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Snížení hmotnosti Vám může prodloužit život

Obezita
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Kdy mluvíme o nadváze a obezitě
Nadváha a obezita jsou charakterizovány nadměrným ukládáním tuku v těle. U obézních
mužů přesahuje tuk 25%, u žen 30% (u starších 35%) tělesné váhy. Obezita vzniká jako
následek energetické nerovnováhy, tedy nepoměru mezi příjmem a výdejem energie. Nadvá-
ha a obezita jsou významným celosvětovým zdravotním problémem, který dosahuje rozměrů
epidemie. Podle údajů WHO (Světová zdravotnická organizace) je v současnosti na světě více
jak 1 miliarda lidí s nadváhou a více než 300 milionů je klinicky obézních. Zvlášť alarmující je
nárůst nadváhy a obezity v dětské populaci.

Pro určení stupně nadváhy a obezity se používají různá hlediska. V praxi nejužívanější
variantou je výpočet váhově - výškových indexů, nejčastěji body mass index (BMI). 

Hmotnostní index BMI = hmotnost v kilogramech / výška v metrech na druhou 
V rámci použití BMI jsou stanoveny dělící body, které klasifikují normální váhu, nadváhu a obezitu (tab.1).
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klasifikace BMI riziko komplikací obezity

podváha <18,5 nízké riziko jiných chorob

normální váha 18,5 – 24,9 průměrné

nadváha 25 – 29,9 mírně zvýšené

obezita I. stupně 30,0 – 34,9 středně zvýšené

obezita II. stupně 35,0 – 39,9 velmi zvýšené

obezita III. stupně ≥ 40 vysoké
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Pro posouzení zdravotních rizik vyplývajících z obezity je nutné zohlednit i rozložení tuku.
Podle rozložení tuku rozeznáváme dva typy obezity – méně nebezpečný gynoidní typ (žen-
ský typ obezity, nebo také obezita tvaru hrušky) s akumulací tuku v oblasti hýždí a stehen
a typ androidní (mužský typ obezity, nebo také obezita tvaru jablka), kde je tuk nahroma-
děn zejména v oblasti břicha. Nadměrné hromadění tuku v břiše výrazně zvyšuje riziko vzniku
komplikací vyplývajících z obezity.

Jednoduchým ukazatelem rozložení tuku 
v těle je obvod pasu. Pas měříme v polovině
mezi spodním okrajem dolního žebra a horním
okrajem pánevní kosti. Krejčovský metr přikládá-
me v horizontální rovině (jako opasek).
Hraniční hodnoty obvodu pasu uvádí tab.2.

Tab. 2. Riziko vzniku metabolických a oběhových 

komplikací spojených s obezitou. (podle WHO, 1997)

Jak obezita vzniká
Obezita vzniká na základě působení vlivů dědičnosti a vlivů prostředí. Dědičnost se
podílí na vzniku obezity z 50% případů, zbytek připadá na vlivy prostředí. 
Dědičnost se uplatňuje různými způsoby, např. rozdílnou schopností spalovat základní živiny
(zejména tuky), velikostí klidového energetického výdeje, jídelními preferencemi a stupněm
spontánní pohybové aktivity. Dědí se však také rodinné zvyklosti, tedy např. výběr a množství
konzumované stravy, sklon k pohybu apod. Někteří autoři mluví v souvislosti s obezitou
i o „genetických obětech“. 

Vliv prostředí se uplatňuje především sedavým způsobem života a přejídáním.
Dědičnost se také podílí na tom snadné či naopak obtížné je pro pacienta zhubnout.
Řada pacientů potřebuje ke snížení a udržení hmotnosti účinnost a soustavnou pomoc.

V průběhu života každého jedince můžeme vytipovat tzv. riziková období pro vznik obezity,
kdy pravděpodobnost, že ztloustneme, se mnohonásobně zvyšuje. Mezi takovéto rizikové
periody patří doba dospívání (hlavně u dívek), doba těhotenství a následné období, meno-
pauza, stop kouření a užívání léků, které mohou ovlivňovat tělesnou hmotnost. 
S rozvojem obezity souvisejí také období, která jsou spojena se změnou jídelních 
a pohybových návyků; např. nástup do zaměstnání nebo změna zaměstnání, rodinné 
či pracovní problémy, zanechání sportu, dlouhodobá onemocnění, úrazy.
Predisponujícími faktory pro vznik obezity jsou dále nižší socioekonomické postavení 
a psychické alterace (deprese, úzkosti, stres). V anamnéze obézního pacienta také často
nacházíme jo-jo fenomén (opakované kolísání hmotnosti).

obvod pasu zvýšené riziko vysoké riziko 

ženy větší než 80cm větší než 88cm

muži větší než 94cm větší než 102cm



Obezita je nemoc
Obezita, to není jen problém nespokojenosti s vlastním vzhledem či problém nepadnoucích
šatů. Obezita je především nemoc, která je rizikem pro vznik řady dalších vážných
onemocnění. Důsledkem obezity jsou:

Závažná metabolická a oběhová onemocnění – ischemická choroba srdeční a infarkt myo-
kardu, ateroskleróza mozkových tepen a cévní mozková příhoda, porušená glukózová tole-
rance a diabetes mellitus 2. typu

Zvýšený krevní tlak
Zvýšená hladina cholesterolu a tuku v krvi
Gynekologické problémy, neplodnost
Žlučníkové kameny
Některé typy nádorů (zejména karcinom prsu, prostaty a tlustého střeva)
Opakované krátké zástavy dýchání (syndrom spánkové apnoe)
Onemocnění pohybového aparátu – zvýšená mechanická zátěž vede ke vzniku artrózy

kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů
Kožní komplikace – ekzémy a mykózy, celulitida
Psychosociální komplikace – společenská diskriminace, nízké sebevědomí, deprese, úzkosti,

poruchy příjmu potravy (noční jedení, bulimie) 

Výše uvedená fakta dokládají, že obezitu jako nemoc a možnou příčinu dalších one-
mocnění je nutné léčit. Dosažení lepšího vzhledu je zde jen částečným přínosem. Hlavní
přínos spočívá ve snížení rizika rozvoje výše uvedených onemocnění, které snižují kvalitu, ale
i zkracují délku života. 
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Jak obezitu účinně léčit
Léčba obezity musí být přizpůsobena věku obézního jedince, stupni nadváhy a přítomnosti
zdravotních komplikací. Cílem léčby není dosažení ideální hmotnosti, protože tento cíl je
u většiny obézních nereálný. Cílem léčby je výraznější pokles hmotnosti a s tím spojené
snížení zdravotních rizik. O úspěšnosti redukčního režimu pak rozhoduje především schop-
nost dlouhodobě udržet docílený hmotnostní pokles. Je nutné zdůraznit, že se nejedná
pouze o krátkodobou dietu, ale o celoživotní změnu životního stylu. Léčba obezity má být
vždy komplexní, dlouhodobá a individuální. 

Zahrnuje: Nízkoenergetickou dietu s omezením tuku Pohybovou aktivitu 
Úpravu jídelních a pohybových návyků

Jednou z možností lékové terapie, která může pacientům pomoci snížit a dlouhodobě udržet
hmotnost, jsou přípravky obsahující účinnou látku SIBUTRAMIN. 
Tyto přípravky mají dvojí účinek. Jednak snižují příjem potravy navozením pocitu sytosti a jed-
nak zvyšují výdej energie stimulací tvorby tepla v organizmu.

Snížení hmotnosti o 5-10% má pro pacienta podstatný zdravotní přínos:
Dochází k poklesu krevního tlaku (krevní tlak klesá o 1 – 2 mm Hg při úbytku původní

hmotnosti o jedno procento)
Snižuje se celková hladina krevních tuků, klesá hladina „rizikového“ LDL cholesterolu,

stoupá hladin „ochranného“ HDL cholesterolu
Dochází ke zlepšení ukazatelů metabolismu cukrů; riziko úmrtí ve vztahu k cukrovce klesá o 44%
Zlepšuje se dušnost, kvalita spánku, zmírňují se bolesti kloubů a páteře
Riziko úmrtí na nádorová onemocnění klesá o 37%
Rizika celkové úmrtnosti klesají o 20%
Zlepšuje se celková kvalita života

Dalším přínosem souvisejícím s příznivým ovlivněním výše uvedených onemocnění je může být
snížení dávek léků užívaných pacientem či dokonce možnost zcela vysadit některé léky (po
dohodě s lékařem). S tím souvisí i možná finanční úspora v nákladech za léky. Nejvýznamněj-
ším přínosem při snížení a dlouhodobém udržení hmotnosti je prodloužení života. Některé
medicínské prameny uvádějí, že snížení (a udržení) hmotnosti o 1 kg, prodlouží život
o 3 měsíce. V případě nadbytečných kilogramu platí, že méně znamená více. 
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Zpracováno podle publikace: Williamson et al. Am J Epidemiol 1995; 141(12):1128-1141



Zásady léčby obezity
Předpokladem úspěšnosti léčby je dostatečná motivace pacienta. Existuje mnoho důvodů,
proč stojí za to hubnout. Pacient bývá nejčastěji motivován k léčbě ze zdravotních, společen-
ských nebo estetických důvodů. Dalšími hnacími prvky pro hubnutí jsou důvody citové, kdy
jedinec má např. problémy s navázáním partnerského vztahu nebi jeho postava vadí partne-
rovi. Konečně to může být i subjektivní nespokojenost, kdy nadváha či obezita vadí přede-
vším vám samotným, nemůžete se na sebe podívat do zrcadla, zlobíte se na sebe, že se
nedokážete kontrolovat v jídle a toužíte mít štíhlejší postavu.
Vaše motivace musí být dostatečně silná nejen proto, aby jste s dietou začali, ale aby jste
byli schopni ji i dlouhodobě dodržovat. V okamžiku, kdy máte jasnou motivaci, měli byste si
stanovit cíl – o kolik kilogramů chcete zhubnout a za jak dlouho. Určete si cíl jak krátkodobý,
tak dlouhodobý, ale vždy reálný, aby jste jej mohli splnit. Krátkodobým cílem je podle dopo-
ručení úbytek tělesné hmotnosti půl kilogramu týdně. Dlouhodobým cílem je pak dosažení
optimální hmotnosti, vhledem k zdravotnímu stavu a vašim současným možnostem.
Uvažujte o svých úspěších, ne o nedostatcích.
Máte-li ujasněnou motivaci a stanovené reálné cíle, můžete přistoupit k sestavení vlastního
dietního režimu (viz. dále). Z informací o příčinách vzniku obezity vyplývá, že je nevhodné
určovat dvěma lidem s obezitou o stejném BMI totožné cíle při redukčním režimu. Jejich reak-
ce na stejný redukční režim totiž může být naprosto odlišná.
Pro úspěšné hubnutí není rozhodující pouze změna složení stravy, ale i změna vaše-
ho jídelního chování. 

Všímejte si způsobu, jakým jíte (rychlost jídla, vychutnávání jídla…)
Vyvarujte se nevědomého automatického pojídání stravy
Uvědomte si momenty, které vás nutí k jídlu
Rozlišujte pocit hladu od „chutí na dobroty“
Při jídle nevykonávejte jiné činnosti
Nejezte ve spěchu
Jezte vždy u jídelního stolu
Nesnažte se za každou cenu dojídat
Odložte příbor mezi jednotlivými sousty
Potraviny nakupujte, jste-li nasyceni a ne na lačný žaludek
Neponechávejte pro vás lákavá jídla volně dosažitelná
Po dojedení opusťte jídelní stůl
Servírujte na stůl najednou pouze jeden chod
Naučte se způsobu, jak jíst mimo domov
Připravte si plán, jak se chovat při oslavách a jak odolávat „rizikovým“ situacím
Uvědomte si chyby, které při jídle děláte
Jezte vícekrát denně, nejlépe 5x a poslední denní porci jezte ještě před 18. hodinou

Nezbytným předpokladem úspěšnosti redukčního režimu je pravidelná kontrola váhy. 
Važte se za stejných podmínek, tzn. nalačno, ve spodním prádle a ve stejnou dobu.
Abyste měli přehled, jak jste úspěšní, zaznamenávejte si svou váhu do záznamového arch
nebo do grafu.

Dalším významným pomocníkem při hubnutí je pravidelné zapisování jídelníčku. 
Pomocí záznamů pochopíte své jídelní chování a lépe budete odstraňovat nedostatky.

Záznamy mají obsahovat:
Čas, dobu jídla
Druh a množství jídla (můžete doplňovat o údaje o energetické hodnotě stravy)
Režim jídla
Místo, činnost při jídle
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Ideální je, pokud zapisujete i provázející pocity (např. zda jíte z hladu nebo proto, že jste stre-
sováni). Stejným způsobem zaznamenávejte i údaje o pohybové aktivitě.
Důležité je i získání podpory okolí, které vám bude pomáhat jak při vašich úspěších, tak
v době, kdy motivaci budete ztrácet. A myslete také na sebe! Naplánujte si odměny za kon-
krétní změny a váhové úbytky.

Jak sestavit redukční jídelníček?
Základem dietního režimu při redukční dietě je omezený příjem tuků a jednoduchých
cukrů. Správně sestavený redukční jídelníček má být pestrý, chutný a vedle základních
živin (bílkovin, tuků, cukrů) by měl obsahovat i všechny potřebné vitamíny, minerály, stopové
prvky a vlákninu. Při snižování hmotnosti nesmíte hladovět. Novinky ve stravovacích zvy-
klostech zavádějte nenásilně, ale systematicky.

Potraviny jsou složeny ze tří základních živin - bílkovin, sacharidů a tuků, zastoupe-
ných v jednotlivých potravinách v různých proporcích (viz. energetické hodnoty potravin).

Sacharidy (cukry)
Energetická hodnota 1g sacharidů = 17kJ

Sacharidy mají v redukční dietě hradit 40 - 50% z celkového energetického příjmu, což před-
stavuje při příjmu okolo 5000kJ 120-150 g sacharidů. 
Jsou vynikajícím zdrojem energie ve formě glukózy nebo zásobního škrobu glykogenu. Glu-
kóza je hlavním zdrojem energie pro nervový systém a mozek. 
Sacharidy mají v redukčních dietách nezastupitelnou úlohu, protože mimo jiné zabra-
ňují poklesu bazálního metabolismu.



Sacharidy můžeme rozdělit na jednoduché a složené. 
Jednoduché sacharidy (monosacharidy) obsahuje řepný či třtinový cukr, med, ovoce. Zdrojem
sacharidů jsou sladkosti, koláče, sušenky, bonbony a čokoláda. Cukr jako takový poskytuje
pouze „prázdné kalorie“, ale žádné důležité vitamíny a minerály. Jednoduché cukry jsou
rychlým zdrojem energie, ale po jejich požití prudce stoupá hladina krevního cukru s násled-
ným pocitem hladu a únavy. 

Zdrojem složených sacharidů (polysacharidy) jsou rýže, chleba, zelenina, těstoviny, cereálie.
Vstřebávají se poměrně dlouho, udržují stálou hladinu krevního cukru a obsahují dostatek
vlákniny, proto nás mnohem lépe zasytí a snižují pravděpodobnost vzniku hladu (s rizikem
přejedení). Zvláště celozrnné potraviny obsahují důležité minerály a některé vitamíny. 

Ve vztahu k sacharidům se v posledních letech často hovoří o glykemickém indexu potra-
vin (dále GI). Index udává schopnost zvýšit hladinu krevního cukru po požití sacharidové
potravy. GI jednotlivých potravin se zjišťuje experimentálně a je definován poměrem plochy
pod glykemickou křivkou sledované potraviny a plochy pod glykemickou křivkou glukózy,
jejíž referenční hodnota je rovna 100%. Potraviny s nízkým glykemickým indexem méně
zvyšují hladinu glykémie po jídle, navozují delší pocit sytosti a menší pocit hladu. Analo-
gicky potraviny o vysokém GI vedou k vyššímu vzestupu inzulínu s výraznější tendencí ukládat
živiny do tukových zásob, což je spojeno s rizikem nárůstu hmotnosti. 
Hodnota GI není neměnná, velmi záleží na způsobu zpracování stravy, obsahu vlákniny,
tuku, bílkovin a přítomnosti kyselin (např. vinný ocet, citrónová šťáva, kyselé ovoce), což jsou
faktory ovlivňující rychlost vyprazdňování žaludku a tedy i rychlost trávení a vstřebávání
sacharidů. Pokud bychom měli uvést praktický příklad, pak lepší je k svačině 1/2 tmavého
rohlíku se 25 g polotučného sýra než 1 celý suchý rohlík. Energetická hodnota je stejná, ale
metabolický efekt naprosto odlišný. Po svačině se sýrem nastane pocit hladu později a bude
méně intenzivní. Při obědě sníte jen tolik, kolik jste si předem naplánovali.

Tuky
Energetická hodnota 1g tuků = 38 kJ

Základní stavební složkou tuků jsou mastné kyseliny (nasycené, nenasycené) v různém pomě-
ru. Tuky by měly hradit 20 - 30% celkové energetické hodnoty, což představuje při redukční
dietě o 5000 kJ 25 - 40 g tuku. Při vzniku obezity sehrávají hlavní úlohu, protože mají nejvyšší
energetickou hodnotu ze všech živin, přičemž jejich schopnost zasytit je nízká. Nadbytek tuků
v dietě je ukládán do formy tukových zásob, jejichž kapacita je prakticky neomezená. 
Nadměrná spotřeba tuků je také dávána do souvislosti se vznikem některých typů nádorů
(např. nádorů prsu, dělohy, prostaty a tlustého střeva). Tuky jsou důležité pro tvorbu buněčných
membrán,vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K), jsou nosiči vůně a textury
pokrmu, prodlužují dobu vyprázdnění žaludku a jsou důležité pro termoregulaci.

Tuky rozdělujeme podle původu na rostlinné a živočišné.
Živočišné tuky (máslo, sádlo, lůj) obsahují více nasycených mastných kyselin a jsou navíc zdro-
jem cholesterolu. Podílejí se na zvyšování hladiny cholesterolu v krvi a tím urychlují vznik
a rozvoj aterosklerózy. Živočišné tuky by měly tvořit maximálně 1/3 z celkového množ-
ství přijímaných tuků.

Rostlinné tuky (oleje) jsou tvořeny převážně nenasycenými mastnými kyselinami, které jsou
zdravější a neobsahují cholesterol. Nenasycené mastné kyseliny dělíme na mononenasyce-
né (ve své struktuře mají jednu dvojnou vazbu) a polynenasycené (mají  více dvojných vazeb).
Nejčastěji se vyskytující mononenasycenou mastnou kyselinou je kyselina olejová, která je
hojně zastoupena v olivovém, podzemnicovém a řepkovém oleji. Mononenasycené mastné
kyseliny celkovou hladinu cholesterolu neovlivňují, snižují jeho nebezpečnou frakci (LDL cho-
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lesterol) a zvyšují hladinu „hodného“ HDL cholesterolu. Polynenasycené mastné kyseliny
si tělo nedokáže vyrobit, proto je musíme přijímat potravou. Mezi tyto tzv. esenciální mastné
kyseliny patří kyselina linolová a linolenová. Zdrojem jsou rostlinné oleje, především řepkový,
slunečnicový a kukuřičný. Snižují hladinu cholesterolu, chrání tělo před vznikem srdečně cév-
ních onemocnění, jsou nezbytné pro růst a vývoj. Mezi nenasycené mastné kyseliny patří n-3
mastné kyseliny, označované také omega-3 mastné kyseliny, jejichž zdrojem jsou především
ryby a mořské plody. Omega-3 mastné kyseliny se také uplatňují v prevenci a léčbě srdečně
cévních onemocnění, hyperinzulinémie (zvýšená hladina inzulínu v krvi) a diabetu 2.typu.
Mastné kyseliny n-3 řady zabraňují srážení krve, působí vazodilatačně, tlumí zánět, zabraňují
výskytu poruch srdečního rytmu a snižují hladinu triacylglycerolů.

Tuky se ve stravě objevují ve dvou formách, a to jako tuky zjevné (máslo, sádlo, oleje,
rostlinné tuky) a tuky skryté (maso, masné výrobky, uzeniny, mléko, mléčné výrobky, sýry
a pod.). Při výběru potravin volte výrobky s nízkým obsahem tuku, označené jako nízkotučné
nebo light. Sledujte také informace uvedené na obalu výrobku, především % tuku
v sušině, složení živin a energetickou hodnotu.

Bílkoviny
Energetická hodnota 1g bílkovin = 17kJ

Bílkoviny jsou ve výživě člověka nenahraditelné. Jsou nezbytné pro stavbu a obnovu tkání,
účastní se tvorby enzymů, hormonů a imunitních látek. Jako zdroj energie je organismus vyu-
žívá pouze v krajních případech. Základním stavebním kamenem bílkovin jsou aminokyseliny.
Biologicky kompletní, plnohodnotné bílkoviny obsahují všechny základní aminokyseliny ve
správném poměru. 
V rámci redukčního režimu by bílkoviny měly hradit 20% celkového energetického příj-
mu, což při příjmu 5 000kJ přestavuje 60-75g bílkovin/den. Vyšší příjem bílkovin v dietě má
řadu výhod: menší pocit hladu (bílkoviny mají ze všech hlavních živin největší schopnost zasy-
tit), množství svalové hmoty zůstává zachováno, neklesá tedy bazální metabolismus a hmot-
nostní úbytky déle vydrží. 

Bílkoviny dělíme na rostlinné a živočišné:
Živočišné bílkoviny se vyskytují v potravinách živočišného původu v mase, rybách, drůbeži,
mléce, mléčných výrobcích a vejcích. Mají ideální poměr plnohodnotných aminokyselin. Čím
je ale maso nebo sýr tučnější, tím je obsah bílkovin nižší! 
Významným zdrojem bílkovin rostlinného původu jsou semena olejnatých rostlin, luštěniny
(zejména sója), obiloviny a obilné klíčky. Optimální je, když člověk kombinuje ve stravě jak
rostlinné, tak živočišné zdroje bílkovin.

Vláknina
Vláknina je polysacharid, který má pro výživu zásadní význam.V dietních režimech se přede-
vším využívá schopnosti vlákniny zvětšovat v žaludku svůj objem a navozovat pocit sytosti.
Doporučená denní dávka je 25 - 35g. 
Vlákninu dělíme na rozpustnou a nerozpustnou, přičemž většina potravin obsahuje oba
typy: Nerozpustná vláknina (celulóza, hemicelulóza, lignin) je nerozpustná ve vodě, zpraco-
vává se až v tlustém střevě za pomoci střevních bakterií. Zvětšuje objem stolice a zlepšuje
střevní peristaltiku, čímž působí preventivně proti zácpě, příznakům dráždivého tračníku
a vzniku nádorových onemocnění střev. Příznivě ovlivňuje vstřebávání a trávení živin. Najdeme
ji v obilí, kukuřici, otrubách, zelenině, slupce ovoce a kořenové zelenině.
Rozpustná vláknina (pektin, oligofruktóza) zpomaluje vyprazdňování žaludku, trávení
a vstřebávání živin. Její konzumace oplošťuje křivku hladin krevního cukru po jídle, má také
vliv na snížení hladiny cholesterolu v krvi (snižuje LDL cholesterol). Je obsažena v luštěninách,
ovoci, v obilovinách, oligofruktóza je také přidávána do některých mléčných výrobků.



Jaké jsou vhodné a nevhodné potraviny?

ZELENINA A OVOCE 
Právě zelenina a ovoce by měly být ve vašem jídelníčku bohatě zastoupené. Vhodné jsou všech-
ny druhy zeleniny. Zelenina obsahuje 80 – 90% vody, má nízký obsah energie, a je bohatým
zdrojem vlákniny, vitamínů a minerálů. Zeleninu jezte denně, nejlépe ke každé porci jídla.
Ovoce a ovocné výrobky obsahují ve srovnání se zeleninou více energie, jejímž zdrojem jsoou
převážně jednoduché cukry (fruktóza, glukóza), proto jej nejezte více jak 30 dkg denně.
Z ovoce vybírejte hlavně méně sladké druhy (grepy, jablka). 
Není vhodné sušené ovoce, protože má vysokou energetickou hodnotu. Z kompotů, džemů
a marmelád vybírejte slazené umělými sladidly nebo se sníženým obsahem cukru.

CHLÉB A PEČIVO
Mlýnské a pekárenské výrobky jsou bohatým zdrojem komplexních sacharidů, zejména jde-li
o tmavé druhy chleba, celozrnné pečivo a pečivo obohacené vlákninou. Celozrnné pečivo
má sice energetickou hodnotu srovnatelnou s bílým pečivem, ale preferujte jej kvůli vysoké-
mu obsahu vlákniny, minerálů (hořčík, vápník) a vitamínů (vit. B1 a vit. E). Stejně tak vhodné
jsou grahamové rohlíky a sojové rohlíky; vyhýbejte se bílému pečivu (tolik nezasytí)
a zcela vynechávejte pečivo obsahující tuk – buchty, koláče, linecké čajové sušenky apod.
Doporučené množství pečiva je 5 - 10 dkg na porci. 
Při přípravě omáček a zahuštěných polévek se vyhýbejte mouce a nepoužívejte zapraženou
mouku na tuku – jíšku.

PŘÍLOHY A LUŠTĚNINY
Přílohy jezte v menším množství, do 20 dkg na porci (váženo ve vařeném stavu). Preferujte
vařené brambory, celozrnné těstoviny, bezvaječné těstoviny, neloupanou rýži. Pečivo ani přílo-
hy nevynechávejte.
Luštěniny jsou sice kalorické, ale hodnotné potraviny, které v přiměřeném množství patří do
vašeho jídelníčku. Jsou výborným zdrojem biologicky hodnotných bílkovin rostlinného původu
a s výjímkou sójových bobů neobsahují téměř žádný tuk. 

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Mléko a mléčné výrobky jsou důležitým zdrojem bílkovin a vápníku.
Konzumujte především odstředěné nebo polotučné mléko, jogurty s nízkým obsahem
tuku (do 3% tuku, čemuž odpovídá 200 – 300 kJ/100 g), výrobky z odstředěného nebo
polotučného mléka, nízkotučné tvarohy. 
Nepoužívejte smetanu ani výrobky obohacené smetanou. Vyhýbejte se tučným sýrům,
dávejte přednost sýrům se sníženým obsahem tuku (do 30% tuku v sušině). 
Sušina tvoří část z celkové hmotnosti sýra. Je-li na výrobku např. vyznačeno, že obsahuje
30% tuku a 50% sušiny, je celkový obsah tuku 30x50/100 = 15%. 
V tomto případě se jedná o procenta z celkové hmotnosti sýra, ne o procenta z celkové ener-
getické hodnoty 100 g sýra. Platí tedy, že čím více sušiny, tím více tuku ve výrobku.

VEJCE
Žloutek je zdrojem cholesterolu, jezte proto zejména vaječný bílek, který je kvalitním
zdrojem bílkovin, neobsahuje tuk a má tedy nízký obsah energie. Celá vejce konzumujte
max. 3 - 4 týdně.

MASO A MASNÉ VÝROBKY
Maso je významným zdrojem biologicky kvalitních bílkovin, ale jeho konzumace je často spo-
jena s nadměrným příjmem tuku – ať už skrytého v samotném mase, nebo v podobě tuku
použitého na přípravu masového pokrmu. 
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V redukčním jídelníčku mohou být zastoupeny všechny druhy masa, kromě tučného
masa. Pozor, i libové maso obsahuje tuky! Vhodné je zejména kuřecí a krůtí maso,
v množství 10 - 15 dkg na porci. Jezte ho bez kůže. Vynechejte uzeniny, které jsou bohaté 
na tuk a často vyráběné z nekvalitních surovin s vysokým obsahem soli a konzervačních látek. 
Z uzenin v omezené míře můžete konzumovat libovou šunku nebo libové drůbeží salámy.
Nejezte vnitřnosti a paštiky. 
Naopak zařaďte do svého jídelníčku alespoň třikrát do týdne ryby, které mají optimální
složení mastných kyselin. 
Také korýši (humři, krabi, langusty) a měkkýši (ústřice, mušle, šneci, chobotnice) mají vysoký
obsah bílkovin a málo tuků a sacharidů. Navíc obsahují mnohé minerály, zejména jód a selen.
Z konzervovaných ryb jsou povolenyryby ve vlastní šťávě. 

TUKY
Vyhýbejte se jak tukům volně používaným (používané na mazání, přípravu jídla), tak tukům
skrytým v tučných potravinách. Preferujte rostlinné tuky, popř. tuky v light úpravě, které
však také omezujte.

CUKROVINKY A SLADKOSTI 
Moučníky si můžete dopřát jen výjimečně, bez šlehačky, bez krémů, raději piškotové ovocné
koláče. Bonbónům, čokoládě, sušenkám a plněným oplatkám se celkově vyhněte. Pokud
máte chuť na sladké, zvolte ovoce, cereální tyčinky, želé s nízkým obsahem cukru nebo
pudink z odstředěného mléka. Cukr nahraďte umělými sladidly bez energetické hodnoty.

NÁPOJE
Dodržujte pitný režim - denně vypijte 2 - 3 litry tekutin, nejlépe neslazených nápojů (voda,
ovocné čaje, minerálky, light nápoje, přírodní džusy do 2 dcl/denně ). Vyhýbejte se alkoholu,
je energeticky bohatý.

ALKOHOL
Alkohol je bohatým zdrojem energie, protože 1 g alkoholu poskytne 29 kJ. Alkohol
také podporuje vznik rizikové obezity typu jablka a zvyšuje hladinu krevních tuků. V rámci
dietního režimu si můžete dopřát sklenku suchého vína, nejlépe vinný střik.

SŮL, KOŘENÍ A BYLINKY
Omezujte solení a používání kořenících směsí s obsahem soli. Hotové pokrmy nedosoluj-
te. Užívejte česnek, bylinky a jednodruhové koření.

PŘÍPRAVA POKRMŮ
NESMAŽIT
Bez přidání tuku a bez zahuštění moukou Dušením
V mikrovlnné, horkovzdušné troubě nebo v páře Grilováním bez tuku
Vařením Pečením

Snížení příjmu energie
Nejnižší hodnoty ve sloupcích jsou určeny pro osoby, které mají lehkou fyzickou práci, nejvyš-
ší pro osoby vykonávající těžkou fyzickou práci. Na zhubnutí jednoho kilogramu tělesné-
ho tuku je potřeba energetický deficit zhruba 25 000 – 30 000 kJ. 
Při sestavování individuálního výživového plánu vycházíme z jídelníčku pacienta. Klient opti-
málně po dobu sedmi dnů zaznamenává vše, co snědl, s udáním množství stravy. Současně
zapisuje i čas konzumace jídla a provázející pocity (zda např. jedl z hladu, nudy nebo že měl
pouhou chuť na jídlo). Pomocí nutričního programu vyhodnocujeme průměrný denní příjem
energie, makronutrientů i mikronutrientů.



Optimální je snížit energetický příjem o 2000 kJ/den oproti výchozímu jídelníčku, což
představuje 14 000 kJ/týden; tomu odpovídá úbytek o půl kilogramu tuku týdně. Půl kilo
týdně znamená 24 kilogramů za rok! Pro efektivní hubnutí je totiž důležité, aby úbytek
hmotnosti byl pozvolný a připadal především na tukovou tkáň. Pomalé hubnutí také zajistí,
že váhové úbytky budou trvalé.
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ženy 19 – 34 let ženy 35 – 54 let ženy nad 55 let 

bílkoviny tuky cukry

70 - 80
g

65 - 85
g

321 - 385
g

bílkoviny tuky cukry

65 - 75
g

60 - 75
g

308 - 353
g

bílkoviny tuky cukry

65
g

55
g

289
g

= 9 000 – 11 000kJ = 8 500 – 10 000kJ = 8 000kJ

muži 19 – 34 let muži 35 – 54 let muži nad 55 let 

bílkoviny tuky cukry

80 - 100
g

75 - 105
g

408 - 499
g

bílkoviny tuky cukry

75 - 95
g

70 - 100
g

365 - 457
g

bílkoviny tuky cukry

70
g

60
g

333
g

= 11 000 – 14 000kJ = 10 000 – 13 000kJ = 9 000kJ

Tab. 3. Doporučené výživové dávky pro zdravou populaci

Z počátku je hmotnostní úbytek rychlejší, protože tělo ztrácí ve zvýšené míře tekutiny. Jedním
z důvodů je, že při omezení stravy poklesne produkce inzulinu (protože ho není tolik zapotře-
bí) a zvýší se množství vyloučené moči. Druhým důvodem vyčerpání zásob glykogenu. 
Po fázi poměrně rychlého hubnutí často přichází období, že váha neklesá tak rychle,
nebo dokonce stagnuje. Obvykle to je následek toho, že jste nějaký čas dodržovali přísnější
redukční dietu a váš organismus se na ni adaptoval snížením energetického výdeje; přešel na
úspornější režim. Řešením této situace je zařazení pohybové aktivity, která zmíněné energetic-
ké úspornosti dokáže zabránit.

Příklad redukčního jídelníčku o 5000 kJ

Tělesná aktivita
Pravidelná tělesná aktivita je nedílnou součástí každého redukčního režimu, zvyšuje
jeho šanci na úspěch a pomáhá ke snížení zdravotních rizik spojených s obezitou.
Vhodná pohybová aktivita má řadu pozitivních účinků:

Zabraňuje poklesu energetického výdeje při dietní léčbě a zvyšuje rychlost metabolismu
Odbourává přebytečný tuk a ne svalovinu
Zlepšuje fyzickou zdatnost a pohybové dovednosti
Příznivě ovlivňuje rizikové faktory nemocí srdce a cév (krevní tlak, metabolismus cukru,

spektrum krevních tuků)
Příznivě ovlivňuje psychiku, potlačuje deprese a úzkosti
Vede ke krátkodobému snížení chuti k jídlu
Snižuje chuťové preference tučných jídel

Důležité je zvýšit množství pohybu v každodenním životě. Velmi vhodná je chůze
místo jízdy autem, chůze po schodech místo jízdy výtahem, delší procházky ve svižném
tempu. Vhodným pohybem je také jízda na kole nebo rotopedu, plavání nebo veslování,
aquaaerobik, běh na lyžích apod. Rozhodněte se pro takový druh pohybu, který vás bude
těšit, protože jen tak se může stát pravidelnou součástí vašeho denního režimu.
Aktivně hýbat by jste se měli alespoň 5x týdně po dobu 30 min, a to v optimální inten-
zitě. S pohybem začněte pomalu, postupně přidávejte na intenzitě i délce fyzické zátěže, ale
vytrvejte. Tělesná aktivita pro osoby s obezitou nesmí přetěžovat páteř a klouby dolních kon-
četin; proto se při cvičení vyhýbejte poskokům, chůzi ze schodů a horské turistice. 

SNÍDANĚ
šálek bílé kávy nebo hrnek čaje (možno

osladit umělým sladidlem a dochutit citrónem
nebo mlékem)

50g nízkotučných potravin s vysokým
obsahem bílkovin (netučný tvaroh, nízkotučný
sýr, libová šunka, rybí pomazánka)

50g tmavého chleba (nebo 45g bílého
rohlíku, 50g dalamánku)
SVAČINA

100g ovoce nebo 150g zeleniny
OBĚD

200g zeleniny
100g libového masa (drůbež, králík)

nebo 150g ryby
10g rostlinného tuku
100g brambor (nebo 70g dušené rýže, 

70g bramborového knedlíku, 

60g houskového knedlíku, 100g vařených těsto-
vin, 160g bramborové kaše
SVAČINA

Nízkotučný mléčný výrobek, 
zelenina nebo ovoce
VEČEŘE

200g zeleniny
80g libového masa (nebo nízkotučného

tvarohu, nízkotučného sýra, libové šunky, 
sýra cottage)

100g brambor, záměna příloh stejná 
jako u oběda
DRUHÁ VEČEŘE
V případě, že máte hlad, můžete zařadit druhou
večeři, ale není to podmínkou.

100g ovoce nebo 150g zeleniny
2dcl nízkotučného mléka
nízkotučný jogurt
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Ke ztrátě 1 kg tukové tkáně je potřeba energetický výdej okolo 20-30 tisíc kJ.

Zvýšení energetického výdeje při pohybové aktivitě 
1 hodina chůze denně: + 750 kJ = 2250 kJ/měsíc
40 minut aerobního cvičení denně (60% maximální tepové frekvence) po 5 dní v týdnu:

+ 6000 kJ/týdně = 24 000 kJ/měsíc. 
Hmotnostní pokles při zmíněném pohybovém režimu činí – 0,83 kg/měsíc.
Ke spalování tuků dochází především při tzv. aerobní pohybové aktivitě. Orientačním
ukazatelem je tepová frekvence. 

Pásmo aerobní frekvence leží okolo 60 % naší maximální tepové frekvence s maximem do
75-80 %. V grafu je pásmo optimální tepové frekvence pro redukci tělesné hmotnosti vyzna-
čeno žlutým polem. 

Jaké zásady je nutné při cvičení dodržet?
Zahřejte se cvičením v nízké intenzitě s trváním 5-10 minut 
Protáhněte se při rozcvičení strečinkovou formou 
Zklidněte se na závěr hlavní části až pod hranici 120 tepů za minutu 
Protáhněte se na závěr celého cvičení 
Jakékoli potíže při fyzické aktivitě konzultujte s lékařem

Jak váhové úbytky udržet?
Stále si kontrolujte váhu a podle ní si určujte, kolik jídla denně sníte. 
Množství snědeného jídla zvyšujte po dosažení optimální hmotnosti jen velmi pomalu. 

Obvykle doporučujeme zvyšovat denní energetický obsah o 600-800 kJ vždy 
po jednom týdnu.

Pokud vaše hmotnost začne po nějaké době opět stoupat, vraťte se k záznamům jídelníčku. 
Občas můžete některé potraviny zvážit, aby jste zjistili, jestli jste nepřidali na velikost porcí. 
Pokračujte ve cvičení, veďte si záznamy o pohybové aktivitě 
Naplánujte si, jak budete řešit zátěžové situace bez pomoci jídla. Pokud víte, že stres, pro-

blémy v práci nebo rodině zaháníte jídlem, vyhledejte pomoc psychologa

Pravděpodobnost, že si udržíte dosažený váhový úbytek, se zvyšuje s četností
návštěv u lékaře, nutricionisty, dietní sestry nebo psychologa. Možností jsou také
pravidelné telefonické nebo e-mailové konzultace. Tento postup zajistí, že nebudete
v průběhu času ztrácet motivaci a případné problémy budou ihned řešeny.

20 let 30 let 40 let 50 let 60 let 70 let
80t./min

100t./min

120t./min

160t./min
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REDUKCE HMOTNOSTI

Tabulky na protější straně udávají obsah energie v kJ a množství hlavních živin, tj. bílkovin,
tuků a sacharidů ve 100g. Pro lepší a rychlejší orientaci jsou doplněny piktogramy:

– velmi vhodné          – vhodné           – nevhodné

Tabulky energetických
hodnot potravin
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Salám šunkový 749 15,6 12,6 0,1 +

Šunka dušená 613 19,7 7,3 0 ++

Salám gothajský 1668 9,2 39,4 0 -

Salám lovecký 1807 27,2 35,0 0,2 -

Tlačenka drůbeží 697 16,6 10,8 0,1 +

Kachna s drůbky 1087 7,8 24,8 0,1 -

Krůta kuchaná 306 11,9 2,7 0,1 ++

Kuře kuchané 307 12,5 2,4 0,2 ++

Srnčí kýta 287 14,4 1,0 0,3 ++

Kapr 245 7,9 2,9 0 ++

Filé 251 13,6 0,5 0,1 ++

Makrela 497 12,3 7,5 0,1 +

Lahůdkové řezy 528 12,3 7,9 1,0 +

Uzená makrela 989 21,4 16,3 0,1 -

Tuňák 660 22,1 7,8 0 +

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY 100g

Mléko polotučné 203 3,1 1,9 4,6 +

Mléko plnotučné 246 2,8 3,2 4,5 -

Dezertní sýr 20% 730 23,1 7,8 2,4 ++

Olomoucké tvarůžky 556 29,1 0,8 2,0 ++

Tavený sýr 30% 761 18,7 11,2 0,9 ++

Sýr Lučina 60% 1217 10,8 26,5 1,0 -

Eidamská cihla 30% 1044 28,2 14,2 1,3 +

Tvrdý sýr Zlato 922 23,4 12,7 2,3 +

Jogurt bílý 372 6,0 4,1 6,7 ++

Jogurt ovocný 475 5,8 3,4 14,6 ++

Jogurt smetanový 669 3,0 10,9 11,8 -

Tvaroh měkký 389 17,8 0,4 4,3 ++

Vejce slepičí 513 9,4 9,0 0,5 +

CUKR A CUKROVINKY 100g

Cukr krystal 1665 0 0 98,5 -

(kj) (g) (g) (g)

NÁPOJE 100g

Džus jablečný 172 0 0 10,2 -

Zeleninová šťáva 70 0 0 3 +

Coca cola 186 0 0 11,0 -

Cola light 1 0 0 0 +

Destiláty 40% 1149 0 39,2 0 -

Pivo světlé 12 141 0,3 3,5 2,0 -

Pivo tmavé 10 211 0,5 3,3 6,3 -

Víno přírodní bílé 221 1,0 7,4 0,1 -

Víno přírodní červené 275 0,2 9,3 0,2 -

TUKY 100g

Máslo 2885 0,7 74,5 0,5

Máslo pomazánkové 1394 3,5 32,2 5,8

Sádlo škvařené 3496 0,1 91,0 0

Flóra 2600 0,1 70 0,3

Flóra light 1480 0,1 40 0,3

Ceresoft 3544 0 92,2 0,2

Olej slunečnicový 2826 0,1 73,5 0,1

Olej olivový 2824 0,1 73,4 0,2

MASO, MASNÉ VÝROBKY, RYBY 100g

Vepřové maso kýta 713 14,7 12,1 0 +

Vepřové maso tučné 1549 8,7 36,5 0 -

Mleté maso 1195 13,0 25,4 0 -

Hovězí maso zadní 603 15,0 9,1 0 +

Telecí maso kýta 482 16,7 5,2 0 ++

Jehněčí maso průměr 720 11,6 13,6 0,1 -

Králičí maso průměr 437 12,0 6,0 0,2 ++

Játra průměr 550 20,0 4,2 2,3 -

Párky drůbeží 666 16,9 9,9 0 +

POTRAVINA Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy
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tabulka energetických výdajů

Aktivity do 500 kJ/hod. – Čtení, psaní, práce na počítači, karetní hry, sledování televize,
rybolov

Aktivity do 500 - 1000 kJ/hod. – Řízení auta, hra na hudební nástroj, žehlení, příprava
a vaření jídla, úklidové práce, lehké zahradnické práce, lehký aerobic, cyklistika 9 km/h, golf

Aktivity do 1000 - 1500 kJ/hod. – Luxování, mytí oken, zednické práce, chůze rychlostí
6 km/h, stolní tenis, kuželky, rekreační badminton, volejbal, střední aerobic, lehká cyklistika

Aktivity do 1500 - 2000 kJ/hod. – Práce hornické, dřevorubecké, chůze rychlostí 8
km/h, bruslení, sexuální aktivita, intenzivní aerobic, fotbal, vysokohorská turistika, plavání

Aktivity nad 2000 kJ/hod. – Cyklistika 20 km/h, basketbal, sjezdové lyžování, tenis,
squash, kanoistika, spinning, chůze do schodů, štípání dříví, závodní tanec, rychlé plavání,
horolezectví, veslování, odhrabování sněhu

Dalamánek 1114 8,2 0,9 55,7 ++

Rohlík bílý 1211 9,5 3,5 54,2 -

Těstoviny třívaječné 1506 11,3 2,3 72,6 +

Buchty - průměr 1650 8,5 15 58 -

Koláč tvarohový 1490 9,9 12 52 -

Pečivo linecké čajové 2300 7 32,1 59,2 -

Med včelí 1360 0,3 0 80,2 +

Čokoláda mléčná 2322 7,9 31,9 57 -

BRAMBORY, LUŠTĚNINY, ZELENINA, ZELENINOVÉ VÝROBKY 100g

Brambory rané 270 1,4 0,2 14,1 ++

Brambory skladované 171 1,0 0,1 8,9 ++

Bramborové hranolky 462 2,0 4,6 14,9 -

Čočka 1334 22,5 10,1 55,1 +

Sója 1695 36,7 21,3 15,2 +

Sojový granulát 1437 49,6 2,0 30,9 ++

Hrášek zelený 156 2,9 0,2 5,9 +

Květák 79 1,5 0,2 2,7 ++

Mrkev karotka 151 1,1 0,2 7,4 ++

Okurka salátová 59 1,0 0,2 2,1 ++

Rajčata 85 0,9 0,2 3,7 ++

Ředkvičky 56 0,7 0,1 2,4 ++

Řepa červená 166 1,4 0,1 8,2 ++

Zelí bílé 94 1,1 0,2 4,0 ++

OVOCE, OVOCNÉ VÝROBKY 100g

Hrušky 248 0,4 0,3 13,6 ++

Jablka 214 0,3 0,3 11,7 ++

Jahody 166 0,8 0,5 7,9 ++

Víno – hrozny 296 0,6 0,4 16,0 +

Ananas žlutomasý 137 0,3 0,1 7,6 ++

Banány 417 1,2 0,2 23,0 +

Citrony 116 0,4 0,3 5,8 ++

Pomeranče 163 0,7 0,2 8,5 ++

Džem jahodový light 692 0,5 0,2 40,0 +

MLÝNSKÉ A PEKÁRENSKÉ VÝROBKY 100g

Ovesné vločky 1471 12,4 6,1 60,8 +

Rýže loupaná 1354 7,7 0,4 71,5 +

Chléb kmínový 950 7,3 1,2 46,2 +
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