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ŽIVOT JE POHYB  
A 

OBEZITA JE JEHO NEPRIATE� 
 

Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. 
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odborná asistentka na Katedre telesnej výchovy Farmaceutickej fakulty UK, cvi�ite�ka aerobiku 
v športovej hale Mlados� v Bratislave pokra�uje vo svojich príspevkoch na tému zdravie.  
 
 

Neviem, ako na túto tému písa�. Sná�, že všetko súvisí so všetkým. �lovek príde 
znechutený  unavený z práce a z cestovania v dopravných prostriedkoch domov a už sa 
mu nechce ni� robi�, ani nikam ís�. Teda sa „akoby“ ukryje do ulity súkromia. Ale tá vie 
by� ve�mi zradná. Treba sa uvo�ni�, zasýti� … Na to je najlepšie sa najes�. Prijímanie 
potravy uk�ud�uje, chu�ové bunky dostávajú zabra�, je to úžasný pocit… 

A �o  sa deje v našej tráviacej sústave? Potom za�neme trávi�, pracujú tráviace 
š�avy, enzýmy, inzulín, žalúdok, �revá. Zade�ujú potravu pod�a celodenného výdaja 
energie na doplnenie vymí�aných zásob a nadbyto�nú potravu na vytvorenie 
energetických rezerv.  
      

Najvä�šie energetické rezervy = tukové zásoby. 
      

Pretože trávenie dostáva zabra�, myse� je v útlme a telo bezvládne. Vtedy je 
dobré si zdriemnu�, alebo pusti� telku. Pozeráme bu� na úžasné nekone�né americké 
seriály alebo na televízne noviny. V seriáloch sú hlavní hrdinovia takí podvyživení, že 
súcitiac s nimi spasieme nejaké keksy alebo oriešky. O našom politickom dianí už ani 
radšej nehovorím. Aby náhodou telka nepadla v záchvate zúrivosti za obe�, lepšie je 
nie�o si zajes�, vypi�, a tak sa uk�udni�. Je ve�mi zaujímavé, že i sama na sebe 
pozorujem, ako sa mi ve�er ni� nechce robi�, ale pre nejaký ten oriešok, �okoládu, som 
ochotná sa postavi� a ís�.  

Priate�ka mi povedala, že je neš�astná, lebo celý de� ni� neje a napriek tomu 
priberá. Nakoniec sa mi priznala, že nemôže ís� spa� hladná, a tak vždy, ke� ide 
„chladni�ka okolo nej“, tak ju otvorí a nie�o si zobne.  

Vä�šina �udí s nadváhou neje z pocitu hladu, ale prijímaním potravy reaguje na 
rôzne podnety z okolia – depresie, stres, strach, nudu, televíziu, vô�u potravy, 
ne�innos�. A kilá pribúdajú... 
      
1kg tuku = 7 730kcal, toto množstvo je možné zlikvidova� napr. chôdzou 
rýchlos�ou 5km/hod za 63 hodín bez jedla. 
 
�o to vlastne obezita je? 
 

Obezita predstavuje extrémnu formu nadváhy, ktorá vzniká, ak jedinec prijíma 
potravou viac energie ako vydáva. Nadbytok, ktorý sa do organizmu dostáva vo forme 
tukov, sacharidov, bielkovín a alkoholu sa usklad�uje ako tuk.  
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Naj�astejšie používaným kritériom na posudzovanie obezity je BMI (body mass 
index).  
                váha v kg 
BMI = 

výška v metroch2 

Hodnota BMI nižšia ako 25 znamená, že hmotnos� je v norme. 
Hodnota BMI medzi 25 a 30 znamená nadváhu. 
Hodnota BMI nad 30 znamená obezitu. 
 

Vä�šina lekárov pred obezitou varuje. Postihnutí jedinci sú totiž vystavení 
zvýšenému riziku závažných ochorení: 

- ischemická choroba srdca 
- mozgová m�tvica 
- diabetes 
- rakovina hrubého �reva 
- dna, problémy so žl�níkom 
- rakovina prostaty u mužov a prsníka a reproduk�ných orgánov u žien 
- obmedzenie motorických funkcií tela – poškodenie k�bov, bolesti chrbtice 
- duševné problémy, psychické ochorenia 
- problémy spájané s nezamestnanos�ou  
- vážne estetické problémy – neustále potenie sa, �asto aj s výraznou arómou 
- problém zohna� nejaké oble�enie, ktoré by malo aj nie�o zakry�, aj nie�o zoštíhli� 
 

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom obezity vo všetkých 
vekových kategóriách. Je zaujímavé konštatovanie, že u nás pribúda stále viac a viac 
obéznych detí, nie len dospelých. Ako je to možné?  

Záujem štátu o zdravie dnešnej a budúcej generácie je minimálny, i ke� lekári 
upozor�ujú na to, k �omu môže dôjs�.  

Zvyšuje sa nezamestnanos�, rodi�ia chodia do dvoch i viacerých zamestnaní, 
aby uživili rodinu, na deti a na seba nemajú �as. Ubúdajú ihriská, športové areály 
chátrajú alebo stoja ve�a pe�azí. Športové krúžky na školách zanikajú, lebo ich nemá 
kto zaplati�, športové kluby sú zasa ve�mi drahé. A tak deti sedia doma a chu� majú na 
to, �o je populárne v televíznych reklamách... 
 
Pre�o pohyb? 
 

Kedysi �udia chodievali za prácou z mesta do mesta. Neexistovala hromadná 
doprava, autá, vý�ahy, televízia, po�íta�e. Nezabudnem na to, ako nás mama vodievala 
pod �ervený most každý týžde� pešo tam a spä�. Teraz by som už tade pešo nešla, 
lebo je to hlu�né a nebezpe�né – ale do prírody chodím aj so svojimi de�mi, robíme si 
túry vždy, ke� sa dá. Stretávame tam ve�a �udí, ale ko�ko je tých, �o do prírody 
nechodia? Myslím si, že tu niekde je kame� úrazu.  
 

V sú�asnosti dochádza k vä�šiemu príjmu energie (potrava) ako výdaju 
(�innos�- práca, pohyb). 
 

Nechcem tu hovori� o tukových bunkách, o tom, �o podedíme, �o môžeme získa� 
nesprávnou životosprávou do puberty v dospelosti, po�as gravidity, v starobe, ale 
o tom, pre�o je popri reduk�nej diéte dôležitý práve pohyb na zmiernenie a postupné 
upravenie nadváhy.  
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Obézni �udia sa s�ažujú na pomalý metabolizmus. Námahe po�as cvi�enia sa 
vyhýbajú, lebo majú ochabnuté svalstvo (málo ho používajú). Ove�a pohodlnejšie 
a kratšie zlo je znižovanie hmotnosti len reduk�nou diétou.  Ve� takmer v každom 
�asopise je jedna doporu�ená a priate�ka tiež vie o jednej super diéte. A za�ínajú 
experimenty s vlastným telom a samozrejme zdravím.  
 
Reduk�ná diéta bez pohybu – �o na to telo? 
 

Po�as prvých 3 dní diéty zaprí�iní 70% zníženia hmotnosti strata vody. Na 
energiu potrebnú pre �innos� využije telo cukry, na 1g cukru sa viažu 3g vody.  
 
Telo neprekabátite 
 

Pretože ur�itý výdaj energie máte, ale príjem kalórií je nízky, telo h�adá spôsob 
odkia� si potrebnú energiu zobra�. A našlo ho. Treba využi� to, �o sa nepoužíva a to sú 
u obéznych svaly! Svaly potrebujú pre svoju �innos� energiu, a tak ešte  viac za�ažujú 
organizmus.  
Telo využíva svalovú bielkovinu = strata svalovej hmoty = �ím je menej svalov, tým 
menej energie treba, a tak sa spomalí metabolizmus až na 45% pôvodnej úrovne.  

Výsledkom diéty bez aeróbneho cvi�enia je zníženie hmotnosti o stratu vody, 
svalovej hmoty, minimum tukov a spomalenie metabolizmu na 45% z pôvodnej úrovne,  
ktoré trvá �alších 6 mesiacov. 

Každý sa teší na skon�enie diéty, pretože je unavený, podráždený, máva �asté 
depresie. Za�ne sa stravova� tak, ako predtým. 

Lenže má menej svalovej hmoty ako pred diétou, lebo svaly nepracujú, nemusia 
obnovova� glykogén. Nadbyto�ná energia zo stravy sa zmení na tuk a tej je teraz ešte 
viac. Je to na porazenie, diétou schudnete 3 kilá a ve�mi rýchlo priberiete raz to�ko! 
Znovuzískaná hmotnos� je len tuk a 1kg tuku má vä�ší objem ako 1kg mäsa. To 
znamená, že pri rovnakej váhe ako ste mali predtým vyzeráte omnoho objemnejšia. 
Telo je v neustálom strehu a nabudúce sa už pripraví na hladovku. Znižovanie 
hmotnosti sa stane �ažšie, získanie �ahšie a dlhšie trvajúce.  
 
�o robi�? 
 

Aby sa odbúrali molekuly tuku, nepotrebujú diétu, ale zrýchlený metabolizmus. 
Vo svaloch pomáhajú spa�ova� tuk, enzýmy, a to za prítomnosti kyslíka. Aeróbne 
cvi�enie zrých�uje metabolizmus a ten pokra�uje i po ukon�ení cvi�enia (i po �om dlho 
zhlboka dýchate). Svaly minuli svoju energiu na prácu, a tak i po cvi�ení si za�nú robi� 
rezervu pre budúcu �innos� a to je �alšia spotreba energie. 
 
Racionálne stravovanie + aeróbna aktivita = postupné odbúravanie tukov. 
 

Stále spomínam aeróbne cvi�enie, ale �o to vlastne znamená?  
Ide o cvi�enie v aeróbnej zóne, s miernou a strednou intenzitou, kedy je zaistený 
dostato�ný prísun kyslíka pracujúcim svalom. Ide o vytrvalostné cvi�enie, ktoré vedie 
k zvýšenému odbúravaniu tukov ako zdroja energie. Treba zdôrazni� potrebu vykonáva� 
pohybovú aktivitu súvisle, bez prerušenie 45 – 60 minút, v opa�nom prípade sa znižuje 
jej efekt. O tom sme písali v predchádzajúcom �ísle Figúry.  
 
Nikdy nie je neskoro 
 

Možno sa mi podarilo Vás presved�i�, že už by bolo na�ase skúsi� si zacvi�i�.  
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Ale ako? 
- neza�nite hne� ve�mi aktívne cvi�i�, pretože nemáte ve�a svalovej hmoty ani 

kondíciu, budete zni�ení a rýchlo to vzdáte 
- za�nite prechádzkami, 2-3x do týžd�a na hodinovú prechádzku, najlepšie do 

prírody 
- postupne zvyšujte intenzitu pohybu 
- ob�as prejdite do rýchlej chôdze (jogging), spoma�te ale nezastavujte 
- ve�mi dobré je za�ína� de� pona�ahovaním v posteli a dýchacími cvi�eniami pri 

otvorenom okne (pozdrav slnka)  
- výborné je zapláva� si, alebo zabicyklova�, možno to strieda� s prechádzkami 
- potom môžete navštívi� nejaké fitness centrum v blízkosti Vášho bydliska 

a informova� sa na cvi�enia aeróbneho charakteru pre za�iato�níkov. 
 

A ešte rada: nehanbite sa za svoje telo, že je také aké je, majte ho radi a vážte 
si, že napriek tomu ako s ním narábate, funguje, a až potom za�nite pracova� na jeho 
vylepšení. Ono Vám �asom tú námahu vráti. Rýchly úbytok hmotnosti nikdy nie je 
trvalý, lepšie je schudnú� pomaly.  
      

Neverte tomu, že nadmerné rezervy kalórií sa zídu v prípade hladovania. Do tuku 
sa ukladajú aj škodliviny z nesprávnej výživy. Pri rýchlom spa�ovaní bude preto 
organizmus ohrozený nie len prirodzeným dôsledkom tohto procesu, teda acidózou 
(zvýšenou tvorbou kyselín), ale aj vyplavovaním iných škodlívín do krvi. Preto príslovie 
„Kým tlstý schudne, tak chudý zomrie“, nie je založené na pravde. 
 

Zo skúseností z cvi�ení so ženami môžem potvrdi�, že tie, �o vydržali cvi�i�, sa 
postupne za�ali meni�. Prestávajú ma� zdravotné problémy, lepšie sa cítia, sú 
optimistickejšie, pomaly sa upravuje aj vzh�ad ich postavy. 
 

Preto Vám želám, nevzdajte sa, skúste vydrža� a výsledok sa dostaví. 


