. Významnou roli tu hraje specifická stavba těla s vlivy genetickými. 

[12] 
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Androidní typ  obezity, označován také jako tvaru jablka bývá zase častěji 

diagnostikován u mužů, ovšem nevyhýbá se ani mnoha ženám. Tuk je uložen převážně 

na břiše a v horní polovině těla. Naopak horní i dolní končetiny zůstávají štíhlé. Tento 

typ se také označuje jako centrální obezita, nebo viscerální (útrobní) obezita, protože 

tuk bývá uložen ve nejen v podkoží, ale také v dutině břišní, mezi břišními orgány. 

Centrální androidní typ obezity je obzvlášť rizikový vzhledem ke komplikacím srdečně-

cévním a v oblasti látkové přeměny. [12] 

Klasifikace na androidní a gynoidní obezitu je nejdůležitější kvalitativní 

klasifikací v obezitologii. Riziko metabolických komplikací, tj. tendence k androidnímu 

typu obezity, je úměrné obvodu pasu a klasifikuje se na mírné a výrazné (Tab. 2). [13] 

Tab. 2 Riziko metabolických komplikací podle obvodu pasu 

  mírné výrazné 

Ženy nad 80 cm nad 88 cm 

Muži nad 94 cm nad 102 cm 

Zdroj: Svačina, 2000 

 Obvod pasu se obvykle měří v místě viditelného pasu nebo v polovině 

vzdálenosti mezi lopatou kosti kyčelní a posledními žebry (Obr. 4). 

Obr. 4 Měření obvodu pasu 

 

Zdroj: Svačina, 2000 
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2.3.  Somatotyp 

 Kromě měření tloušťky podkožní tukové vrstvy kaliperem a stanovení 

procenta tukové tkáně se mohou měřit ještě další parametry a stanovuje se takzvaný 

somatotyp. 

Somatotyp je kvantitativní popis stavby a kompozice lidského těla. Každý 

člověk má určitou typologii, hovoříme o třech základních somatotypech: endomorfním 

(obézním, také se lze setkat s označením pyknik), mezomorfním (svalnatým, neboli 

atletickým) a ektomorfním (hubeným, neboli, astenickým). Tyto jednotlivé somatotypy 

se u každého jedince do určité míry vzájemně kombinují a jejich rozložení lze určit 

z takzvaného somatografu. Co se týká rizika nadváhy a obezity je rizikovým 

somatotypem endomorf. Tento typ má velký sklon k nadváze, obtížně se zbavuje tuku, 

představuje velké riziko pro vznik obezity, cukrovky a kardiovaskulárních chorob. [15] 

Sheldon vyvinul metodu, která vychází z předpokladu, že převaha určitého 

zárodečného listu a tkání z něho vznikajících, geneticky podmiňuje tělesný typ. Aby 

vyjádřil určitý somatotyp, stanovil tři komponenty: endomorfní, mezomorfní a 

ektomorfní (Obr. 5). V současné době se pro stanovení somatotypů používá, modifikace 

původního Sheldonova postupu, metoda B. H. Heatové a J. E. L. Cartera. [8] 

Endomorfní komponenta – charakterizuje tělesný typ se zakulacenými tvary 

těla, s měkkým svalstvem a nadbytkem tukové tkáně. Břicho vystupuje před hrudník, 

obvod pasu je větší než obvod hrudníku. Typický je menší krk a větší hlava. Končetiny 

jsou relativně krátké a slabé, chybí svalový reliéf. [8] 

Mezomorfní komponenta – charakterizuje tělesný typ s převládajícím 

masivním svalstvem a silnou kostrou. Typická je určitá hranatost těla s výrazným 

svalovým reliéfem. Obvod hrudníku převyšuje obvod břicha. Hrudník s rameny je 

široký, končetiny jsou svalnaté. [8] 

Ektomorfní komponenta – charakterizuje tělesný typ se slabým svalstvem, 

slabými kostmi a převažují znaky tělesné křehkosti. Trup je relativně krátký, končetiny 

relativně dlouhé a slabé. Hrudník je plochý a úzký, břicho bývá ploché. Ramena jsou 

skleslá, záda kulatá. [8] 

Somatotyp lze částečně ovlivňovat ve smyslu pozitivním i negativním. 

Geneticky je dán asi ze 70%. [8] 
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Obr. 5 Rozdělení somatotypu podle Sheldona 

 

Zdroj: http://www.sportvital.cz/zdravi/diagnostika/co-je-to-somatotyp-a-jak-ho-merime/ 

3.  Zdravotní rizika obezity 

 Obezita je řadou lidí chápána pouze jako estetický problém. Přitom nadváha a 

obezita jsou příčinou vzniku různých zdravotních komplikací. Jde o závažné 

onemocnění, které postihuje celý organismus, hlavně však kardiovaskulární systém. Je 

prokázáno, že obezita výrazným způsobem zvyšuje riziko úmrtnosti. 

Kardiovaskulární nemoci jsou v současnosti velmi častou chorobou, jejich 

nárůst je spojován s tzv. moderním způsobem života. Kardiovaskulární nemoci jsou 

tedy nemoci srdce a cév zahrnující ischemickou chorobu srdeční, poruchy srdečního 

rytmu, ischemickou chorobu dolních končetin, nemoci cév zásobující mozek, jejichž 

poškození aterosklerózou je příčinou vysokého rizika mozkové mrtvice u obézních 

nemocných. Lidé trpící nadváhou a obezitou  mají větší sklon k vysokým hladinám 

cholesterolu v krvi. Zároveň je obezita zpravidla také příčinou vysokého krevního tlaku. 

[15] 

Cukrovka 2. typu je spojována hlavně s androidní obezitou. Riziko diabetu 

stoupá se vzrůstajícím BMI. Diabetika 2. typu zachytíme většinou ve vyšším věku a 

téměř kolem 90% nemocných je obézních. [13] 

„Obezita patří k typickým nálezům u diabetu 2 typu. Diabetiky 2. typu klasicky 

dělíme na diabetes 2. typu s obezitou, typ 2a, a bez obezity, 2b. Vyskytují se v poměru 

9:1. Obezita je tedy pro diabetes 2. typu typickým jevem.“ [13] 
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Obr. 6 Výskyt diabetu 2. typu v % podle věku v ČR 

 

Zdroj: Svačina, 2000 

Onemocnění kloubního systému, řadí se zde hlavně artróza velkých kloubů a 

nemoci páteře. Toto onemocnění vzniká vlivem neúměrného zatěžování kloubů. Vzniká 

především artróza, zvláště velkých kloubů (kyčelní a kolena), a to až dvakrát častěji 

nežli u neobézních jedinců. [12] 

Nádorová onemocnění v některých případech také souvisí s obezitou. Mezi 

nádory, u nichž je prokázána souvislost s nadváhou a obezitou, řadíme zhoubné nádory 

tlustého střeva, jícnu, prostaty, jater, dělohy, prsu, ledvin, žlučníku a lymfatických uzlin. 

[15] 

Psychosociální problémy se vyskytují u dospělých i dětí, kteří trpí obezitou. 

Obézní děti se nezřídka straní sportovním aktivitám, bývají často terčem posměchu, což 

může vést ke ztrátě sebedůvěry a osamělosti. Dospělí trpící obezitou mohou mít 

problémy s navazováním partnerských vztahů, nebo být diskriminování při hledání 

zaměstnání. 

Obezita zvyšuje riziko výskytu dalších zdravotních komplikací, např. 

žlučníkových kamenu, nemoci ledvin, poškození jater, neplodnost, poruchy spánku, 

dušnost, nebo kožní choroby. Obézní lidé se musí ve stáří častěji spoléhat na pomoc 

ostatních, nejsou tak samostatní jako jejich štíhlí vrstevníci. 

Již pouhá nadváha může napomáhat vzniku různých zdravotních komplikací, tím 

spíše pak obezita. Komplikace spojené s nadváhou a obezitou mohou vést ke zvýšené 
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úmrtnosti, zkrácení délky dožití a již v průběhu života snižovat jeho kvalitu. Různá 

zdravotní rizika snižuje již i 10% pokles hmotnosti z výchozí váhy. [12] 

4.  Faktory ovlivňující obezitu 

Na celém světě, hlavně ve vyspělých státech, je sledován enormní nárůst lidí 

trpících obezitou. Proč tomu tak je? Je sklon k obezitě vrozený? Tuto otázku si klade 

spousta lidí. Lidé trpící nadváhou a obezitou se často vymlouvají právě na dědičnost a 

tvrdí, že dělají vše, aby se zbavili nadbytečných kilogramů, ale výsledek se nedostává. 

Je pravda, že řada genů se podílí na vzniku obezity, ale v nejvyšší míře je obezita 

ovlivněna vnějším prostředím.  

Dříve se mělo za to, že poměr váhy faktorů genetických a vnějších je 2:1, 

později se dlouho uvádělo, že je to 1:1. V dnešní pojetí evidentně převažují faktory 

prostředí. Přejídáme se téměř všichni a průměrný občan skoro vůbec nesportuje a málo 

se pohybuje. [14] 

Faktory ovlivňující obezitu tedy můžeme rozdělit na ty, které můžeme ovlivnit a 

na ty, které nikoli. 

4.1. Neovlivnitelné faktory 

Obezita je způsobena celou řadou faktorů. Mezi neovlivnitelné faktory můžeme 

zařadit především vlivy genetické a hormonální, ale svůj podíl mají i další faktory, např. 

pohlaví, věk populace, vzdělání, nebo příjem domácnosti. 

Genetické vlivy 

Je pravda, že sklon k přibírání na váze má své genetické opodstatnění. 

Setkáváme se s jedinci, kteří neustále jedí a přejídají se a jejich hmotnosti zůstává stále 

stejná. Naopak jsou jedinci, kteří se na jídlo jen podívají a hned jim kila jdou nahoru.  

Sklon k přibírání na váze má své genetické opodstatnění. Existují studie, které 

byly provedeny na skupině jednovaječných dvojčat. Těmto lidem byla po dobu sto dnů 

podávána kalorická strava s nadbytkem energie zhruba 3500kJ/den. U všech jedinců 

došlo k přírůstku na váze, jednovaječná dvojčata přibírala zhruba stejným způsobem, 
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ale velké rozdíly se vyskytovaly mezi jednotlivými páry – některé páry tloustly 

podstatně pomaleji než druhé. [15] 

„U dětí obézních rodičů je pravděpodobnost vzniku obezity 3-8krát vyšší, než u 

potomků rodičů s normální hmotností, přestože rodiče omezují jejich energetický 

příjem. Jsou-li oba rodiče štíhlí, pak je riziko obezity dětí jen asi 10%. Je-li jeden z 

rodičů obézní, stoupá pravděpodobnost na 40 %, při obezitě obou rodičů až na 80 %.“ 

[24] 

Člověk tedy dědí určité dispozice pro vznik obezity, ale neměl by svádět vznik 

obezity právě na tenhle faktor. Je na něm samotném a na prostředí v němž žije, zda se u 

něho obezita projeví či nikoli.  Je třeba si uvědomit, že vzniku obezity můžeme zabránit 

vhodným životním stylem, zejména způsobem stravování a pohybem. 

Hormonální vlivy 

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

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

(hypotyreóza) a zvýšená hladina hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom).“ [25] 

Obezita není klasickou jednoduchou nemocí jednoho orgánu. Je to onemocnění 

s narušením řady hormonálních okruhů. Ke klasickým změnám hormonů patří 

necitlivost na inzulín a zvýšená sekrece stresových hormonů kortizolu a adrenalinu. [14] 

Další vlivy 

 Pohlaví ovlivňuje distribuci tuku v těle. Jak už bylo zmíněno, ženy mají tzv. 

gynoidní obezitu, kdy se tělesný tuk ukládá převážně v dolní polovině těla, od pasu 

dolů, hlavně na hýždích, stehnech nebo v rozsahu celých dolních končetin. Zatímco 

muži mají androidní obezitu, kdy je tuk uložen převážně na břiše a v horní polovině 

těla. 

Věk populace. Obézních přibývá a výskyt obezity kulminuje ve věku kolem 50 

až 60 let. Obezita zkracuje život a její výskyt u starších jedinců se proto snižuje (Obr. 

7). [13] 
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Obr. 7 Výskyt obezity podle věku v ČR 

 

Zdroj: Svačina, 2000 

Příjem domácnosti. Je zřejmé, že lidé, kteří patří do nízkopříjmové skupiny 

obyvatelstva, mají výrazně vyšší riziko vzniku nadváhy a obezity. Je prokázáno, že 

domácnosti s nižšími příjmy mají mnohem nižší příjem ovoce a zeleniny, vlákniny i 

komplexních sacharidů. Na druhé straně mají podstatně vyšší příjem tuků a 

jednoduchých cukrů, což souvisí s cenami těchto energeticky bohatých potravin. [15] 

Vzdělání také souvisí s rizikem obezity. Za příčinu je uváděno mnoho faktoru. 

Vzdělanější lidé se více starají o své zdraví, celkový životní styl a více přemýšlí nad 

svým jídelníčkem. V rozsáhlých studiích bylo prokázáno, že lidé s vyšším vzděláním 

mají vyšší příjem komplexních sacharidů, bílkovin, vlákniny, ovoce a zeleniny a naopak 

nižší příjem tuků a plnotučných potravin než lidé méně vzdělaní. Je prokázán také vztah 

mezi vzděláním rodičů a výchovou jejich dětí ke zdravé výživě a životnímu stylu. [15] 

Je ovšem diskutabilní, zda vzdělání a výši příjmu domácnosti zařazovat do 

faktorů, které člověk nemůže ovlivnit. 

4.2. Ovlivnitelné faktory 

Jak již bylo zmíněno, vznik obezity je ovlivněn prostředím a životním stylem 

každého jedince. Mezi faktory, které může ovlivnit každý jedinec, řadíme hlavně 

pohybovou aktivitu a způsob stravování. 
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Pohybová aktivita 

Fyzická aktivita naši populace je velmi nízká. Pohybovou aktivitou se nemyslí 

jen běhání, které je spojeno s nepříjemným pocením. Pohybovou aktivitou se rozumí 

veškerý pohyb vykonaný za den. Dnešní společnost čím dál více využívá k přepravě 

dopravní prostředky a to i na vzdálenost několik desítek metrů. Zvýšit pohybovou 

aktivitu může každý jedinec bez větší námahy. Stačí se naučit chodit pravidelně na 

procházky, při cestě do zaměstnání stačí vystoupit z dopravního prostředku o pár 

zastávek dřív a ujít pár metrů pěšky, nebo například místo výtahu chodit po schodech. 

Lidské tělo je přizpůsobeno k pohybové aktivitě a pokud se tato činnost zanedbává, 

svaly ochabují a tuková tkáň začne přibývat. Pro obézní jedince je jistě složité začít se 

aktivněji hýbat, ale určitě ne nemožné. Je třeba najít silný motiv. Je třeba si uvědomit 

veškerá rizika spojená s nadváhou a obezitou a postupným zvyšováním fyzické aktivity 

změnit svůj životní styl. 

Dieta 

Způsob našeho stravování je určitě na prvním místě mezi rizikovými faktory pro 

nadváhu a obezitu, které můžeme ovlivnit. V dnešní době se lidé čím dál víc stravují 

nezdravě, v naši stravě přibývají jídla s vysokým obsahem tuků. Obézní, kteří chtějí 

změnit svůj životní styl, musí změnit svůj stravovací režim. Je třeba změnit skladbu 

jídelníčku a zároveň se naučit správně stravovat během celého dne.  

 Právě způsob stravování a pohybová aktivita nejvíce ovlivňuje vznik obezity. 

Potravou tělo získává potřebnou energii a pohybovou aktivitou tělo energii zase vydává. 

Obezita tedy vzniká v důsledku nerovnováhy mezi energetickým příjmem a výdejem 

energie. 
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5.  Prevalence nadváhy a obezity 

Obezita je v posledních letech velmi rozšířená, zvláště ve vyspělých zemích. 

Dokonce se o obezitě začíná mluvit jako o epidemii 21. století. Alarmující je nárůst 

nadváhy a obezity u dětské populace. Společně se zvyšujícím se počtem obézních lidí, 

stoupají také náklady na léčbu této nemoci.  

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) uvádí, že v roce 2005 

v České republice mělo 52 % populace starší 15 let nadváhu, nebo obezitu. [26] 

Jiný průzkum organizace OECD prokazuje nárůst obezity ve vybraných zemích, 

jak ukazuje následující tabulka. 

Obr. 8 Prevalence obezity podle OECD 
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Zdroj: http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/49716427.pdf 

Podle údajů WHO bylo v roce 2005 na celém světě 1,6 miliardy dospělých lidí 

s nadváhou a alespoň 400 miliónů obézních. Nadváhu má na celém světě také alespoň 

20 miliónů dětí ve věku do 5 let. WHO také odhaduje, že v roce 2015 bude mít nadváhu 

přibližně 2,3 miliardy lidí a více jak 700 miliónů lidí bude obézních. V roce 2020 by 

podle WHO měly být až dvě třetiny veškerých nemocí na světě spojeny s našimi 

stravovacími návyky. [15] 
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„Odhaduje se, že nejméně 135 miliónů obyvatel Evropské unie je obézních a 

dalších 70 miliónů tuto hranici brzy překoná. V mnoha zemích, včetně České republiky 

přesahuje počet lidí s nadváhou neuvěřitelných 50%. Nárůst výskytu dětské obezity je 

také alarmující. V některých zemích EU dosahuje výskyt dětské obezity 25%“ (Vítek, 

2008, s. 16). 

V Evropě přinesla nejsystematičtější údaje o výskytu nadváhy a obezity studie 

WHO Monica. Podle této studie byla nejvyšší prevalence obezity v Litvě (22% 

obézních mužů a 45% obézních žen) a nejnižší ve Švédsku (7% obézních mužů a 9% 

obézních žen). [7] 

V České republice byl podle studie Monica průměrný BMI v roce 2000 28,1 

kg/m² u mužů, u žen pak 27,3 kg/m². Přitom je obecně známo, že riziko 

kardiovaskulárních onemocnění je přímo úměrné zvyšujícímu se BMI. [15] 

Nárůst prevalence obezity ukazuje také studie NHANES III (tab. 3), která 

probíhala v letech 1980 – 1994. Data z této studie mohou obsahovat výsledky, 

zveřejněné v průzkumu OECD, zobrazené na obr. 8.  

Tab. 3 Data ze studie NHANES III 

Země Roky 
Věk       

(roky) 
Prevalence obezity (%) 

   muži ženy 

Brazílie 1975 25 - 64 3,1 8,2 

 1989  5,9 13,3 

Kanada 1978 20 - 70 6,8 9,6 
 1981  9 9,2 

USA 1960 - 1962 20 - 74 10,4 15,1 

 1988 - 1994  19,9 24,9 

Anglie 1980 16 - 64 6 8 
 1995  15 16,5 

Německo 1985 25 - 65 13,7 22,2 

 1992  20,5 26,8 

Švédsko 1980 - 1981 16 - 84 4,9 8,7 
 1988 - 1989  5,3 9,1 

Samoa 1978 25 - 69 17,7 37 

 1981  41,5 59,2 

Česká republika 1988 25 - 64 18 22,7 

 1997  22,6 25,6 

Zdroj: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/epidemiologie-a-

etiopatogeneze-obezity-165979 
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Obezita je spojována také s ekonomickými riziky. Odhaduje se, že v evropských 

zemích se na léčbu obezity a další komplikace s ní spojenou vynaloží až 8% veškerých 

prostředků na zdravotní péči. Ještě horší je situace ve Spojených státech. Podle statistik 

se v USA z nákladu na zdravotní péči vynaloží až 25% právě na léčbu nemocí 

spojených s nadváhou a obezitou. [15] 

„Data ze Spojených státu ukazují, že nedostatek pohybu enormně zvyšuje 

náklady na zdravotní péči. Odhaduje se, že nedostatek pohybu stojí americký zdravotní 

systém zhruba 128 dolarů na osobu na rok, což podle studie z roku 2004 dělá téměř 24 

miliard dolarů. Lidé s nedostatkem pohybu, bez ohledu na to, jestli jsou obézní, nebo 

mají nadváhu stojí zdravotní systém v průměru o 17% více než lidé, kteří jsou fyzicky 

aktivní“ (Vítek, 2008, s. 43). 
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6.  Energetická bilance 

Aby naše tělo mohlo vykonávat i ty nejzákladnější funkce, potřebuje k tomu 

energii. Tu tělo získává z potravy. Výdej energie je závislý na činnosti, kterou člověk 

vykonává. V energetické bilanci hraje stejnou roli energetický příjem, stejně jako 

energetický výdej.  

 Pokud si chce jedinec udržet svou aktuální hmotnost, musí mít příjem energie 

stejný jako svůj výdej energie. Pokud ovšem chceme snížit hmotnost, je třeba dosáhnout 

toho, aby náš energetický výdej byl větší než energetický příjem. Toho lze dosáhnout 

buď zvýšením energetického výdeje, nebo snížením energetického příjmu, ideálně pak 

obojím.  

 Pokud člověk přijímá více energie než vydává, dochází k ukládání nadbytku 

energie. Nadbytek energie se v organismu ukládá ve formě tuku. Člověk sice má určité 

regulační mechanismy, které mu při nepříliš velkých a nepříliš častých výkyvech 

zajišťují stabilní hmotnost, ale u lidí náchylných k obezitě jsou tyto mechanismy 

nedostatečné, nebo vůbec narušeny. Nadměrný příjem energie v delším časovém 

horizontu však vede k obezitě prakticky u všech jedinců. [12] 

 Jednotkou energie je kalorie [cal], nebo joule [J]. Pro vyjádření energetických 

hodnot potravin, nebo pohybové aktivity se používají tisícinásobky těchto jednotek. 

Vzájemný vztah je 1 kcal  =  4,2 kJ. 

Energetická bilance organizmu je určena poměrem vstupů a výstupu. Jedná se o 

poměr energie uvolněné během metabolických pochodů a energie použité ke krytí 

nejrůznějších dějů. Jde tedy o rovnováhu mezi energii vytvořenou a spotřebovanou. [9] 

Příjem energie (PE) = zahrnujeme sem množství přijímaných živin - sacharidy, 

  bílkoviny, tuky, alkohol. 

Výdej energie (VE) = zahrnuje bazální metabolismus, termický efekt stravy, pohybovou 

aktivitu, kouření. [2] 

Základní princip energetických bilancí vyjadřuje rovnice: 

Energetická bilance = Energetický příjem – Energetický výdej 
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Vyrovnaná energetická bilance nastává tehdy, je-li energetický příjem stejný jako 

energetický výdej. 

Pozitivní energetická bilance nastává, když energetický příjem převyšuje energetický 

výdej. Nadbytečná energie se ukládá v organismu ve formě tuku. 

Negativní energetická bilance nastává, když energetický příjem je nižší než energetický 

výdej. Chybějící energie je získávána spalováním tělesného tuku. 

Obr. 9 Energetická bilance organizmu 

 

Zdroj: Kittnar a kol., 2011 
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6.1.  Energetický výdej 

I v podmínkách naprostého klidu člověk neustále vydává energii, i když spí, na 

životně důležité funkce jako je srdeční činnost, dýchaní, pochody látkové přeměny a 

zajištění tělesné teploty. Energie vynaložena na tyto základní životní funkce se označuje 

jako bazální metabolismus. U dospělého člověka činí v průměru 25 kcal (105kJ) na 1 kg 

tělesné hmotnosti a 1 den. Hodnoty bazálního metabolismu jsou ovšem ovlivňovány 

mnoha faktory, jako je věk, pohlaví, množství tělesného tuku, genetické faktory, okolní 

teplota a řadou dalších. [12] 

Celkový energetický výdej člověka se rovná součtu bazálního metabolismu 

(BMR), energie potřebnou pro fyzickou aktivitu (FA), a energii spotřebovanou 

termickým efektem jídla (TE). 

6.1.1.  Bazální metabolismus 

„Bazální metabolismus (BMR) můžeme definovat jako nejmenší množství energie 

nutné k zajištění základních funkcí organismu za definovaných podmínek. Tyto 

podmínky jsou stanoveny následovně: 

• osoba je v absolutním duševním a tělesném klidu 

• osoba je v termoneutrální zóně (pro osobu nahou při okolní teplotě 27°C, pro 

osobu oblečenou při okolní teplotě 20°C) 

• poslední příjem potravy byl uskutečněn minimálně před 12h a po 3 dny byl 

omezen příjem bílkovin.“ [29] 

U populace, která není fyzicky aktivní, odpovídá bazální metabolismus asi 60 – 75% 

celkového energetického výdeje. 
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6.1.1.1.  Faktory ovlivňující bazální metabolismus 

„Mezi faktory ovlivňující bazální metabolismus patří: 

• Genetické faktory 

• Tělesný povrch: Hodnota BMR stoupá se zvětšujícím se tělesným povrchem. 

• Věk: BMR vztažený na jednotku tělesné hmotnosti a povrchu těla je obecně u 

dětí vyšší než u dospělých. Ve stáří hodnota klesá. 

• Množství aktivní tělesné hmoty: BMR stoupá s nárůstem svalové hmoty. 

• Pohlaví: Rozdíl v hodnotě BMR u mužů a žen je ovlivňován především 

množstvím svalstva, které je fyziologicky větší u mužů. Ženy mají BMR 

přibližně o 10% nižší než muži. 

• Tělesná teplota: Zvýší-li se teplota tělesného jádra o 1°C, dochází ke zvýšení 

BMR až o 14%. 

• Klima: Teplota okolí má taky vliv na BMR. Bylo zjištěno, že osoby žijící 

v teplých krajích mají obecně nižší BMR. 

• Humorální vlivy: úroveň metabolismu zásadně ovlivňují tyreoidální hormony, 

dále katecholaminy a cytokiny. Všechny tyto látky zvyšují hodnoty BMR. 

• Nutriční stav: Při dlouhodobém hladovění dochází ke snížení BMR a díky tomu 

k šetření energetických zásob.“ [29] 

6.1.1.2.  Stanovení hodnot bazálního metabolismu 

Hodnoty bazálního metabolismu lze stanovit několika metodami. Přímou či 

nepřímou kalorimetrií. Tyto metody vyžadují drahé přístrojové vybavení a neumožňují 

sledovat energetický výdej v běžných životních podmínkách. V praxi se proto používá 

výpočet pomocí tzv. Harris – Benediktovy rovnice. 

Přímou kalorimetrií se měří na izolovaném místě množství tepla, které je odebíráno 

do vodní lázně. Množství tepla uvolněného z organismu je přímo úměrné hodnotě 

bazálního metabolismu. [2] 
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Nepřímá kalorimetrie naopak spočívá v měření spotřeby vdechovaného kyslíku za 

jednotku času, jelikož více než 95% energie se z organismu uvolňuje za přítomnosti 

kyslíku. [2] 

„Výpočet BMR podle Faustova vzorce: 

 Muži:  BM (kcal) = hmotnost (kg) x 24 

 Ženy: BM (kcal) = hmotnost (kg) x 23 

Výpočet pomocí Faustova vzorce není přesný, jedná se pouze o orientační předpoklad 

energetického výdeje.“ [30] 

Stanovení BMR pomocí Harris – Benediktovy rovnice: 

Pro muže:  BMR = 66,5 + (13,75 x hmotnost) + (5,0 x výška) - (6,76 x věk) 

Pro ženy:  BMR = 655 + (9,56 x hmotnost) + (1,85 x výška) - (4,68 x věk) 

Výsledek nám stanoví bazální metabolismus v kcal za 24 hodin. [29] 

Zjednodušené rovnice pro výpočet BMR: 

         Muži do 40 let:   BM = H x 26,4            

Muži nad 40 let:         BM = H x 22 

Ženy do 40 let:  BM = H x 24 

Ženy nad 40 let:         BM = H x 20 

Výsledná hodnota se opět udává v kcal za 24 hodin. [6] 

 

6.1.2.  Pohybová aktivita 

Při energetickém výdeji je nejdůležitější složkou aktivní pohyb. Bez pohybu se 

totiž hubnout nedá. Aktivní pohyb vyvolává potřebné změny. Dochází k postupnému 

zvyšování podílu svaloviny, zvýšený podíl svaloviny si zase žádá více energie a tělo tak 

zvyšuje svůj bazální metabolismus. Pohyb tak funguje dvakrát, ihned i dlouhodobě. [1] 

Energie potřebná na pohybovou aktivitu zahrnuje energii na aktivity spontánní a 

plánované. Rovněž tento výdej na pohybovou aktivitu je ovlivněn různými faktory. 
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Mezi základní faktory patří druh svalové práce, intenzita práce, počet zapojených 

svalových skupin, hmotnost jedince, délka trvání, nebo věk. [2] 

Obr. 10 Závislost energetického výdeje při zátěži na vlastní hmotnosti 

 

Zdroj: Svačina, 2000 

„Při lehké tělesné zátěži představuje výdej energie na fyzickou aktivitu asi 30 – 

40% z celkové energetické potřeby. U fyzicky aktivních lidí však představuje největší 

podíl na celkovém energetickém výdeji (Blahutková a kol., 2009, s. 32). 

Tab. 4 Hrubý odhad energetického výdeje při běžných činnostech 

Intenzita 
činnosti 

Typ aktivity 
Energetický výdej 

(kcal/kg/den) 

Velmi lehká 

Sezení a stání, řízení, labor. práce, 
student, sekretářka, řidič, šití, 
psaní, žehlení, vaření, hraní karet, 
hraní na hudební nástroje, malování 

31 (muži)          
30 (ženy) 

Lehká 

Chůze (4-5 km/h), práce v garáži, 
truhlář, elektrikář, práce v restauraci, 
v domácnosti, péče o dítě, golf, 
plachtění, stolní tenis 

38 (muži)                   
35 (ženy) 

Střední 
Chůze (5-6,5 km/h), práce na 
zahrádce, nesení zátěže, cyklistika, 
lyžování, tenis, tanec 

41 (muži)                   
37 (ženy) 

Těžká 
Chůze do kopce, těžké manuální 
rytí, basketbal, horolezectví, fotbal 

50 (muži)                   
44 (ženy) 

Mimořádná Profesionální sportovci 
58 (muži)                   
51 (ženy) 

Zdroj: Blahutková a kol., 2009 
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Tab. 5 nám ukazuje hodnoty energetického výdeje při sportovních a jiných 

činnostech. Hodnota výdeje odpovídá 70 kg jedinci a době 60 minut. 

Tab. 5 Hodnoty energetického výdeje při sportovních a jiných činnostech 

činnost výdej v kJ výdej v kcal 

chůze rychlostí 4 km/h - rovina 924 kJ 220 kcal 

chůze rychlostí 7 km/h - rovina 2058 kJ 490 kcal 

chůze do schodů 2352 kJ 560 kcal 

horská turistika 2604 kJ 620 kcal 

běh rychlostí 10 km/h - rovina 3066 kJ 730 kcal 

běh rychlostí 15 km/h - rovina 4662 kJ 1110 kcal 

cyklistika rychlost 13 km/h 1218 kJ 280 kcal 

cyklistika rychlost 21 km/h 2478 kJ 590 kcal 

fotbal - utkání 2730 kJ 650 kcal 

cvičení v posilovně (fitness) 3780 kJ 900 kcal 

plavání - prsa (rekreační tempo) 2856 kJ 680 kcal 

tenis - rekreační dvouhra 2898 kJ 690 kcal 

jóga 1092 kJ 260 kcal 

sex 5964 kJ 1420 kcal 

práce na zahradě 1218 kJ 290 kcal 

luxování 1092 kJ 260 kcal 

mytí nádobí 714 kJ 170 kcal 

sledování TV 420 kJ 100 kcal 

učení 420 kJ 100 kcal 

vaření 714 kJ 170 kcal 

Zdroj: http://www.komplexnizdravi.cz/pohyb/energeticky-vydej-cloveka-pri-sportu-a-

praci/ 
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6.1.3.  Termický efekt stravy 

Termický efekt stravy představuje energii potřebnou pro trávení, odbourávání, 

přestavbu a ukládání přijatých živin. Liší se však pro jednotlivé složky potravy 

(bílkoviny 18–25%, sacharidy 4–7% a tuky 2–4%), nicméně při smíšené stravě se 

pohybuje okolo 10% z bazálního metabolismu. [2] 

6.2.  Energetický příjem 

Energetický příjem by měl být shodný s našim energetickým výdejem. Výživa 

člověka by měla být  úměrná věku, pohlaví, vykonané práci, zdravotnímu stavu, mít 

určité optimální složení a měla by být přijímána v častějších intervalech a v menších 

množstvích. [12] 

„Na neuspokojivém zdravotním stavu se významně podílela a dosud podílí 

nevhodná skladba výživy tj. nadměrný energetický přívod, převaha živočišných tuků, 

jednoduchých cukrů, soli, stále ještě nedostatečná konzumace vlákniny, zeleniny a 

ovoce.“ [32] 

Z hlediska energetického příjmu je důležitá skladba stravy a proto je třeba 

prozkoumávat jednotlivé složky naší stravy. Kvalita jídla je závislá na jeho složení. 

Základními složkami naší stravy jsou sacharidy, tuky a bílkoviny, které nám dodávají 

energii potřebnou k našemu životu a práci. Nezbytný je také příjem vitamínů, 

nerostných látek a vody. Pro zachování správných metabolických dějů bychom měli 

přijímat všechny složky potravy a to v určitém vzájemně vyváženém poměru a 

množství. [12] 

Tab. 6 Přibližný energetický obsah základních živin 

 

 

 

 
 

Zdroj: Svačina, 2000 

Živiny Obsah energie na 1 g 

sacharidy 17 kJ / 4 kcal 

bílkoviny 17 kJ / 4 kcal 

tuky 39 kJ / 9 kcal 
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Velice přehledný systém, které potraviny je vhodné konzumovat více a které méně nám 

poskytuje tzv. potravinová pyramida. „Lze tedy říct, že je to návod, který nám říká, jaké 

potraviny jsou pro člověka důležité a výživově bohaté a naopak, jakým potravinám by 

se měl vyhýbat nebo jejich konzumaci omezit. Pyramida je tedy vhodným nástrojem pro 

sestavení správného a pestrého jídelníčku a při dodržování diety. Je proto sestavována 

především odborníky a dietology, přičemž porce a množství doporučeného jídla je 

určeno průměrnému člověku s cílem snížit riziko výskytu tzv. civilizačních chorob 

jakými jsou cukrovka, obezita, rakovina, infarkt a další“. [33] 

Obr. 11 Výživová pyramida 

 

Zdroj: http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Výživová_pyramida 

 
Potraviny v pyramidě jsou uspořádány podle množství živin v dané potravině a 

energetické hodnoty. Pyramida je rozdělena do čtyř pater. Energeticky nejbohatší a 

živinově nejchudší potraviny jsou umístěny na vrcholu pyramidy a naopak potraviny 

nejméně energetické a výživné tvoří základnu. Liší se také množství či počet porcí 

daných potravin v jednotlivých patrech. Čím níže v pyramidě je potravina umístěna, tím 

častěji bychom ji měli konzumovat. 
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Základnu pyramidy tvoří základní suroviny a potraviny jako obiloviny, 

těstoviny, brambory, rýže. Nad těmito potravinami se nachází ovoce a zelenina. 

V dalším patře pyramidy se nachází mléčné výrobky a ryby, maso, drůbež či luštěniny. 

Dle postavení v pyramidě bychom tyto potraviny měli jíst v menším množství. Vrchol 

pyramidy tvoří nejméně vhodné potraviny, což jsou cukr, sůl a tuky. 

 

6.2.1.  Sacharidy 

Sacharidy jsou cukry v širším smyslu. Slouží především jako zdroj energie. 

Sacharidy dělíme na jednoduché cukry a na komplexní sacharidy, také nazývané 

škroby.  

Jednoduché sacharidy se snadno tráví a jsou velmi rychle vstřebávány ze 

zažívacího traktu, což vede k rychlému nárůstu hladin glukózy v krvi. Rychlý nárůst 

hladin cukrů v krvi je většinou následován rychlým poklesem, což člověk vnímá 

negativně jako pocit hladu a slabosti. Jednoduché cukry se vyskytují ve všech 

sladkostech, sladkých jídlech, sušenkách, ve slazených limonádách i v ovocných 

džusech. [15] 

Komplexní sacharidy neboli škroby jsou tráveny v zažívacím traktu člověka 

pozvolněji, dostávají se krevního řečiště pomaleji a nedochází k prudkému nárůstu 

hladin cukru v krvi, jako je tomu u jednoduchých cukrů. Vyskytují se zejména v chlebu, 

bramborách, těstovinách, luštěninách, rýži a ovoci. [15] 

Mnoho komplexních sacharidů patří do skupiny označované jako vláknina. 

Vlákninu dělíme podle její rozpustnosti v trávicím ústrojí na vlákninu rozpustnou a na 

vlákninu nerozpustnou. Rozpustná vláknina má schopnost vázat vodu a navozuje tedy 

větší pocit sytosti. Příjem vlákniny by měl činit 20 – 30g denně. Vlákninu obsahují 

veškeré obiloviny, luštěniny, ovoce a zelenina, celozrnné pečivo a cereálie. [15] 

Sacharidy by měly tvořit téměř polovinu naši energetické potřeby. Příjem 

sacharidů by měl činit asi 4 gramy na kilogram tělesné hmotnosti za den. U sportující 

populace je toto číslo vyšší. Většina sacharidů by měla být v podobě komplexních a 

nikoli jednoduchých sacharidů, které by měly tvořit maximálně 10% všech cukrů, 

přijímaných v naší potravě. [15] 
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6.2.2.  Tuky 

Tuky jsou ve vztahu k obezitě nejvíce rizikové, protože mají ze všech základních 

živin největší energetickou hodnotu. Tuky můžeme rozdělit na nasycené a nenasycené. 

 Nasycené tuky kromě vysoké kalorické hodnoty přispívají k rozvoji nadváhy a 

obezity a současně přispívají k zvyšování hladin cholesterolu. Nacházejí se zejména 

v mase a masných produktech, v mléce a v mléčných produktech. 

 Nenasycené tuky můžeme dále rozdělit na mononenasycené a polynenasycené 

tuky. Nenasycené tuky snižují riziko  nemocí srdce a cév. Tyto tuky obsahují zelenina, 

ryby, nebo např. ořechy. Příjem tuků v naší stravě by měl činit 20 – 35% z celkového 

kalorického příjmu. To odpovídá asi 1g tuku na 1kg tělesné hmotnosti za den. 

 Cholesterol je látka tukové povahy, která pro člověka zcela nezbytná. Z tohoto 

důvodu probíhá jeho intenzivní tvorba v játrech – dvě třetiny veškerého cholesterolu 

v krvi je tohoto původu, zatímco zbývající třetina se do organismu dostává potravou. 

Cholesterol rozlišujeme na LDL cholesterol, který je pro člověka nebezpečný a HDL 

cholesterol, který naopak chrání náš cévní systém. [15] 

„V ětšina lidí podhodnocuje příjem tuků. I když by tuky podle výživových 

doporučení neměli přesáhnout 30% energetického příjmu, počátkem devadesátých let 

tvořily tuky 40% energetického příjmu.“ [7] 

6.2.3.  Bílkoviny 

Třetí nezbytnou složkou naši stravy jsou bílkoviny. Bílkoviny jsou látky složené 

z aminokyseliny. Bílkoviny slouží v organismu zejména pro výstavbu a reparaci tkání a 

orgánů, jsou zcela nezbytné pro zdravý rozvoj, i když je lze také v nouzi využít jako 

zdroj energie. [15] 

Nejvíce bílkovin nacházíme v mase, dále je lze získat i z cereálií, mléčných 

výrobků, ořechů, luštěnin či jiné zeleniny. Bílkoviny obsažené v mase a rybách 

poskytují všechny aminokyseliny, které člověk potřebuje. Odborníci radí, že správný 

příjem bílkovin v naši stravě by měl být 0,75 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti, což 

odpovídá zhruba 15 – 20% celkového kalorického příjmu člověka. [15] 
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7.  Obecná doporučení při redukci hmotnosti 

 „ Snaha udržet si zdraví: nejíst do sytosti, nebát se námahy.“ 

(Hippokratés) 

Pokud chceme začít shazovat přebytečné kilogramy, je třeba si uvědomit, že bez 

správného stravovaní a pohybové aktivity to nepůjde. Nevěřte různým přípravkům z 

reklamy, které nám slibují hubnutí, aniž bychom museli cokoli udělat. Pokud by lék na 

obezitu byl tak jednoduchý, nebyla by dnes obezita označovaná jako celosvětová 

epidemie. 

 U lidí trpících nadváhou a především u obézních je velkým problémem 

ostýchavost. Tito lidé mají pocit, že fyzická aktivita není nic pro ně, myslí si, že je 

ostatní lidé neustále sledují a bojí se s cvičením vůbec začít. Je třeba najít motivaci pro 

to, aby začali s pohybovou aktivitou. Je třeba si klást malé cíle a postupnými krůčky 

dosáhnout cílů velkých. 

7.1. Dietní zásady 

Je třeba si uvědomit, že redukce hmotnosti je během na dlouhou trať. Hubnout je 

třeba pozvolna, za přítomnosti všech živin. Za ideální se považuje úbytek hmotnosti           

0,5 – 1 kg za týden. 

Základními dietními zásadami jsou: 

• je nutná dlouhodobá úprava stravovacího režimu, 

• pravidelnost v jídle – jídelníček je rozdělen do 3 až 6 jídel denně, pacient by se 

měl stravovat po 3 až 4 hodinách, poslední jídlo přijímat alespoň 2 hodiny před 

spánkem, 

• rovnoměrné rozdělení energie během celého dne, 

• strava musí splňovat zásady racionální výživy - snažíme se o co největší 

pestrost, zařazujeme ovoce a zeleninu, celozrnné výrobky, luštěniny, 

• snížení podílu tuků a kuchyňské soli, 
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• dostatečný přísun nízkoenergetických tekutin, alkoholické nápoje nejsou vhodné 

pro velký energetický obsah, 

• vytrvání v dietě i po jejím porušení. [13] 

Člověk, který se odhodlá k redukci hmotnosti, by si měl zaznamenávat veškeré 

množství i druhy jídel a nápojů, které za celý den zkonzumuje. Díky tomu lze spočítat, 

jaký má osoba energetický příjem. Dnes existuje celá řada internetových stránek 

s kalorickou kalkulačkou, počítačové programy či mobilní aplikace, které nám 

vypočítávají energetický příjem na základě uváděných zkonzumovaných jídel. 

S obezitou bývají spojovány určité špatné jídelní návyky, kterým je potřeba se 

vyhnout. Jsou to: 

• jednorázová konzumace větších kvant potravy oproti pravidelnému rozložení 

potravy do více denních porcí; 

• vynechávání snídaně; bylo prokázáno, že po požití snídaně zejména o 

vysokém obsahu sacharidů dochází ke snížení energetického příjmu během 

následujících jídel v průběhu dne; 

• „užďibování“ potravy, které je spojeno s nevědomou konzumací potravy 

v době mezi hlavními jídly; 

• emocionálně podmíněna konzumace potravy vlivem stresu; 

• syndrom nočního přejídání; 

• nárazové přejídání, při němž obézní není schopen kontrolovat množství 

konzumované potravy; 

• zvýšená rychlost konzumace jídla, která je spojena s konzumací nadměrného 

množství potravy bez adekvátního prožívání požitku z jídla. [7] 
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7.2.   Zásady intervenčních pohybových programů 

Po celou historii lidstva byla pohybová aktivita považována za prospěšnou 

činnost a ne jinak je tomu i v současnosti. Přesto se pohybová aktivita lidí neustále 

snižuje. Pohybová aktivita taky ubývá s věkem. V léčbě obezity hraje zvýšená 

pohybová aktivita zásadní roli. 

Lidi s nadváhou je vhodné poučit o významu pohybu a jeho energetické 

náročnosti. Zvýšení fyzické aktivity by mělo využít dvou možnosti – zvýšení běžné 

fyzické aktivity i aktivního cvičení. Měli by jsme je přimět k maximu pohybu v běžných 

činnostech. Obézní by si měli klást určité úkoly např. chodit po schodech, nejezdit 

výtahem a autem, vystoupit z dopravních prostředků o zastávku dříve, aj. [13] 

Hlavní faktory při redukci hmotnosti prostřednictvím pohybové aktivity jsou 

forma cvičení, intenzita, frekvence a délka cvičení. Později se tyto čtyři faktory ustálily 

pod pojmem F.I.T.T. což představuje: frekvence, intenzita, trvání a typ cvičení. 

• F – Frekvence cvičení 

 Aby cvičení mělo smysl a vyvolalo potřebné změny, je třeba cvičit minimálně 

3x týdně. Obecně se doporučuje cvičit ob den, například tedy pondělí, středa, pátek a 

pak přidat alespoň 1 hodinu o víkendu. Množství cvičebních hodin by nemělo klesnout 

pod 2 hodiny za týden, aby byl možný alespoň minimální výsledek. [1] 

• I – Intenzita 

 Možným ukazatelem správné intenzity je tepová frekvence. Měří se počtem tepu 

za minutu. Během pohybové aktivity jsou vhodným měřičem tepové frekvence tzv. 

sporttestery. Pro snižování množství tělesného tuku je nejvhodnější aerobní cvičení, tj. 

takové, které umožňuje dodávat dostatek kyslíku v průběhu pohybové aktivity. Při 

déletrvající činnosti v aerobním pásmu dochází ke spalování tuků, což je to podstatné 

pro redukci hmotnosti. 

Pro odhad maximální tepová frekvence se používá Karvonenova metoda: 

TFmax = 220 – věk (roky) 

Hodnota tohoto výpočtu je však pouze orientační. 
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Optimální tepová frekvence pro redukci hmotnosti se pohybuje v rozmezí 55 – 

65% maximální tepové frekvence. V tomto pásmu, kdy má organismus dostatečný 

přísun kyslíku, je využíváno jako zdroje energie tuku. Pokud budeme cvičení provádět  

větší intenzitou, bude tělo využívat jako zdroje energie cukry, které ale vystačí jen na 

krátkou dobu. [3] 

 Pro výpočet procentuálního zatížení potřebujeme znát kromě maximální tepové 

frekvence taky klidovou tepovou frekvenci. Klidová tepová frekvence se měří ráno 

ihned po probuzení, předtím než vstaneme z postele. Maximální tepová frekvence nám 

udává 100% tepové frekvence, klidová tepová frekvence je 0% tepové frekvence. 

Intenzita zatížení se počítá právě v rozsahu tepové frekvence od klidové po maximální. 

[34] 

% TFmax = ((TFmax - TFklid) x % v desetinách) + TFklid 

Příklad: Stanovení intenzity na úrovni 60% tepové frekvence u 30-ti letého jedince. 

TFmax = 220 – 30 = 190 tepů/min 

TFklid = 70 tepů/min 

60% TFmax = ((190 – 70) x 0,6) + 70 = 142 tepů/min 

Obr. 12 Tabulka zátěžových pásem v závislosti na tepové frekvenci a věku 

 

Zdroj: http://www.nadvaha.kvalitne.cz/pohyb.html 
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• T – Trvání cvičení 

Jak již bylo zmíněno, je třeba cvičit alespoň 3x týdně. Aby docházelo ke 

spalování tuku, musí aerobní činnost probíhat dostatečně dlouho. Délka cvičení by měla 

trvat alespoň 45 minut. Za minimální dobu, po kterou je třeba vykonávat aerobní 

činnost se považuje 30 minut. 

• T – Typ cvičení 

Pro redukci hmotnosti je nutné zvolit aktivitu vytrvalostního charakteru. 

Pohybovou činnost volíme také podle zájmu cvičence, jeho časových a finančních 

možností. 

Pravidelná fyzická aktivita přináší řadu výhod. Během pohybu dochází ke 

změnám krátkodobým i dlouhodobým. Pro léčbu obezity jsou významné hlavně 

dlouhodobé změny. Pravidelná fyzická aktivita způsobuje následující změny: 

• zvyšuje energetický výdej, 

• snižuje množství tělesného tuku při udržení beztukové tělesné hmoty, 

• zvýšení výdeje energie produkcí tepla při cvičení, 

• zmnožení svalových vláken a snížení obsahu tuku ve svalech, 

• zvyšování citlivosti na inzulín, 

• pokles glykémií u diabetika, 

• zlepšení krevního tlaku, 

• zlepšení hladiny tuků v krvi, včetně vzestupu ochranného HDL cholesterolu, 

• lepší fyzická výkonnost, 

• pozitivní psychologický efekt. [14] 
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8.  Vhodné pohybové aktivity pro redukci hmotnosti 

„Chůze je nejlepší možné cvičení.“ 

(Thomas Jefferson) 

• Chůze 

Chůze je pro člověka nejpřirozenější pohyb. Ač to zní překvapivě, chůze je jeden 

z nejlepších a nejjednodušších způsobu pro zlepšení kondice i pro redukci hmotnosti. 

Chůze je jednoduchá, technicky nenáročná. Chodit se dá kdekoli a kdykoli a není k ní 

potřeba žádných drahých prostředků. Důležitá je jen obuv! Vhodné je chodit na 

měkkém podkladu, v lese či parku, než po tvrdé dlažbě či asfaltu. 

Při pomalejší chůzi se spálí okolo 200 – 250 kcal za hodinu, neboli 900 – 1000 kJ. 

• Nordic walking 

Nordic walking, doslovně přeložena jako severská chůze, je vlastně běžná chůze se 

speciálními holemi. Stejně jako běžná chůze se dá tato pohybová aktivita provádět 

kdekoli. K dispozici je na navíc třeba holí. Díky tomu se při pohybu zapojuje více svalů 

a tím stoupá také energetický výdej. 

• Běh 

Běh, stejně jako chůze zlepšuje funkci oběhového systému a zlepšuje vytrvalostní 

fyzickou kondici. Při rychlosti okolo 10km/h se spálí asi 700 kcal za hodinu, což je asi 

2800 kJ. Pro hubnutí je vhodný pomalejší běh při tepové frekvenci asi 60% TFmax. 

Stejně jako u chůze je vhodné běhat po měkkém terénu a důležité jsou kvalitní boty. 

• Jízda na kole 

Jízda na kole nezatěžuje klouby otřesy, jako je tomu například u běhu. Pro redukci 

hmotnosti je vhodná jízda po rovině, s vyšší frekvenci šlapání a s lehčími převody. 

Důležité je mít správně nastavenou výšku sedla. Při rychlosti 16km/h se spálí asi 330 

kcal za hodinu, což představuje asi 1400 kJ. V zimním období je možné nahradit jízdu 

na kole rotopedem. 
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• Plavání 

Plávání je fyzicky náročnější a pro tuto aktivitu je třeba zvládnout správnou 

techniku. Naopak při plavání je výhodou, že nejsou zatěžovány klouby a nedochází k 

otřesům, takže jej můžou vykonávat i obézní lidé. Důležitá je teplota vody, protože při 

dlouhodobém pobytu v chladnější vodě dochází k ukládání podkožního tuku. Tělo se 

tím brání před tepelnými ztrátami. Při rekreačním tempu plaveckého stylu prsa se spálí 

asi 680 kcal za hodinu, neboli asi 2800 kJ. 

• Aquaaerobic 

Jedná se o cvičení v bazénu. Hlavní výhoda tohoto cvičení je, že voda nadnáší a tím 

zmírňuje působení gravitace, což snižuje zátěž kloubů. Navíc se zvyšuje odpor, proti  

kterému je pohyb prováděn a tím zvyšuje intenzitu cvičení. 

• Běh na lyžích 

Pro osoby s nadváhou je vhodný i tento sport. Je velmi náročný na energii, jelikož se 

při pohybu zapojuje většina svalů. Je třeba mít potřebné vybavení a zvládnout běžeckou 

techniku. Při volném tempu se spálí až 500 kcal za hodinu, což představuje asi 2100 kJ. 

Pohybové aktivity, při kterých je tělo vystaveno prudkým změnám pohybu či 

nárazům, jsou při nadváze nevhodné. Neměli bychom přetěžovat již tak nadváhou velmi 

zatěžované klouby a vazy. Stejně tak pro redukci hmotnosti nejsou vhodné pohybové 

aktivity s velmi vysokou tepovou frekvenci, kdy nedochází ke spalování tuku, ale jsou 

využívány cukry jako zdroj energie. U pohybu s vysokou frekvenci je také problém 

vydržet u cvičení delší dobu, což je pro redukci hmotnosti podstatné. [1] 
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9.  Diskuse 

Obezita vzniká v důsledku nerovnováhy mezi energetickým příjmem a výdejem 

energie. V současnosti ve většině zemí světa energetický příjem stagnuje nebo dokonce 

klesá. Podstatně více klesá energetický výdej – množství realizovaných pohybových 

aktivit. Při redukci hmotnosti je třeba navodit negativní energetickou bilanci, která 

nastává tehdy, je-li příjem energie nižší než energeticky výdej. Chybějící energie je poté 

získávána spalováním tělesného tuku. 

Před zahájením intervenčního pohybového programu, je třeba zjistit u každého 

jedince dosavadní pohybové a stravovací návyky. Stravovací návyky jsou do jisté míry 

ekonomicky podmíněné, protože levné potraviny jsou většinou energeticky bohaté. 

Člověk by měl konzumovat potraviny v menším množství, ale pravidelně během celého 

dne. 

Zároveň je také potřeba zjistit, jaké má člověk pohybové návyky a jaká je jeho 

pohybová úroveň, aby jsme mohli sestavit patřičný pohybový program.  

Je nutné lidem vysvětlit potřebu pohybu při redukci hmotnosti. Bez pohybu se totiž 

hubnout nedá. Obezita je sice geneticky podmíněna, ale genetika hraje roli jen asi 

z 50%. Naopak životní styl je faktor, který člověk může ovlivnit. Je třeba změnit sedavý 

způsob života na aktivní způsob. 

Při vytváření intervenčního pohybového programu je potřeba ke každému jedinci 

přistupovat individuálně. U lidí trpících nadváhou či obezitou je nezbytné provést 

zdravotní vyšetření a musíme respektovat zdravotní stav každého jedince. Také je nutné 

respektovat původní tělesnou hmotnost každého jedince a podle toho stanovit průběžné 

cíle. Pokud má člověk BMI nad 35 kg/m² je nutné ho nechat důkladně vyšetřit 

odborným lékařem a program navrhovat a řídit společně. Zároveň tito jedinci s největší 

pravděpodobnosti trpí hypertenzí a je potřeba hlídat jejich krevní tlak. 

Je třeba jedince seznámit a vysvětlit mu základní pravidla cvičení při redukci 

hmotnosti. Je třeba zvolit aktivitu vytrvalostního charakteru, cvičit pravidelně a 

dostatečně dlouhou dobu. Důležité je zvolit správnou intenzitu tepové frekvence.  

Cílem pohybových programů při redukci hmotnosti je dosáhnout dlouhodobých 

změn, k čemuž je zapotřebí překročit tzv. podnětový práh. K tomu není zapotřebí 

žádných koordinačně náročných pohybů, či strojů. Pro zvýšení pohybové aktivity nám 
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postačí základní lokomoční pohyby. Nejvhodnější aktivitou je prostá chůze. Tato 

činnost se dá provozovat kdekoli a téměř za jakýchkoli podmínek. Chůze nezatěžuje 

tolik pohybový aparát, který většinou bývá už tak přetěžován vlivem nadváhy. 

S každým jedincem je také nutné se shodnout na formě cvičení, zda chce cvičit 

samostatně, nebo ve skupině. Hromadné cvičení má tu výhodu, že člověk má kolem 

sebe jedince se stejným cílem a je tady možnost vzájemné motivace. Na druhou stranu 

ne každý preferuje tuhle formu cvičení a je nutné to respektovat. 
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10.  Závěr 

Obezitu lze ovlivnit změnou životního stylu. Mezi faktory které můžeme 

ovlivnit patří stravovací a pohybové návyky – změna životního stylu. Při redukci 

hmotnosti je potřeba zvýšit pohybovou aktivitu a naučit se správně stravovat během 

celého dne. Jen tak lze dosáhnout požadovaných změn. 

Je nutné změnit sedavý způsob života na aktivní a zvýšit pohybovou aktivitu. 

K tomu není zapotřebí provozovat fyzicky náročné sporty, ale úplně nám postačí 

základní lokomoční pohyby. Spolu se změnou našich stravovacích návyků pak můžeme 

dosáhnout velkých cílů. 

Pro obézní jedince jistě není snadné začít se aktivněji hýbat, ale určitě ne 

nemožné. Je třeba si uvědomit veškerá rizika spojená s nadváhou a obezitou a 

postupným zvyšováním pohybové aktivity změnit náš životní styl. Pokud někomu k této 

změně přispěje má bakalářská práce, budu velice rád. 
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