
ZDRAVÉ (Z)HUBNUTÍ
Karolína Smutná



03
Úvod

05

11

44

48

64

OBSAH SEMINÁŘE

O hubnutí

Skladba stravy

Diagnostika

22

Rozbor jídelníčku 

Předpoklady zdravého
 hubnutí

Pár slov na závěr



Věnováno těm, 
pro které je zdravé hubnutí

 jediná smysluplná cesta



 2. 
 DIAGNOSTIKA



      Aby proces redukce hmotnosti mohl být systematicky a cíleně řízen, je nezbytně
nutné mít alespoň základní představu o tom, v jakém stavu je konstituce naší tělesné
schránky, kterou chceme měnit. To v praxi znamená mít k dispozici základní spektrum  
informací.
K nim řadíme:

1) SLOŽENÍ TĚLA
zde se bavíme o znalosti toho, kolik naše tělo obsahuje tukové hmoty, svalové hmoty,
vody a v jakém poměru je tuk podkožní a v jakém útrobní (viscerální) 
 
2) ROZMÍSTĚNIÍ TUKU 
zda jsem typ gynoidní nebo androidní a předpoklady, které z toho vyplývají
především po hormonální stránce 

3) SOMATOTYP 
neboli typologie postavy dle somatypů: ektomorf, mezomorf a endomorf 

4) FUNGOVÁNÍ METABOLISMU 

5) BAZÁLNÍ METABOLISMUS (BMR)

6) ZDRAVOTNÍ STAV A OKOLNOSTI
jak se na hubnutí podílejí hormonálními problémy,  snížená fcí štítné žlázy,
autoimunitní onemocnění, vyčerpání nadledvinek...

Tyto údaje pomohou určit, jaký je vlastně "vstupní stav", ze kterého budete vycházet,
a jak nastavit celý systém redukce. Pracovat je potřeba s takovými metodami, které
jsou dobře dostupné a současně podají informace, které vám k něčemu budou.
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SLOŽENÍ TĚLA

obsah tuku

obsah vody

množství svalové hmoty 

      Dnešní moderní přístroje nám jsou schopny velice kvalitně změřit a poskytnout
informaci o tom, z čeho je naše tělo složeno. Tyto údaje je nezbytné znát ve chvíli, kdy
s redukcí tuku startujete, ale zároveň je velmi doporučuji přeměřovat v průběhu vaší
hubnoucí cesty pro kontrolu a potvrzení výsledků (není totiž nic horšího než stále
měnit principy a postupy, když po měsíci nevidíte ihned představované výsledky na
váze). 
Měření složení těla probíhá na tzv. bio-impedačních přístrojích.  

Bio-impedanční měření
Měření pomocí bioelektrické impedance je postaveno na hodnocení odporu, který
tělo klade při průchodu elektrického proudu s nízkou intenzitou a vysokou frekvencí.
Tato levná, rychlá a pohodlná metoda, nám poskytuje velice snadno důležité
informace, které nám pomohou nastavit si systém pro úspěšnou redukci a kontrolovat
průběh hubnutí. Jaké údaje od těchto šikovných přístrojů můžete čekat? 

Měření poskytne údaje o množství tuku v kg nebo procentech. Ty kvalitnější  přístroje
umí rozlišit i tuk podkožní a útrobní (viscerální). Pro redukci hmotnosti, respektive tuku,
je toto velmi důležité. Monitorujte jak se množství tuku mění a zda je váš progres
optimální.  

Voda je v těle umístěna:
1) v buňkách – její množství odráží i zastoupení svalové tkáně.
2) v mezibuněčných prostorách – o jejím podílu rozhoduje množství sodíku (přebytek)
a draslíku (nedostatek) ve stravě. Přebytek mezibuněčné vody je ukazatelem přetížení
ledvin a lymfatického systému. Tomuto parametru je u redukce hmotnosti potřeba
věnovat zvláštní pozornost. Často se tato přebytečná mezibuněčná voda projevuje na
otocích (vzniku edémů) a výrazném zadržování vody. 

Bio-impedační přístroj poskytuje informaci, jaký máme v těle podíl svalové hmoty. Na
většině vahách je údaj měřený v kilech a poté zohledněn v procentech při posuzování
aktivní tělesné hmotnosti. Množství svalové hmoty je stěžejní informace nejen pro její
nezbytnost pro správný chod organismu, vzhled a funkčnost těla, ale je to také jeden 
z ukazatelů, který je nutné sledovat průběžně a snažit se o to, aby množství svalové
hmoty při hubnutí neklesalo a nedocházelo tak k rozkladu svalové tkáně. 
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obsah minerálních látek

výpočet bazálního metabolismu (BMR)

index tělesné hmotnosti (BMI)

Někteří výrobci poskytují informaci o množství kostních minerálů. Pro nastavení
redukčního systému jsou kostní minerály velice důležité, protože poukazují na stupeň
(de)mineralizace kostí. Důležité je to proto, že minerály v kostech jsou vázány na
aminokyseliny (bílkoviny). Při redukci hmotnosti je optimální používat tuto analýzu
pravidelně (s určitým časovým odstupem, např. každý měsíc) - jakmile zjistíte, že
množství minerálů v kostech klesá, je to důkaz projevu katabolických pochodů.
Zjednodušeně řečeno to znamená, že režim není nastaven správně, protože dochází
ke ztrátě bílkovin, což se projeví (kromě na ztrátě svaloviny) i na řídnutí kostí. VŽDY
proto s tímto parametrem pracujte, je velmi kvalitním a důležitým ukazatelem při
systematickém a zdravém hubnutí.

Údaj, který používáme pro výpočet energetické bilance. Bazální metabolismus se
jinak označuje jako denní minimální kalorická potřeba organismu. Pod hodnotu BMR
se při redukci tuku nesmíte dostávat a ani nedoporučuji se držet pouze na jeho hraně. 

Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass
index), je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti,
nadváhy či obezity. Index BMI je možné spočítat vydělením hmotnosti daného
člověka druhou mocninou jeho výšky. 
Výpočet BMI se dnes řadí již k méně přesným a méně oblíbeným diagnostickým
metodám, vzhledem k jeho omezené interpretaci a zaměřením se pouze na vaší
výšku a váhu. Tento výpočet nebere v potaz věk, fyzickou zátěž (například sportovce),
somatotyp ani složení těla jedince (poměr tuků a svalů).
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KOLIK TUKU JE VLASTNĚ AKORÁT? 
U žen se běžně prezentuje hranice 11 - 12 % jako příliš nízké množství
tělesného tuku, u mužů přibližně 6 %. Takto nízká hladina tukových zásob umí
velmi negativně ovlivnit hormonální regulaci. Mnohem nebezpečnější je u žen,
kdy při poklesu pod tyto hodnoty dochází ke ztrátě menstruačního cyklu 
a fatálním zásahům do zdravých hormonálních podchodů 

.Jako "ideál" se prezentují hodnoty množství tuku v rozmezí:

muži: 8-20 %, nad 60 let do 25 %.
ženy: 18 - 25 %, nad 60 let do 30 %.

Doporučené hodnoty se na základě zdrojů, ze kterého pochází, často mírně
odlišují. Těmito rozdíly se zbytečně netrapte, nejsou důležité, vždy se vztahují
k jakémusi danému průměru, nikdy proto nemohou odpovídat reálným
potřebám a nastavení Vás jako individuality

Nesnažte se hnát za jakýmikoli extrémy, které nejenže nejsou zdravé, ale
ani dlouhodobě udržitelné.
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