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SVALY VERSUS TUKY (ALEBO TUKY VERSUS SVALY?) 
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Všetkým sa nám pá�ia �udia s peknými vyšportovanými postavami, no napriek 
tomu pribúda stále viac �udí s telom obaleným tukovými vankúšmi. V poslednom �ase 
sa �asto stretávame s takými pojmami ako sú tuky, obezita, energia, svaly.  
�o sú to vlastne tuky, sú potrebné pre náš organizmus, �o sú to svaly a �o sa v nich 
deje, má ich štíhly �lovek viac než obézny? Ako telocvikárka a cvi�ite�ka aerobiku sa s 
týmito otázkami stretávam ve�mi �asto. A preto som sa rozhodla podeli� sa s vami 
s ur�itými poznatkami a vysvetli� vám ich �o najzrozumite�nejšie.  
 

�o sú tuky (lipidy)? 
 

Sú to látky nachádzajúce sa v rastlinných i živo�íšnych telách nerozpustné vo vode 
a ich molekula sa skladá z rovnakých chemických prvkov ako glycidy (cukry) z vodíka, 
uhlíka a kyslíka. Delia sa na: 
1. jednoduché tuky – tvoria 95% všetkých tukových látok v tele 
2. zložené tuky – skladajú sa z jednoduchých tukov a iných chemických zlú�enín. Ich 

funkciou je: 
- �iasto�ne syntetizova� (obnovova�) všetky bunky v tele 
- podie�ajú sa na procese zrážania krvi 
- sú sú�as�ou membrán buniek 
- sú zložkou membrán oba�ujúcich nervové vlákna 

Do skupiny zložených tukov patria okrem iných aj lipoproteíny, ktoré sa skladajú 
z dvoch nám známych skupín: 
a) HDL (High Density Lipoproteins) - lipoproteíny s vysokou hustotou. Majú schopnos� 

transportova� cholesterol zo steny ciev do pe�ene, kde sa metabolizujú na žl�ové 
kyseliny a vylu�ujú prostredníctvom žl�e do �riev. 

b) LDL (Low Density Lipoproteins) - lipoproteíny s nízkou hustotou obsahujú 60-80% 
cholesterolu, �ahko sa viažu na vnútornú stenu ciev, �ím dochádza k ich hrubnutiu 
(kôrnatenie ciev – arterioskleróza). 

�ím sú vyššie hodnoty HDL a nižšie LDL, tým je nižšie riziko arteriosklerózy. 
 
3. odvodené látky od jednoduchých a zložitých tukov. Hlavným zástupcom je 

práve náš známy cholesterol. Nachádza sa vo všetkých bunkách �udského 
organizmu. Prijíma sa potravou, ale organizmus je schopný syntetizova� si ho 
z iných látok (0,5-2 g denne). Syntézu cholesterolu ovplyv�uje vysoký príjem 
nasýtených mastných kyselín, ktoré stimulujú jeho tvorbu v pe�eni. 

Význam cholesterolu:  
- zú�ast�uje sa na syntéze D vitamínu, hormónov nadobli�iek (kortizolu), pohlavných 

žliaz (androgénov, estrogénov a progesterónu) 
- hrá k�ú�ovú úlohu pri tvorbe žl�e dôležitej pri trávení. 
Zdrojom cholesterolu sú – vaje�ný ž�tok, �ervené mäso, pe�e�, obli�ky, mozog, mlie�ne 
produkty, zmrzlina, niektoré druhy rýb. 
 

Kde všade v tele sa tuky nachádzajú? 
 

V tele sú tuky uložené v tukových bunkách, ktorých je viac ako 30 biliónov. Ich 
jedinou úlohou je zbiera� alebo uvo��ova� tuk ako základný zdroj energie potrebnej pri 
rôznych fyziologických procesoch.  



IIIVVV...    SSSvvvaaalll yyy   vvveeerrrsssuuusss   tttuuukkkyyy   222   

Ale pozor! Tukové bunky sú schopné uloži� okolo 75 kg nadbyto�nej váhy v podobe 
tuku. �lovek sa narodí s ur�itým množstvom tukových buniek, ktoré zdedí po svojich 
predkoch. Nesprávnym životným štýlom (zlá životospráva, nedostatok pohybu, stresy) 
sa tieto tukové bunky môžu nieko�konásobne zvä�ši�. Okrem toho sa môže zvä�ši� ich 
po�et a to v obdobiach: 
- posledné tri mesiace pred pôrodom (z dôvodu prekrmovania) 
- v priebehu adolescen�ného rastu (dospievania) 
- v klimaktériu 
Sú to ve�mi dôležité obdobia v živote �loveka, kedy dochádza k mnohým hormonálnym 
zmenám a závisia od spôsobu života – preto sa neprejeda�, obmedzi� príjem cukrov, 
tukov, nefaj�i�, jes� stravu bohatú na vitamíny, aktívne sa pohybova�. 
Pod�a toho kde sa tuk nachádza, sa delí na: 
1. esenciálny – vo vnútorných orgánoch, svaloch, centrálnom nervovom systéme a 

sem patrí aj ženský, pohlavne špecifický tuk 
2. zásobný tuk – tvorí ho tukové tkanivo v podkoží a medzi vnútornými orgánmi. Tento 

tuk chráni orgány pred mechanickým a tepelným poškodením. 
Tuk vo svaloch je uložený vo väzive medzi svalovými vláknami. Obopína svalové bunky 
a obmedzuje priechod živín do svalu ale i odtok odpadu zo svalovej práce.  
 

Uloženie tuku u mužov a u žien. 
 

Muži a ženy majú rovnaký po�et tukových buniek, ale rozdielne pohlavné 
hormóny uloženie tuku rôzne nasmerujú. Testosterón, mužský pohlavný hormón, odvelí 
tuk do hornej �asti tela (brucho a zátylok). Estrogén, ženský pohlavný hormón, ur�í 
ukladanie tuku na bokoch, bruchu, zadku a stehnách (tvar hrušky).  

Pre�o to tak je? Ženské telo je naprogramované na ukladanie tuku, aby dokázalo 
donosi� plod a preto ženské pohlavné hormóny robia všetko preto, aby sa od pása 
nadol uložilo �o najviac tuku. Ten sa môže odbúra� len po�as laktácie (tvorba mlieka pri 
kojení), alebo trpezlivou, poctivou aeróbnou aktivitou – pravidelným cvi�ením. 

Mužské telo je naopak naprogramované k tvorbe svalov (muž – lovec) a mužský 
hormón testosterón urých�uje odbúravanie tukových zásob v prospech tvorby svaloviny. 
Ale opä� pozor! Tuk od pása nahor je nebezpe�nejší ako tuk od pása nadol. Zistilo sa, 
že je pôvodcom srdcovo-cievnych komplikácií, cukrovky, �ahko sa dostáva do krvi, tá ho 
odnáša do pe�ene a tu sa z neho tvorí LDL (zlý cholesterol).  
 

�o sú to svaly? 
 

Už ako malé die�a ma fascinovalo, ke� môj otec – po�ovník zastrelil zajaca a 
doniesol ho domov. Mama ho zavesila a odstránila z neho kožu. A pod �ou sa 
nachádzalo mäso – prekrásne vypracované svaly bez kúska tuku. 

Svaly sú sú�as�ou pohybového systému, zaberajú 30-45% telesnej hmotnosti. 
Bez nich by sme sa vôbec nemohli hýba� ani dýcha�, to znamená, že zais�ujú každý 
pohyb �udského organizmu. Svaly má každý z nás, i ke� navonok, najmä u obéznych 
�udí, kde sú prerastené tukom, to tak nevyzerá.  

Naše telo má okolo 600 svalov, ktoré sú vä�šinou párové. K ich aktivácii 
dochádza prostredníctvom nervových impulzov z centrálneho nervového systému.  

Tie svaly, ktoré sa upínajú š�achou na kostru, tvoria kostrové svalstvo. Pod 
mikroskopom sa prejavujú prie�nym pruhovaním, preto sa volajú prie�ne pruhované 
svalstvo. Ve�kos� kostrových svalov je rôzna. Až na srdce sú ovládate�né �udskou 
vô�ou. Srdce je prie�ne pruhovaný sval, ktorý pracuje neustále a bez nášho vedomia. 
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Hladké svaly tvoria svaly vnútorných orgánov, ktoré nie sú  ovládate�né �udskou 
vô�ou (napr. peristaltika �riev). Pracujú pomalšie ale stále. Na ich prácu majú ve�ký 
vplyv hormóny a mechanické a tepelné podnety. 
 Úlohou svalov je hýba� naším telom. Pohyb dosiahnu tým, že sa skrátia alebo 
pred�žia. Sval sa dokáže skráti� až do 2/3 svojej pokojovej d�žky a pred�ži� asi o 20%. 
Násilné pred�ženie môže spôsobi� poškodenie, prípadne pretrhnutie. Používaný sval sa 
vyvíja a tvaruje, prispôsobuje sa �innosti, ktorú vykonáva. Po�as práce premie�a jeden 
druh energie na druhú. Energiu získava sval z potravy zložitými metabolickými 
premenami cukrov a tukov, prípadne bielkovín. 
 

Svaly aj tuky tvarujú našu postavu. Každý po svojom. Mne sa viac pá�i, ako ju 
tvarujú svaly. Ke� sa však pozerám okolo seba, tvarovanie postavy tukmi je zo d�a na 
de� viac v móde. Ak sa svaly nepoužívajú, ochabujú, zmenšujú sa a tuk vo svaloch ich 
za�ne obopína�, akoby dusi�. Pohybujeme sa pomalšie napriek tomu, že máme 
obrovské zásoby energie. Dostavujú sa mnohé civiliza�né choroby: ischemická choroba 
srdca, cukrovka, zvýšená hladina tukov v krvi, tvorba žl�ových kame�ov, k��ové žily, 
rakovina, problémy s dýchaním, bolesti chrbtice a k�bov (artróza), zvä�šenie prostaty.  

 
Svaly sú miestom, kde sa v tele spáli najviac energie. Pravidelným cvi�ením 

aeróbneho charakteru (chôdza, jogging, aerobik, cyklistika, plávanie) sa zvyšuje 
pulzová frekvencia, srdie�ko rýchlejšie bije, aby sa dostávali živiny a kyslík do 
pracujúcich svalov. Zvyšuje sa telesná teplota a zrých�uje spa�ovanie. Telo si po cvi�ení 
potrebuje doplni� zásoby paliva vo svaloch, a tak zrýchlený metabolizmus pokra�uje 
ešte nieko�ko hodín po jeho skon�ení. Pri aeróbnom za�ažení �erpá sval energiu 
spo�iatku štiepením cukrov (glykogénu) a po 20-30 minútach dochádza k získavaniu 
energie spa�ovaním nadbyto�ných tukových zásob.  
 
 �o doda� nakoniec? �ím viac svalov a menej tukov, tým efektívnejší bude 
metabolizmus. Dokonca i po�as odpo�inku, pretože sval stále pracuje. Ale ur�ité 
množstvo tukov má pre náš organizmus ve�ký význam a ich nedostatok môže takisto 
zaprí�ini� vážne zdravotné problémy. Preto musia by� aj tuky zastúpené v primeranom 
množstve v jedálnom lístku.  


