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ÚVOD
Když jsem spatřil toto téma bakalářské práce, ihned mě zaujalo. Věnuji se
samozřejmě i jiným sportům, ale cvičení v posilovně je pro mě na prvním místě.
Cvičit jsem začal již na střední škole, kde jsme si se spolužáky krátili volné chvíle
právě v posilovně. Samozřejmě jsme nějakou představu o cvičení měli, ale nebylo
to zdaleka ideální, proto jsme využívali pomoc literatury. Bohužel nebylo možné
vyzkoušet služby instruktora, nebo trenéra, jelikož to nebylo žádné velké
fitcentrum. Proto jsem rád, že mohu zúročit nabyté zkušenosti, které jsem v této
době získal. Tuto malou posilovnu stále navštěvuji a mám vždy radost, když
mohu pomoci ostatním při jejich začátcích. Již teď mohu říci, že práce osobního
trenéra mě zaujala a myslím, že v budoucnu bych si dokázal představit provozovat
tuto profesi.
Tato práce měla přiblížit, co by měl člověk absolvovat, když se rozhodne
snižovat svoji váhu. V první řadě projít vstupní prohlídkou, kde se stanoví cíle,
zjistí zdravotní stav, stravovací návyky, svalové dysbalance a další potřebné věci.
Následují správné stravovací návyky a samotné cvičení. V dnešní době je otázka
zdravého životního stylu velmi rozšířena vzhledem k civilizačním chorobám a
rizikům, která sebou nesou. Poté si popíšeme tréninkový plán podle různých
kategorií, vhodné aerobní aktivity a v poslední řadě zjistíme, jak tyto znalosti
fungují v praxi.
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1. Cíle a úkoly práce

1.1.Cíle
Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře s pojmem obezita, její příčiny
a rizika. Povíme si, jak postupovat při úplném začátku, tj. otázka vstupní
anamnézy. Také nahlédneme do oblasti výživy a pustíme se do samotného
tréninkového plánu. Přiblížíme si specifika cvičení podle jednotlivých kategorií,
definujeme hlavní zásady. Budeme se také zabývat otázkou psychických zábran u
obézních lidí. Vše se pokusíme ověřit v praxi.

1.2. Úkoly
Pro dosažení výše uvedeného cíle jsme si stanovili následující úkoly:
• Prostudovat dostupnou literaturu, týkající se těchto tématů
• Sběr dat ( testování vybraných subjektů )
• Analýza ( analýza shromážděných údajů )
• Vyhodnocení ( vyhodnocení shromážděných údajů )
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2. Definice obezity a její význam v dnešní době

2.1. Nadváha, obezita
Obezita je civilizační choroba, která prostřednictvím vyššího rizika
kardiovaskulárních onemocnění, některých nádorových onemocnění a ventilační
nedostatečnosti zkracuje délku života a zároveň výrazným způsobem zhoršuje
kvalitu života. Její prevalence celosvětově vzrůstá, stejně tak jako vzrůstají přímé
a zejména nepřímé ekonomické náklady s ní související.
V minulosti tomu bylo právě naopak. Dříve lidé často hladověli, jedli
nízkotučnou pestrou stravu, jako ryby, ovoce, semena, kořeny, vejce. Také k tomu
přispěla mnohem větši pohybová aktivita, jelikož si museli potravu obstarávat
sami. Postupem času se začal rozvíjet potravinářský průmysl, začalo být všeho
dost a přibývala nevhodná strava. Lidé začali omezovali pohyb a to vše vedlo
k obezitě. V dnešní době je obezita natolik rozšířená, že se začíná mluvit o zdravé
výživě. Naproti tomu v zemích, které nejsou moc vyspělé, je pořád nedostatek
potravy.

Dle Müllerové (2003) jde o zmnožení tukové tkáně, které je disproporciální
k velikosti a funkci tuku prosté tělesné tkáně:
•

Nadváha: muži tuk > 20% , ženy tuk > 25% celkové tělesné hmotnosti

u bělošské rasy
•

Obezita: muži tuk > 25%, ženy tuk > 30% celkové tělesné hmotnosti

u bělošské rasy

V dnešní době je řada preparátů a přístrojů, které by měly pomáhat ke
snížení a následné udržení hmotnosti. Většina je však jednostranně zaměřena či
nutričně nevyvážena.Mnoho lidí se navíc jen velmi obtížně této v této nabídce
orientuje.
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Základní zásady při redukci hmotnosti:
•

Postupný pomalý úbytek tuků
o Za optimální se považuje úbytek 0,5-1 kg tělesné hmotnosti týdně

•

Správné stravování

•

Fyzická aktivita

2.2. Motivace a výběr místa pro cvičení u obézních lidí
V dnešní době je obezita a nevytvarovaná postava strašákem společnosti.
Kladou se vysoké nároky na to, jak člověk vypadá. Fotky modelek a modelů nás
zahrnují ze všech stran. Otázka diet, hubnutí a vypracování postavy je otázkou
číslo jedna.
Motivací je samozřejmě snaha docílit slušné postavy. Mnoho obézních lidí
si o sobě myslí samé negativní věci, například, že jsou oškliví, směšní, odporní,
líní atd. Bohužel čím déle se těmto lidem nedaří vytvarovat svoje tělo, tím se
posiluje jejich negativní myšlení o sobě. Z toho plyne nízké sebevědomí a snaha
vyhýbat se ostatním lidem. Zde může nastat problém, jestliže se někdo rozhodne
cvičit. Naštěstí v dnešní době existuje spousta zařízení a programů, které jsou
určeny právě pro tuto skupinu lidí. Například obézním ženám je nepříjemné, když
je někdo pozoruje, natož nějaký muž, proto existují fitcentra určená jenom ženám.
Dále jsou také fitcentra určená přímo pro obézní, kde najdeme převážně různé
aerobní stroje. Vhodné je také například kardiofitness, protože dává ideální
možnost zdravého způsobu odbourávání tělesného tuku. Obzvlášť z toho důvodu,
že k tomu využívají převážně aerobních aktivit.
Nemusí to být samozřejmě pouze fitcentra. Jsou to například i speciální
pobyty v zahraničí pro obézní a další programy. Jde o to, že člověk se mezi lidmi,
kteří mají stejný problém, cítí lépe a odbourává stud. Proto je takovýchto zařízení
stále více.
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3. Vstupní anamnéza
Dle Tlapáka (2003) při úvodním rozhovoru, který probíhá v rámci
diagnostické prohlídky, jsou zjišťovány základní údaje zájemce o cvičení
(klienta).
Pohovor by měl být prováděn v klidném a diskrétním prostředí, aby se klient
cítil příjemně a uvolněně. Důležité je vzbudit pocit, že nás popisované obtíže
opravdu zajímají. V této fázi vyšetřováni zůstává klient oblečen (Gross, Fetto,
Rossen, 2005).
V příloze 1 je uveden příklad vyplněného dotazníku mého klienta. Klademe
zde především důraz na zdravotní stav, věk a pohlaví klienta, které jsou důležité
pro další fáze z hlediska komplikací.

3.1. Antropometrické vyšetření
Zjišťujeme stavbu těla tzn. tyto hodnoty, které jsou zaznamenány do dotazníku:
• Věk
• Výška
• Hmotnost
• BMI : Body Mass Index = index tělesné hmotnosti, tzv. Queteletův index


vypočítáme hmotnost v kg/výška v m2, hodnoty vidíme v tabulce 1

Tab. č. 1: Hodnota BMI
ŽENY
MUŽI
< 19
< 20
Podváha
19 - 24
20 - 25
Normální váha
24 - 29
25 - 30
Nadváha
> 29
> 30
Obezita
Zdroj:http://www.anabell.cz/index.php/clanky-a-vase-pribehy/vyziva/20-co-tlopotebuje/272-hodnoty-bmi

10

• Procento tuku v těle
Metody:


Měření kaliperem, což je měření kožních řas, se provádí na více

místech těla a ze zjištěných hodnot se určuje podíl tukové tkáně na celkové tělesné
váze. Na obrázku 1 je možné vidět, na jakých oblastech těla se zjišťují tyto
hodnoty.

Obr. 1

Oblasti měřené kaliperem
Zdroj: http://www.fsps.muni.cz/~novotny/



Měření pomoci bioelektrické impedance (BIA). Na obrázku 2

můžeme vidět , že záleží na umístění elektrod, aby nedocházelo k měření jen
jedné poloviny těla.

Obr. 2

Umístění elektrod BIA
Zdroj obrázku: http://www.fsps.muni.cz/~novotny/
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Metod sloužících k měření tělesného tuku je více, jmenujme např.

hydrostatické vážení, metodu pomocí duálního energetického rentgenového
záření.

• Obvodové míry


měří se obvody stehna, boků, pasu, hrudníku a paže. U této metody

musíme dbát na hodnocení obvodu pasu, které vidíme v tabulce 2, ve vztahu k
riziku kardiovaskulárních a metabolických komplikací obezity (podle klasifikace
IOTF).

Tab. č. 2: Hodnoty obvodu pasu
ŽENY
> 80 cm
> 88 cm

Zvýšené riziko
Vysoké riziko
Zdroj: Málková (2005)

MUŽI
> 94 cm
> 102 cm

• Tělesný typ (somatotyp)
o Thorne, Embleton (2001) rozlišuje 3 základní typy:



Ektomorfní typ



Mezomorfní typ



Endomorfní typ

• Waist Hip Ratio (WHR) = index centrální obezity


WHR = obvod pasu v cm/obvod boků v cm, vidíme v tabulce 3

Tab. č. 3: Hodnocení typu distribuce tuku dle indexu WHR

Spíše periferní
Vyrovnaná
Spíše centrální
Centrální risk

ŽENY
< 0,85
0,85 - 0,90
0,90 - 0,95
> 0,95

MUŽI
< 0,75
0,75 - 0,80
0,80 - 0,85
> 0,85

Zdroj: http://www.ped.muni.cz/whealthedu/WEB/texty/Obezita.htm
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3.2. Fotografická dokumentace
Nezbytná pomůcka při cvičebním plánu. S pomocí fotografie můžeme
zpětně hodnotit změnu postavy. Další neméně důležitou vlastností fotografie je
motivace samotného cvičícího.

Dle Tlapáka (2003) provádíme fotografii:
•

při pohledu na tělo zepředu: příloha č. 2

•

při pohledu na tělo z boku, příloha č. 2

•

při pohledu na tělo zezadu: příloha č. 2

3.3. Zatížení s diagnostikou srdeční frekvence
Dle

Neumanna

(2005)

je

správné

tréninkové

zatížení

základním

předpokladem pro dosažení vytyčených osobních cílů. Často se to nepodaří,
protože tréninkové zatížení neodpovídá individuální výkonnosti a trénink je buď
příliš, nebo naopak nedostatečně intenzivní. Sportovci používající sportestery mají
průběžnou zpětnou vazbu o zatížení srdečně oběhového systému. Pro komplexní
posouzení tréninku, ale jen měření srdeční frekvence samo o sobě nestačí.
V našem tréninku při redukci hmotnosti je to vynikající pomocný prostředek,
kvůli udržení správného zatížení v určitém stupni výkonu. Pro lepší přehled nám
pomůže následující tabulka č.4.

Tab. č. 4: Tabulka zátěžových pásem v závislosti na tepové frekvenci a věku

Zdroj: http://www.merrylinka.cz/nadvaha-a-obezita/program-snizovanihmotnosti/program-snizovani-hmotnosti.aspx
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4. Výživa a pitný režim při redukci hmotnosti

Důvody pro snižování a udržování hmotnosti jsou v podstatě shodné
s důvody pro zvyšování hmotnosti, tedy zlepšit zdraví, vzhled a výkon
Mandelová, Hrnčiříková (2007).

4.1. Energetický deficit a poměr živin
Kontrola tělesné hmotnosti je založena na energetické rovnováze, ne pouze
na příjmu tuků. Zásoby tuků se zmenšují, pokud přijmeme méně energie, než
vydáváme. To znamená, že pokud pro udržení hmotnosti potřebujeme 10 000 kj
denně, ale sníme pouze 8 500 kj, spálíme část tukových zásob. Typ potravy (zdroj
energie) je méně důležitý. Takže část tuku můžeme ztratit, přestože se rozhodnete
věnovat 1 200 kj z 8 500 kj na tučný tvaroh místo dvou celozrnných rohlíků.
Tučné potraviny nemusí nutně znamenat zvyšování podkožního tuku Clarková
(2000).

Kolik by měl být příjem živin ve správném poměru při redukci hmotnosti?
Dle Málkové (2005) bílkoviny obvykle tvoří zhruba 15% energetického
přijmu, to je v pořádku, pokud není nutno snižovat celkový příjem energie. Potom
se tedy doporučuje zvýšit přísun bílkovin až na 25-30% celkové energie. To má
také za následek udržení svalové hmoty, neklesá tedy bazální metabolismus a
hmotnostní úbytky vydrží dlouho. Tuky by měly tvořit zhruba také 25-30%
celkové energetické hodnoty, což přestavuje při hodnotě 5000 kj 35-40 g tuku.
Jednou z hlavních příčin špatného zdravotního stavu našeho národa je nadměrná
spotřeba zejména živočišných tuků a nedostatek rostlinných tuků a omega-3
mastných kyselin. Poslední sacharidy by měly tvořit asi 40% celkové energie.
Při příjmu 4000 kj to znamená přijímat denně 70 g bílkovin, 35 g tuku a 90 g
sacharidů. Navíc se rozlišuje kvalita tuků a sacharidů a doporučuje se konzumovat
převážně rostlinné na úkor živočišných a sacharidy s nízkým glykemickým
indexem.
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4.2. Výživové doplňky
Výživových doplňků existuje velká řada. Ovšem v první řadě si musíme říci,
že všechny potřebné vitamíny můžeme získat z přirozené stravy. To znamená, že
pokud budeme správně jíst, nepotřebujeme žádné doplňky výživy. Na druhou
stranu mnohé studie ukazují, že mnoho lidí nemá dostatečný příjem ovoce,
zeleniny, celozrnných výrobků a nízkotučných mléčných výrobků Clarková
(2000).

Doplňky výživy zlepšující odstranění tělesného tuku:

o

Každá z látek urychlující tukový metabolismus má jinou činnost.

Každý si musí vyzkoušet, co právě jemu vyhovuje. Nejznámější takovéto
přípravky jsou bezpochyby karnitin, fat burners, lecitin, koenzym Q 10, vitamin
B2, B12 a další látky.
o

Vyzkoušeli jsme pouze karnitin na určitou chvíli. Shodli jsme se, že

nějaké minimální změny k lepšímu proběhly. Alespoň větší chutí do cvičení.
Proto bych souhlasil s názorem studií, že dochází k tzv. placebo efektu. Pokud
nějakému produktu chceme a budeme věřit, tak pro nás bude vždy fungovat.
Minimálně tím, že se zvýší naše motivace.

Spolehlivé vědecké studie, které by potvrzovaly často proklamované účinky
podávání karnitinu, chybějí. Naopak dostupná data ukazují, že suplementace
karnitinem není účelná ani při zátěži, ani nezlepšuje utilizaci mastných kyselin u
obézních jedinců ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Karnitin ).

Dle Mandelové (2007) jsou výsledky vědeckých studií o účinnosti doplňků
výživy mnohdy sporné a nepřesvědčivé a často nedokazují zlepšení výkonnosti,
zvýšení či snížení hmotnosti. Pro upřesnění mechanismu působení doplňků a pro
ověření jejich účinnosti je nutno realizovat další výzkumy.
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5. Tréninkový plán při redukci hmotnosti

5.1. Zásady pro obézní začátečníky
Pokud je začátečník obézní, musí v první řadě odhodit ostych. Většina
obézních si totiž myslí, že jej bez přestávky neustále všichni lidé sledují, proto se
nechtějí do cvičení vůbec pouštět. Jak jsme se již zmiňovali, existují různá
zařízení pro tyto typy lidí, kterých by měli v tomto případě využívat. Je
samozřejmě lepší, pokud mají nějakého kolegu, například přítel, nebo někdo z
rodiny. Ale nejlépe někoho, kdo už má s tímto zkušenosti, nebo je ochotný dělat
obézním lidem cvičebního partnera. Vhodným řešením by také bylo, najmout si
osobního trenéra. V takovém případě nastává občas problém, protože osobní
trenér je pro obézní lidi cizí osoba. Většina obézních lidí moc nedůvěřuje lidem a
proto zkouší jiné volby. Pro ty, kteří by to ani s pomocí přátel a rodiny nezvládali,
bychom asi doporučovali odbornou péči psychologa, který by jim pomohl s tímto
problémem. Taková pravidla platí pro všechny kategorie obézních začátečníků.

Ale jako každý začátečník, tak by i obézní začátečník měl před první lekcí
projít již zmiňovanou diagnostickou prohlídkou, podle které je sestaven plán
„přímo na míru“ pro danou osobu. Pokud ale nemá začátečník sestavený plán od
odborníka, měl by alespoň cvičit pod kvalifikovaným dohledem a respektovat
rady ohledně výběru vhodných cviků a techniky cvičení.

Začátečník by měl nejprve zpevnit svalový korzet kolem páteře, pánve,
lopatek a hrudníku-princip od centra k periferii Tlapák (2003).

U začátečníků obézních jde především o zafixování techniky jednotlivých
cviků. Cvičí s menší zátěží, kterou si zvolí tak, aby byli schopni bez problémů
zvládnout více opakování, alespoň ve 3 sériích. Samozřejmě nesmíme zapomínat
na aerobní aktivitu, která je hlavním prostředkem k redukci hmotnosti.
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Dalším důležitým bodem je tzv. rutinní pohyb. To znamená udělat vždy
nějakou situaci tak, abychom si při ní protáhli tělo. Místo ležení můžeme sedět. Když
stojíme, můžeme se u toho hýbat. Využívat schody místo výtahu, parkovat auto dále od
místa, než kam jdeme atd. Tyto začátky nám pomohou získat fyzickou kondici do
cvičení.

5.1.1. Rozložení tuku
Z hlediska zdravotních rizik je důležitější než počet kilogramů navíc to, jak
máme tuk po těle rozložen. Z tohoto hlediska rozlišujeme dva typy obezity. Je-li tuk
nahromaděn převážně na hýždích a stehnech, tvar těla připomíná hrušku a proto se
tento typ obezity nazývá hruškovitý (gynoidní). Již věstonická venuše naznačuje, že
tento typ obezity se vyskytuje převážně u žen. U obézních mužů je tuk hromaděn
převážně na hrudníku a uvnitř břicha, tvar těla připomíná jablko a jde tedy o jablku
podobný (androidní) typ obezity Málková (2005).
Tyto dva druhy obezity můžeme shlédnout na následujícím obrázku 3.

Obr.3

Zdroj: http://www.evulina.osoba.cz/zdrava-vyziva

S tím souvisí také redukce tuku na konkrétní části těla. Do určité míry
funguje, ale jen minimálně. Tuk se ztrácí z celého těla stejně. Můžeme se zaměřit na
určité partie větší námahou, ale dosáhneme především jeho posílení a zpevnění.
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5.2. Tréninky dle vybraných kategorií

5.2.1. Trénink žen
Jak jsme již na začátku zmiňovali, existují i fitcentra určená pouze ženám.
Mohou ho využít právě ty ženy, které mají ostych, kvůli své postavě. Dále již
zmiňovaným problémem je typ obezity. U žen je to většinou tvar hrušky. Proto
doporučujeme aerobní cvičení na spodní část těla, tzn. stehna, hýždě a na horní
část těla preferujeme především posilování. Dojde ke zlepšení optické
souměrnosti těla. Nemáme velký spodek a malý vršek, jak by tomu bylo při jiném
stylu trénování. Vlivem posilování zvětšíme objem svalů a aerobní aktivita se
postará o tukové zásoby.
Většina žen se soustředí na tzv. problémové partie. Mezi ně patří stehna,
boky, hýždě a břicho. Samozřejmě se nezaměřujeme jenom na tyto oblasti, ale
především tyto partie by měli být procvičovány aerobním tréninkem. Zaměřujeme
se také na posílení oblasti zad, kvůli správnému držení těla a také posílení trupu,
paží a ramen. Nejčastěji se procvičují, jak již sám název napovídá, problémové
partie. A to dvakrát týdně, jelikož mají tendenci zvětšovat objem při delším
odpočinku. Problémové partie by měly být také procvičovány s větším počtem
opakování. Ostatní partie by měly být procvičovány jednou týdně a s nižším
počtem opakování. Příklady tréninkových plánů žen nalezneme v příloze č. 3.
U žen je výkonnost závislá na menstruačním cyklu, ale menstruace není
důvodem k přerušení cvičení. Pravidelný aerobní pohyb zabraňuje poklesu
výkonnosti, v klimakteriu a má pozitivní vliv na látkovou výměnu v kostech
(osteoporóza) a na redukci hmotnosti Dýrová (2008).

5.2.2. Trénink mužů
Obézní muži mohou využít již zmiňovaných fitcenter pro obézní. U mužů
převládá obezita typu jablko, ale není to samozřejmě pravidlo. Jak žena, tak i muž
mohou mít jiný druh obezity. U mužů jsou většinou problémové partie v oblasti
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pasu. Posilujeme opět hlavně svalový korzet, aby docházelo ke zmírnění bolesti
v oblasti zad. Ale také se více zaměříme na horní část těla, muži chtějí přece
jenom větší svaly a široká ramena. Příklad tréninkového plánu v příloze 4.

5.2.3. Trénink seniorů
Trénink obézních seniorů má určitá omezení. Záleží na zdravotním stavu
jedince. Před zahájením by se měl poradit s lékařem. Hlavní náplní tréninku
seniorů je aerobní činnost. Ta napomáhá k posílení kardiovaskulárního systému,
zlepšuje dýchání a samozřejmě odstraňuje tukové zásoby. Cviky, které zatěžují
klouby, jsou nahrazeny jinými. Příklad tréninku seniorů v příloze č. 5.

5.2.4. Trénink juniorů
Podobně jako u obézních začátečníků i u této skupiny musíme především
dávat pozor na výběr cviků, kvůli poškození pohybového aparátu. Tělo je stále ve
vývinu a především páteř je vystavena velkému riziku. Na druhou stranu, ale
můžeme správným cvičením zpevnit svalový korzet a tím prospět celému tělu.
Takže u této kategorie se zaměřujeme na svaly kolem páteře, mezilopatkové
svaly, svaly zadní strany ramen, bederních svalů a svalů břišní stěny. Zpočátku
vynecháme technicky náročné cviky. Zaměřujeme se spíše na méně náročné cviky
a aerobní aktivity pro lepší kondici. Samozřejmě s přibývající pokročilostí se
přidávají složitější cviky a také rozlišujeme mezi chlapcem, dívkou a stavbami
těla. Příklad tréninkové jednotky juniorů najdeme v příloze č. 6.
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5.3. Složení tréninkové jednotky

5.3.1. Zahřátí
o Nezbytná část pro správné vykonávání tréninku. Svaly se musí
nejdříve dostatečně prokrvit, musíme zahřát celý organismus a připravit ho na
tréninkovou jednotku. Předcházíme tím poranění a zlepšujeme pohybový rozsah
těla.
o Dle Pavlucha (2004) jednou metodou může být pasivní strečink, kdy
se cvičící teple obleče. Daleko větší užitek přináší rozcvička, která je u obézních
delší, složená z jednoduchých pohybů (poskoků, rotace paží, kliky, dřepy apod.).
o Z našeho hlediska se osvědčila rozcvička na eliptickém trenažeru,
zhruba 15-20 minut. Dojde ke zvýšení tepu a aktivitě celého těla. Samozřejmě
možností je spousta. Ale měli bychom zahřát celé tělo, ne jen určité partie. Nesmí
to být ovšem na hranici svých sil, není cílem svaly unavit, ale zahřát. U obézních
by toto zahřátí mělo být pomalejší a plynulejší, aby došlo k úplnému nastartování
organismu.

5.3.2. Úvodní protažení – strečink
o Strečinkem předcházíme zranění, slouží také jako prevence
svalových dysbalancí a vede k větší schopnosti svalstva snášet zatížení a k větší
elasticitě svalů.
o Dle Dýrové (2008) úvodní strečink nebo-li prestrečink následuje po
krátkém zahřátí a týká se zejména svalů posturálních (tonických), které mají
tendenci ke zkrácení, a to především těch, které budou do pohybu zapojovány a
svalů, které budou v následující tréninkové části nejvíce zatěžovány.
o U obézních by tento strečink měl být oproti závěrečnému
dynamičtější, rychlejší s krátkou výdrží, aby se udržela teplota a tepová frekvence
z úvodního zahřátí, což je důležité. Měl by trvat zhruba 5-10 minut.
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5.3.3. Posilování
o Obecně platí, že v první části se zaměřuje na zpevnění a zesílení
oslabených svalů a v druhé části se přechází na tvarování partií, z nichž má být
odstraněn tuk. Ale u obézních by měla převládat druhá část po celou dobu
tréninkové jednotky.

To znamená, že se hlavně soustředí na tvarování, aby

zamezili ukládání tuku.

Hlavními faktory snížení tuku při cvičení:

o Velikost zátěže :


Počty opakování a velikost zátěže spolu přímo souvisí. Při
objemovém a silovém tréninku se používá 65-100% své maximální
zátěže.



Velikost zátěže musí být stanovena taková, aby se s ní dalo odcvičit
potřebný počet opakování. To znamená, že zátěž se v průběhu mění,
podle toho, jak se cvičenec cítí. Na druhé straně by zátěž neměla být
příliš nízká. Většinou se odhaduje zhruba 60 procent své maximální
zátěže.

o Počet opakování :


Dle Pavlucha (2004) se u tvarovacích a redukčních programů
pohybuje počet opakování mezi 12-15 u malých svalů a 15-20 u
velkých svalových skupin. Tyto rozsahy jsou pouze orientační.



Ale dá se říci, že u obézních by mělo být vše delší, kromě přestávek.
Proto doporučujeme u malých svalů 20-25 a u velkých svalů 25-30
opakování.

o Intenzita pohybu


Dle Tlapáka (2003)

k maximálnímu spalování tuku dochází při

intenzitě zatížení, kterou fyziologové označují jako 50% VO2max.


Při vyšší intenzitě následuje více přestávek. Menší intenzita nám
umožňuje delší dobu cvičení bez přestávek. Proto je ideální cvičit ve
svých 60-75% maximálního úsilí. K tomu nám slouží sportestery,
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které ukazují hodnotu tepové frekvence a tím pádem jakou intenzitou
bychom měli cvičit.

o Přestávky mezi sériemi :


Přestávka mezi sériemi bývá při klasickém posilování kolem jedné
minuty, při odstraňování tuku se zkracuje na minimum. Je-li úplně
vynechána a cvičící pouze přejde z jednoho stanoviště na druhé, pak
se spalování tuku zintenzivní díky zvýšení podílu aerobního způsobu
krytí energie Tlapák (2003).



Pokud zkrátíme přestávky mezi cvičením, nedochází k poklesu
tepové frekvence a to má za následek vyšší spalování tuků. Zkrácení
přestávek nám také pomáhá rozvíjet fyzickou kondici. Přestávky
v jedné sérii by měly být maximálně 30 vteřin a přestávky mezi
jednotlivými sériemi o něco delší. Záleží na konkrétních pocitech, ale
neměla by být delší jak 3 minuty. Také záleží, jestli přecházíme na
jinou svalovou skupinu, nebo na stejnou. Pokud na stejnou, tak
máme trochu delší odpočinek, než když přecházíme na jinou
svalovou skupinu.

5.3.4. Aerobní aktivity
o Tyto aktivity nejen na konci cvičební lekce slouží hlavně
k odstraňování tuku, ale také jsou vhodné pro zrychlení regenerace a odplavují
zbytky odpadních látek ze svalstva.
o Pro redukci tuku je to nejpodstatnější složka tréninku. Zde platí čím
déle, tím lépe. Mělo by to být alespoň 20-30 minut, kdy se začínají spalovat tuky,
ale pro obézní doporučujeme se věnovat této složce mnohem déle.
o Dle Pavlucha (2004) je pro snadnější kontrolu intenzity u aerobních
aktivit zaveden termín cílové zóny cvičení. Bylo prokázáno, že vykonávání
pohybu ve vytyčené zóně přináší nejlepší výsledky z hlediska spalování tuků.
K určení optimální cílové srdeční zóny odečteme od čísla 220 svůj věk (tím
získáme maximální tepovou frekvenci) a z tohoto výsledku určíme 60-75%.
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K lepší kontrole nám poslouží již zmiňované sportestery. Na většině aerobních
strojích je nám dnes již umožňováno sledovat svoji tepovou frekvenci.

Formy aktivit aerobního cvičení:

o Orbitrek-krosový eliptický trenažér:


Nevýhody na tomto stroji nejsou téměř žádné, takže je velmi vhodné jej
u obézních lidí používat, hlavně díky šetrnosti ke kloubům. Dalším
důvodem je zapojení i paží. To má za následek zvýšení energetického
výdeje a práci celého těla. Můžeme kombinovat i různé varianty.
Ovšem pokud by někdo měl problémy s klouby dolních končetin,
musel by vyhledat nějakou příznivější náhradu např. stacionární kolo
nebo veslovací trenažér.

o Stacionární kolo:


Asi nejstarší pomůcka při cvičení. Má řadu různých variant, např.
rotoped, bicyklový trenažér nebo indoorcyclingové kolo (spinner). Na
stacionárním kole rozvíjíme kardiovaskulární systém, šetříme velké
klouby, podporujeme správné držení těla, navozujeme euforii, ale pro
nás nejdůležitější je, že spalujeme kalorie a odbouráváme tuky.



Jízda na indoorcyclingovém kole nám umožňuje tzv. spinning. Je to
velice zajímavé cvičení a velmi vhodné pro naši skupinu. Někomu
může připadat pouhá jízda na kole jednotvárná a unavující. Ale při
hudbě, podporování a ve více lidech si myslím, že má velmi pozitivní
účinek na výkon. Během redukce hmotnosti ideální zpestření
cvičebního plánu.

o Veslařský trenažér:


Tyto stroje komplexně zatěžují celé tělo. Procvičují totiž všechny
hlavní svalové skupiny, stejně jako srdce, plíce a oběhový systém.
Velmi dobře ho lze využít pro rehabilitační cvičení, pro rekondici a pro
snižování hmotnosti. Hodí se pro vytrvalostní trénink a pro trénink
zaměřený na snižování nadváhy. Je zde ale důraz na provedení správné
techniky.
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o Stepper


Velmi oblíbený stroj mezi ženami, které ho vyhledávají pro účinné
spalování tuků a za účelem zpevňování nohou, hýždí a boků. Přínosem
stepperu je rovněž trénink kardiovaskulárního systému.

o Běžecký trenažér


U tohoto zařízení se můžeme setkat také s označením běhátko nebo
běžecký pás. Jedná se o totéž. Běžecké trenažéry nabízejí daleko
účinnější trénink kondice a celého kardiovaskulárního systému než
steppery. Jedna z výhod může být, že nejsme závislí na počasí, můžeme
běhat kdykoliv, každý si běží sám podle sebe a v neposlední řadě chůze
nebo běh na pásu pozitivně ovlivňuje krevní tlak a spalování tuků.

o Nordic walking


Tuto činnost považuji za velice vhodný prostředek pro obézní lidi při
snižování váhy. Nordic walking je technicky nenáročná pohybová
aktivita, i když nám její správné provedení v začátcích hodně
komplikuje špatný stav našeho těla, špatná technika běžné chůze a
nízké kondice. Jedná se o pohybovou aktivitu, při které dochází ke
koordinaci nohou a paží spolu s odrážením holemi. U tohoto cvičení
využíváme i sportestery, ale hlavně je to prováděné v přírodě, což je
podle mě nejdůležitější. Určitě je příjemné se po cvičení v uzavřených
prostorách, také občas protáhnout venku na čerstvém vzduchu.

o existují i další aktivity jako je aerobik, plavání, squash, cvičení s různými
pomůckami a další, které jsou dobré pro lidi trpící nadváhou.

Nesmíme zapomínat, že nejprve musíme nacvičit správnou techniku provedení
na strojích a poté se můžeme pustit do cvičení. Na většině strojů lze nastavit
cvičební program. Usnadňuje manipulaci se strojem, nemusíme se během cvičení
o nic starat. Velmi dobré je také to, že program nás nutí cvičení dokončit.
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5.3.5. Závěrečné protažení, uvolnění
o Obdobný jako úvodní strečink, ale hlavní rozdíl je v délce výdrže,
která je zde delší. Je zaměřený na všechny posturální svaly, zatěžované skupiny i
ostatní fázické svalstvo. Dýchání by mělo být pomalé a kontrolované.
o Následuje až po určitém zklidnění, není vhodný ihned po skončení
tréninku

Frekvence redukčních tréninků je u začátečníka minimálně dvakrát týdně
s postupným zvyšováním intenzity, později může být například až čtyřikrát týdně.
Příklady tréninkových jednotek najdeme v přílohách 3, 4, 5, 6.

25

6. Pokusy a výsledky

Měli jsme možnost vyzkoušet celý tento proces, který trval zhruba 4 měsíce,
na třech osobách. Jedná se o skupinku dvou dívek a jednoho chlapce ve věku od
15 do 18 let. Všichni tři měli lehké problémy s nadváhou.

6.1. Osoba č.1
Martina Pečinková
• Věk: 18 let
• Důvod návštěvy: redukce hmotnosti
• Zaměstnání: student
• Prodělaná onemocnění: dětské nemoci, žádné závažné choroby
• Pohybová aktivita: squash 1x týdně, tělesná výchova ve škole, občas
posilovna
• Vývoj nadváhy: v 16 letech
Stav k 5.11.2008
• Procento tuku: 33,4
• Krevní tlak: 120/80
• Cholesterol: 4,73 mmol/l
• Triglyceridy: 1,09 mmol/l
• Procento svalů: 28,4
Antropometrie:
• Výška: 164 cm
• Hmotnost: 75 kg
• BMI: 27,9
• Obvod hrudníku: 99 cm
• Obvod pasu: 94 cm
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• Obvod boků: 102 cm
• Obvod paží: 29 cm
• Obvod stehen: 61 cm
Jídelní režim:
• Snídaně: žádná
• Svačina: 9:30-10:00 (bílé pečivo, salámy, sýry) - (0,5 l slazené minerální
vody)
• Oběd: 13-14 (nebyl teplý oběd, opět většinou bílé pečivo, salámy, sýry)
• Svačina: 16-17 (většinou nejvydatnější jídlo dne, smažené pokrmy,
těstoviny, zapečené brambory ) - (0,5 l ovocné štávy)
• Večeře: 19-20:00 (malá porce, většinou stejné jako druhá svačina) – (0,5 l
minerální vody neochucené)
• 2.večeře: žádná
Pitný režim: asi 1,5 litry denně ( minerální vody, ovocné štávy, slazené vody,…)

Stravovací režim vypadal například takto:
Snídaně:
• po probuzení šálek čaje pro nastartování organismu
• asi 45 minut poté,100g (1šálek) musli s nízkotučným mlékem
Svačina:
• jablko
• 0,5 l ředěného džusu
Oběd:
• kuřecí prso s rýží
• 1 l neochucené vody
Svačina:
• kysaný mléčný nápoj
Večeře:
• salát z čínského zelí, kukuřice, rajčat s tuňákem ve vlastní štávě (olivový olej
jako zálivka)
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2.večeře:
• pokud je hlad, tak kousek ovoce (nejpozději by to mělo být ale ve 20:00)
Další příklady použitých jídelníčků nalezneme v příloze č. 7.

Tréninkový plán může vypadat takto:
1.den
Samozřejmě zezačátku vždy pořádné zahřátí a protažení a poté následovalo
samotné cvičení.
• Záda:
o Stahování kladky za hlavu 3x25
o Přítah kladky k pasu 3x25
o Hyperextenze 3x25
• Triceps:
o Francouzský tlak 3x25
o Zapažování 3x25
• Stehna:
o Legpress 3x30
o Snožování na stroji 3x30
o Zakopávání na stroji 3x30
• Lýtka:
o Výpon v sedu 4x25
• Břicho:
o Zkracovačky 3x30
o Zvedáni nohou na lavici 3x30
• Aerobní činnost
o 40 minut na eliptickém trenažeru

2.den - 4.den
odpočinek + aerobik, squash, spinning, plavání a další
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5.den
• ramena:
o tlak jednoruček 3x25
o upažování ve stoji 3x25
• hrudník:
o pullover 3x25
o tlak jednoruček na rovné lavici 3x25
• biceps:
o střídavý zdvih jednoruček 3x25
o zdvih pomocí kladky 3x25
• stehna:
o zadní výpad 3x30
o snožování na stroji 3x30
o zakopávání 3x30
• hýždě:
o zanožování 3x30
o roznožování 3x30
• břicho:
o šikmé zkracovačky 3x30
o zvedání nohou na polohovací lavici 3x30
• aerobní aktivita:
o 40 minut na stepperu nebo rotopedu

6.-7.den
odpočinek + doplňkové aktivity (squash, aerobik,…)

Na konci každé tréninkové jednotky je uvolnění, strečink, relaxace. Další
tréninkové plány nalezneme v přílohách 3, 4, 5, 6.

Ke dni 25.2.2009 platil následující stav:
• Procento tuku: 29
• Krevní tlak: 120/80
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• Cholesterol: 4,49 mmol/l
• Triglyceridy: 1,83 mmol/l
• Procento svalů: 29,4
Antropometrie:
• Výška: 164 cm
• Hmotnost: 66,7 kg
• BMI: 24,5
• Obvod hrudníku: 93 cm
• Obvod pasu: 86 cm
• Obvod boků: 95 cm
• Obvod paží: 27 cm
• Obvod stehen: 57 cm

6.2. Osoba č.2
Daniela Krošláková
• Věk: 18 let
• Důvod návštěvy: redukce hmotnosti
• Zaměstnání: student
• Prodělaná onemocnění:
• Pohybová aktivita: tělesná výchova ve škole, aerobik, občas posilovna,
squash
• Vývoj nadváhy: 14 let
Stav k 5.11.2008
• Procento tuku: 29,2
• Krevní tlak: 125/80
• Cholesterol: 5,73 mmol/l
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• Triglyceridy: 0,8 mmol/l
• Procento svalů: 29,1
Antropometrie:
• Výška: 166 cm
• Hmotnost: 72,4 kg
• BMI: 26,13
• Obvod hrudníku: 93 cm
• Obvod pasu: 87 cm
• Obvod boků: 95 cm
• Obvod paží: 28 cm
• Obvod stehen: 60 cm
Jídelní režim:
• Snídaně: 7:00-7:30 jogurt, pečivo, čaj
• Svačina: 9:30-10:00 (občerstvení v bufetu, housky, bagety,..) - (0,5 l limo)
• Oběd: 13-14 (školní obědy, čaj)
• Svačina: 16-17 (domácí teplá strava, vydatná) - (0,5 l vody)
• Večeře: 19-20:00 (pečivo, salám, sýr,..) – (0,5 l čaj)
• 2.večeře: oříšky, čokoláda,…
Pitný režim: asi 1,5 litry denně ( minerální vody, čaje, slazené vody,…)

Ke dni 25.2.2009 platil následující stav:
• Procento tuku: 27, 8
• Krevní tlak: 120/80
• Cholesterol: 4,69 mmol/l
• Triglyceridy: 0,73 mmol/l
• Procento svalů: 29,9
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Antropometrie:
• Výška: 166 cm
• Hmotnost: 68,2 kg
• BMI: 24,68
• Obvod hrudníku: 90 cm
• Obvod pasu: 83 cm
• Obvod boků: 92 cm
• Obvod paží: 28 cm
• Obvod stehen: 59 cm

6.3. Osoba č.3

Michal Vokurka
• Věk: 15 let
• Důvod návštěvy: redukce hmotnosti
• Zaměstnání: student
• Prodělaná onemocnění:
• Pohybová aktivita: tělesná výchova ve škole, judo, občas posilovna
• Vývoj nadváhy: 12 let
Stav k 5.11.2008
• Procento tuku: 25,2
• Krevní tlak: 130/80
• Cholesterol: 4,52 mmol/l
• Triglyceridy: 0,85 mmol/l
• Procento svalů: 35,4
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Antropometrie:
• Výška: 169 cm
• Hmotnost: 78,1 kg
• BMI: 27,31
• Obvod hrudníku: 84 cm
• Obvod pasu: 89 cm
• Obvod boků: 93 cm
• Obvod paží: 31 cm
• Obvod stehen: 64 cm
Jídelní režim:
• Snídaně: 6:30-7:00 většinou sladké pečivo, čaj ( kakao)
• Svačina: 9:30-10:00 (párek v rohlíku, bageta,..) - (0,5 l coca cola)
• Oběd: 13-14 (školní obědy, čaj)
• Svačina: 16-17 (fast food, hranolky, hamburger,..) - (0,5 l limonády)
• Večeře: 19-20:00 (teplé jídlo, vydatné)
• 2.večeře: chipsy, tyčinky,….
Pitný režim: asi 2 litry denně (slazené vody, čaje, limo…)

Ke dni 25.2.2009 platil následující stav:
• Procento tuku: 23,3
• Krevní tlak: 125/80
• Cholesterol: 4,23 mmol/l
• Triglyceridy: 1,02 mmol/l
• Procento svalů: 36,2

Antropometrie:
• Výška: 169 cm
• Hmotnost: 71,6 kg
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• BMI: 24,86
• Obvod hrudníku: 83 cm
• Obvod pasu: 83 cm
• Obvod boků: 89 cm
• Obvod paží: 30 cm
• Obvod stehen: 62 cm

Kompletní podklady o všech klientech nalezneme v příloze č. 1.

Pravidelné kontroly cholesterolu v příloze č. 8.

Výsledky snížení hmotnosti byly celkem dobré. Vyzkoušeli jsme i
potravinový doplněk, konkrétně karnitin na jeden měsíc. Během tohoto měsíce
cvičenci zezačátku zvýšili fyzickou aktivitu, byla větší chuť do cvičení. V úbytku
váhy během tohoto měsíce nebyl zaznamenán velký rozdíl oproti ostatním. Viděli
bychom pozitivní efekt ve větší motivaci a více chuti do cvičení. Našim cílem
bylo snižovat váhu maximálně o 0,5 kg za týden, kvůli ochraně svalové hmoty a
možnému jojo efektu. To odpovídá asi 8 kilogramů za 4 měsíce. U někoho se to
povedlo více, u někoho méně. Fotografické dokumentace všech osob je možné
shlédnout v příloze č.2. Grafické znázornění snižování váhy, obvodu pasu a
celkového úbytku hmotnosti všech testovaných osob je možné vidět v příloze č.9.
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ZÁVĚR
V této bakalářské práci jsme se zabývali možnostmi, jak vyzrát nad
fenoménem dnešní doby, jakým je obezita. V první řadě aktivním pohybem, tedy
cvičením a dále správnou stravou. Zpočátku jsme si krátce definovali pojmy
obezita a její příčiny. Také jsme se zabývali otázkou, proč většina obézních lidí
nevyhledává fitcentra. Následně jsme si popsali první fázi cvičení. To znamená
otázka vstupní anamnézy, fotografické dokumentace, diagnostické prohlídky a
výkonnostní testy. Potom jsme přešli k hlavním otázkám. Nejprve jsme si
přiblížili, jak dodržovat správnou stravu a pitný režim. Samozřejmě s názornými
ukázkami správného jídelníčku. V druhé řadě již následoval samotný tréninkový
plán. Zahrnuli jsme všechny kategorie, od juniorů po seniory, ženy i muže. Vše
jsme se následně pokoušeli ověřit v praxi. Po následném zkoumání jsme si mohli
ověřit, že je možné, díky úsilí a dodržování správného zdravotního stylu,
dosáhnout po krátké době kladných výsledků.
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RESUMÉ
Tato bakalářská práce zkoumala, jakým způsobem se dá docílit snížení
hmotnosti. Také bylo cílem objasnit základní pojmy týkající se zdravého
životního stylu. Zkoumali jsme změnu životního stylu na konkrétních osobách.
Fungovala zde dobře zpětná vazba. Analýza celého tréninkového plánu byla
zaznamenána, vyhodnocena, byly vyvozeny závěry a prezentovány výsledky.
Výsledkem této práce byla specifikace tréninkových plánů pro různé
kategorie a přiblížení otázky regenerace. Vytvoření této bakalářské práce bylo pro
mě velkým přínosem, jelikož se o tento obor velmi zajímám. Ověřením do praxe
jsem si mohl vyzkoušet pozici osobního trenéra. To byla také velmi cenná
zkušenost.

SUMMARY
This bachelor thesis is about ways of reducing weight and wants to explain the
basic concepts of the health life style. We applied gym exercise workout to three
particular persons and we were doing research. All participants of the research gave
feedback on the gym exercise workout. Analysis of the gym exercise program to
reduce weight was put down, interpreted and a conclusion was drawn as well as
consequences were published.
This theses explains specifications of gym exercice workout to different
categories and introduces the topic of recovery. It was very useful for me to compile
this bachelor theses, because I am very interested in this project. Thanks to using our
resaerch into practice I could try the position of a personal instructor. It was for me a
great experience.
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Vyplněný dotazník DK
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Obr. 3
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Příloha č.2
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Foto zepředu MP listopad 2008
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Foto z boku MP únor 2009
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Obr. 8

Obr. 9

Foto zezadu MP listopad 2008

Foto zezadu MP únor 2009
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Obr. 11

Foto zepředu DK listopad 2008

Foto zepředu DK únor 2009
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Obr. 12

Obr. 13

Foto z boku DK listopad 2008

Foto z boku DK únor 2009
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Obr. 15

Foto zezadu DK listopad 2008

Foto zezadu DK únor 2009
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Obr. 16

Obr. 17

Foto zepředu MV listopad 2008

Foto zepředu MV únor 2009
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Obr. 19

Foto z boku MV listopad 2008

Foto z boku MV únor 2009
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Obr. 20

Obr. 21

Foto zezadu MV listopad 2008

Foto zezadu MV únor 2009
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Příloha č.3
Tabulka č. 1: Tréninkový plán žen (trénink ponděli, pátek)

1.den
hrudník
ramena
biceps
stehna

břicho
aerobní činnost
2.-4.den

peck-deck
rozpažování
předpažování
upažování vleže na boku
střídavý zdvih jednoruček
zdvih pomocí kladky
zadní výpad
zakopávání v leže
předkopávání
zkracovačky
zvedání nohou na lavici
30-40 minut stepper

3x25
3x25
3x25
3x25
3x25
3x25
3x30
3x30
3x30
3x30
3x30

doplňkové aktivity
5.den
záda
triceps
lýtka
stehna
hýždě
břicho
aerobní činnost
6.-7.den

stahování kladky za hlavu
přítah v sedu na stroji
tlak kladky obouruč
tlak jednoručky v sedu
výpon v sedu
snožování
zadní výpad
roznožování na stroji
zanožování
stlačování břicha na stroji
šikmé zkracovačky
30-40 min veslovací trenažer
doplňkové aktivity
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3x25
3x25
3x25
3x25
3x30
3x30
3x30
3x30
3x30
3x30
3x30

Příloha č.4
Tabulka č.2: Tréninkový plán mužů

1.den
ramena
stehna

břicho
aerobní činnost
2.den
3.den
záda
biceps
lýtka
břicho
aerobní činnost
4.den
5.den
hrudník
triceps
břicho
aerobní činnost
6-7 den

předpažování
upažování na stroji
předkopávání
tlak na legpressu
zakopávání ve stoji
zkracovačky
přitahování kolen ke stroji
30-40 minut běhací pás
odpočinek

3x25
3x25
2x20
3x20
2x20
3x30
3x30

stahování kladky za hlavu
přítah na stroji v sedu
zdvih pomocí kladky
střídavý zdvih jednoruček
výpon v sedu
šikmé zkracovačky
stahování kladky v kleku
30-40 minut vesl.trenažer
odpočinek

3x25
3x25
3x25
3x25

peck-deck
rozpažování
stahování kladky
zapažování
stlačování břicha na stroji
zkracovačky
30-40 minut rotoped
odpočinek a doplňkové aktivity

3x25
3x25
3x25
3x25
3x30
3x30
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3x30
3x30
3x30

Příloha č.5
Tabulka č.3: Tréninkový plán seniorů – (kruhový trénink, třikrát)

1.den
ramena
hrudník
biceps
triceps
záda
břicho
přední strana stehen
zadní strana stehen
lýtka
aerobní činnost
2.den
3.den
4.den
ramena
hrudník
biceps
triceps
záda
břicho
přední strana stehen
zadní strana stehen
lýtka
aerobní činnost
5.den
6.den
7.den

kruh A
předpažování
peck-deck
zdvih kladka
stahování kladky
stah. kl. za hlavu
zvedání nohou
předkopávání ve stoji
zakopávání
výpon v sedu
30 min. rotoped
odpočinek
30-40 min. stacionární kolo
kruh B
upažování v leže na boku
pullover na stroji
střídavý zdvih jednoruček
zapažování
přítah v sedu na stroji
zkracovačky
předkopávání
zakopávání vleže
výpon v sedu
odpočinek
30-40 min. rychlá chůze pás
odpočinek
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1x25
1x25
1x25
1x25
1x25
1x30
1x30
1x30
1x25

1x25
1x25
1x25
1x25
1x25
1x30
1x30
1x30
1x25

Příloha č.6
Tabulka č.4: Tréninkový plán juniorů – začátečníci (kruhový trénink, třikrát)

1.den
ramena
hrudník
biceps
triceps
záda
břicho
přední strana stehen
zadní strana stehen
lýtka
aerobní činnost
2.-3.den
4.den
ramena
hrudník
biceps
triceps
záda
břicho
přední strana stehen
zadní strana stehen
lýtka
aerobní činnost
5.-7.den

kruh A
přítah kladky ke krku
peck-deck
střídavý zdvih jednoruček
stlačování kladky
stahování kladky za hlavu
zkracovačky
předkopávání
zakopávání ve stoji
výpon v sedu
30-40 min. eliptický trenažer
odpočinek
kruh B
upažování v leže na břiše
rozpažování
zdvih pomocí kladky
zapažování
přítah v sedu na stroji
zvedání nohou
zadní výpady
zakopávání vleže
výpon ve stoji
30-40 min. rotoped
odpočinek
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1x25
1x25
1x25
1x25
1x25
1x30
1x30
1x30
1x25

1x25
1x25
1x25
1x25
1x25
1x30
1x30
1x30
1x25

Příloha č.7
Příklady jídelníčků + pitný režim (2-3 litry podle zátěže, ovocné šťávy, voda,
minerální voda,…)

Tabulka č.5: Příklad jídelníčku při redukci hmotnosti č.1

snídaně

chlebíčky racio s nízkotučným sýrem

svačina

banán

oběd

těstoviny s listovým špenátem a kuřesím masem

svačina

ovoce

večeře

fazolový salát

Tabulka č.6: Příklad jídelníčku při redukci hmotnosti č.2

snídaně

obilná kaše + ovoce

svačina

musli tyčinka

oběd

brokolice s bramborem

svačina

podmáslí

večeře

kuřecí prso a rajčatový salát s oliv. olejem a bazalkou

Tabulka č.7: Příklad jídelníčku při redukci hmotnosti č.3

snídaně

tmavé pečivo, netučný tvarohový sýr

svačina

ovoce

oběd

těstoviny s kuřecím masem a zeleninou

svačina

acidofilní mléko

večeře

francouzské brambory se sojovou drtí
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Tabulka č.8: Příklad jídelníčku při redukci hmotnosti č.4

snídaně

musli s jogurtem + ovoce

svačina

jablko

oběd

rybí filé s bramborem + zeleninový salát

svačina

zakysaný nápoj

večeře

salát ze sojových bobů

Tabulka č.9: Příklad jídelníčku při redukci hmotnosti č.5

snídaně

celozrnné pečivo, šunka, nízkotučný sýr

svačina

ovoce

oběd

rýžový nákyp

svačina

nízkotučný jogurt

večeře

zapečené těstoviny se sýrem a zeleninou
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Příloha č.8
Obr. 22

Cholesterol listopad 2008
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Obr. 23

Cholesterol prosinec 2008
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Obr. 24

Cholesterol leden 2009
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Obr. 25

Cholesterol únor 2009
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Příloha č.9
Obr.25

Porovnání (hmotnost)

hmotnost (kg)

80
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MV
65
60
XI.08

XII.08

I.09

II.09

časové období

Graf snižování hmotnosti

Obr.26

Porovnání (obvod pasu)

obvod pasu (cm)

95
90
MP
85

DK
MV

80
75
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XII.08

I.09

časové období

Graf zmenšení obvodu pasu
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II.09

Obr.26

Snížená hmotnost (kg)

DK; 3,9
MP
MV; 6,5
MP; 8,3

Graf celkového úbytku hmotnosti
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