
Pravidelná Příloha medicína14 Středa 10. ledna 2018 LIDOVÉ NOVINY

P atříte mezi ty, kteří se prá-
vě zhrozili, že nedopnou
své oblíbené kalhoty

nebo plesové šaty? Pojďme si
říci, jak s nabranými kily zato-
čit. Je nutné se zvednout z gau-
če a začít se mnohem více hý-
bat. Začněte třeba povánočním
úklidem, delší svižnější procház-
kou nebo si zacvičte. Je jedno,
jestli budete cvičit doma nebo si
zajdete koupit již dlouze odklá-
danou permanentku do blízkého
fitka, hlavně začněte. Hned teď.

Zlikvidujte domácí zásoby tuč-
ného jídla či zbývajícího cukro-
ví. Nemusíte je vyhodit, rozdejte
je třeba přátelům, odneste do cha-
rity, lidem bez domova nebo dej-
te do mrazáku. Hlavně je neměj-
te na očích, aby vás to stále nelá-
kalo. A pokud máte doma další
nezdravá, tučná a energetická lá-
kadla včetně alkoholu, udělejte
to s nimi podobně.

Na nákup se tentokrát vydejte
s předem připraveným sezna-
mem. Doplňte zásoby potravin,
které pro vás budou zdrojem pl-
nohodnotných živin, vitaminů,
antioxidantů, minerálních látek,
vlákniny. Bez nich to totiž nepů-
jde. Základem pro běžný zdravý
jídelníček jsou například celo-
zrnný chléb nebo grahamové pe-
čivo, celozrnné těstoviny, rýže
(natural nebo basmati), brambo-
ry, ovesné vločky, celozrnná
mouka, kuřecí maso, ryby, libo-
vé hovězí, nízkotučný tvaroh,
vejce, bílé jogurty do tří procent
tuku, sýry do třiceti procent
tuku, zelenina, ovoce, ořechy,
semena, luštěniny a podobně.

Obloukem bychom se měli
vyhnout sladkostem, sladkým
nápojům, alkoholu, ale také na-
příklad kompotům, džemům,
tučným omáčkám, konzervám
a polotovarům, paštikám, trvan-
livým salámům a tučným uzeni-
nám, tučným sýrům, hotovým
pomazánkám a salátům, kde je
zpravidla spousta soli, tuků
a konzervantů. Jsou při hubnutí
velkým rizikem.

Dalším nezbytným krokem,
jak se zbavit trvale tukových tě-
lesných zásob, je naučit se jíst
pravidelně v průběhu celého
dne. Pokud hned ráno začínáte
fungovat bez jídla, je důležité se
naučit snídat.

Při přípravě teplých pokrmů
pak volte spíše vaření, dušení,
pečení, grilování bez tuku před
smažením, fritováním a zahušťo-
vanými omáčkami.

A nezapomeňte ani na pitný
režim, nejlepší je čistá voda.
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Svátky jsme absolvovali
a dobrotami jsme na sobě
nešetřili. Na váze je to znát.
Jak se zase dostat zpět do
formy?

MARTIN JEŽEK

P
okud chcete zhubnout
a zbavit se několika ki-
logramů, pouze pohy-
bem to nezvládnete,
upozorňuje Pavel Su-

chánek, nutriční specialista ze sítě
výživových poraden Fitbee a nu-
triční poradce české fotbalové re-
prezentace. „Bez zásahů do jídel-
níčku úspěch mít nebudete.“

Podle něj je vhodné si zapiso-
vat jídelníček. Krom velikosti por-
cí totiž také zjistíme, zdali nám
v jídelníčku nechybí vitaminy pro-
ti únavě a zejména bychom měli
mít dostatek bílkovin na podporu
stavby svalů a tím i rychlosti me-
tabolismu. „Častou chybou je, že
v rámci redukčního jídelníčku
chybějí nebo přebývají živiny.
Například chybí ovoce nebo mo-
hou přebývat škroby z pečiva či
těstovin,“ říká doktor Suchánek.

Pozor na jo-jo efekt
Každý nehubneme stejně. Záleží
na věku, pohlaví a zdravotním sta-
vu. Pokud je člověk mladší, větši-
nou díky rychlému metabolismu
stačí drobné úpravy v jídelníčku
a mírné navýšení pohybové aktivi-
ty. Čím je člověk starší, tím pečli-
vějším musí být ve sledování jídel-
níčku a v jeho pravidelnosti.

„Starší člověk má rychlost me-
tabolismu nižší a bude mu trvat
déle, než se změny v jídelníčku
a v pohybové aktivitě projeví v tě-
lesném složení, tedy v poklesu tě-
lesného tuku. Trvá poměrně dlou-
ho – týdny –, než se změna v jídel-
níčku projeví. Většinou se první
větší měřitelné změny objeví asi
po třech týdnech až měsíci,“ vy-
světluje Pavel Suchánek.

Proto také lidé často podléhají
rádoby jednodušším a rychlejším
řešením, která jsou k mání třeba
na webu. Ta jsou ale podle dokto-
ra Suchánka velmi riziková, proto-
že pokles hmotnosti neříká nic o
tom, co jsme vlastně zhubli. Zda
to místo tuku není jen voda a svalo-
vá tkáň. „Pokles hmotnosti z těch-
to složek vede k velkému riziku
jo-jo efektu, tedy opětnému nabrá-
ní kilogramů. Pak má člověk větší
podíl tělesného tuku, méně svalů –
pomalejší metabolismus a zejména
pak více takzvaného vnitrobřišního
tuku. Ten je velmi rizikový a odpo-
vídá za spoustu zdravotních kom-
plikací. Je totiž spojen se stresem.
Špatně nastavený redukční jídelní-
ček je pro tělo velmi stresující, a
tedy ve výsledku zdravotně riziko-
vý,“ varuje Pavel Suchánek.

Děti potřebují pohyb
Děti mívají rodiče jako vzor. Po-
kud hubne máma, rozhodne se
hubnout i dcera, ačkoli je třeba ješ-
tě dítě. „Právě u dětí se zásadní
omezení nedoporučují. Pokud
hubnout potřebují, jde se u nich

nejprve cestou kontroly jídelníč-
ku – kolik v něm čeho přebývá.
A pak se stejně tak kontroluje, zda
v jídelníčku něco nechybí, zejmé-
na bílkoviny, vitaminy, minerální
látky a další živiny. U dětí se upí-
rá pozornost zejména ke zvýšení
pohybové aktivity, nastavení její
pravidelnosti a dostatečné intenzi-
ty. Můžeme u nich ještě počítat
s růstem nebo i s růstovým sko-
kem. Ten u dospělých již není
možný, a tak je nutné zpřísnit jí-
delníček a zvýšit pohybovou akti-
vitu,“ přibližuje doktor Suchánek.

Budoucí mámy a pacienti
U těhotných žen a nemocných ale
platí pro tělesnou hmotnost podle

doktora Suchánka zásadně jiná
pravidla. U těhotných se sleduje
množství živin, aby něco nechy-
bělo, zejména kyselina listová
a tuky z mořských ryb. Ale výraz-
né omezení energie se nedoporu-
čuje.

„Doporučený nárůst hmotnos-
ti v těhotenství se pohybuje oko-
lo 14 až 16 kilogramů, pokud má
žena na začátku těhotenství opti-
mální hmotnost. Vstupuje-li do
těhotenství s nadváhou, je dopo-
ručený nárůst hmotnosti v těho-
tenství nižší, mezi pěti až osmi ki-
logramy. Doporučení, o kolik by
měla hmotnost maximálně
vzrůst, je zejména v rukou ošetřu-
jícího lékaře, který má přehled

o zdravotním stavu těhotné ženy.
Ten případně dělá doporučení
ke změně jídelníčku spolu s nu-
triční terapeutkou,“ dodává Pa-
vel Suchánek.

U nemocných je to podle něj
velmi podobné. Opět se kombinu-
je doporučení lékaře spolu s dopo-
ručením nutričního terapeuta.
„U některých onemocnění je nut-
ná redukce tělesné hmotnosti, u ji-
ných, například u dny, vyřazení
některých potravin.“

Špatní internetoví rádci
Na internetu se dočteme nejrůz-
nější návody, jak zhubnout, diety
a doporučení. Některé jsou ale vy-
loženě škodlivé a nezdravé.

„Podle mne je velmi riziková
detoxikace, stejně tak jsou hodně
rizikové i sacharidové vlny nebo
velmi přísná ketogenní dieta.
Možností je spousta a nesmyslů
hromada. Neexistuje například
důkaz o vlivu krevních skupin
nebo stejně nesmyslná je dieta
proti překyselení. Taky makrobio-
tika, frutariánství a podobně. Hod-
notím je jako zdraví ohrožující
přístupy ke stravování. Makrobio-
tika sice vychází z filozofického
podkladu, ale ten je relativně mla-
dý a kombinuje pohledy z čínské
medicíny a dalších oblastí. Pro
děti je makrobiotické stravování
velmi nebezpečné a totéž platí
pro frutariánství,“ varuje doktor
Suchánek.

Vegetariáni, vegani a fotbal
Vegetariánství je podle jeho slov
zejména pro dospělé poměrně vel-
mi zdravý způsob stravování.

„Jestliže jsou vegetariáni pečli-
ví v kombinování potravin,
v podstatě může jít o velmi pro-
spěšné stravování. Snižuje se rizi-
ko nádorových onemocnění, vy-
sokého krevního tlaku nebo vyso-
ké hladiny cholesterolu a prodlu-
žuje se průměrná délka života,“
hodnotí doktor Suchánek.

U veganství to je již podle
něho trochu složitější. Veganům
hrozí nedostatek vhodných ami-
nokyselin, železa, vápníku a dal-
ších složek výživy, a proto se jim
doporučuje spolupracovat s nu-
tričním terapeutem. Výběr potra-
vin je u nich totiž dost omezený
a je nutné být velmi pečlivý ve
sledování jídelníčku a jeho sesta-
vování, neboť jim hrozí velmi
podstatný nedostatek nezbyt-
ných živin.“

Pavel Suchánek je také nutrič-
ním poradcem našich fotbalo-
vých reprezentantů. Fotbalistům
doporučuje hlavně stravu pravi-
delnou a bohatou na bílkoviny, ze-
jména na mléčné výrobky, niko-
liv jen mléko. O správnosti dopo-
ručeného jídelníčku nedávno refe-
roval například fotbalový útočník
Antonín Barák – měl předepsány
ryby, brambory, rýži, co nejvíc ze-
leniny a ovoce. Shodil za několik
týdnů pět kilo tuku.

„Sám intenzivně sportuji a stra-
vuji se podobně,“ uzavírá doktor
Suchánek.

Autor je spolupracovníkem redakce

Je vhodné si
zapisovat jídelníček.
Krom velikosti
porcí totiž také
zjistíme, zda nám
v něm nechybějí
třeba vitaminy či
bílkoviny.

MARIE
KOHUTOVÁ
nutriční terapeutka

Proti kilům jen pohyb nestačí
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Zařazovat
vhodnou
pohybovou
aktivitu.

Zásady správného
stravování

Jíst nejméně 3×
denně, lze zařadit
i malé svačinky.

Dodržovat dostatečný
pitný režim, alespoň
1,5–2 litry neslazených
nápojů denně (čistá

voda, čaje,
minerální vody).

Přesně odvažovat pečivo,
brambory, rýži, těstoviny,

knedlíky, luštěniny,
veškeré obiloviny,

cereálie a také ovoce.

Vybírat mléčné
výrobky se sníženým
obsahem tuku i bez
přidaného cukru.

Ke každému
hlavnímu jídlu

sníst porci zeleniny
(na den 400g) –
čerstvé či tepelně

upravené.

Upřednostňovat
vaření, dušení,
přípravu v páře,
pečení a opékání
bez tuku, úpravy

na teflonovém nádobí,
ve fólii, v alobalu.

Preferovat
pokrmy bez
zahuštění

a bez přidané
mouky.

ZDROJ: ČTK, JETUdálosti týdne ve vědě a zdravotnictví
Čínský obchod
s emisemi

Čína oznámila, že urychlí přípravy
obchodování s emisemi oxidu uhličitého.
Producenti tohoto skleníkového
plynu budou za jeho vypouštění
platit, ale mohou si koupit „ušetřené“
emise od někoho, kdo je technickými
opatřeními levně snížil. Vznikne tak
dvakrát větší trh s emisemi, než má EU.

Věda poučná
i zábavná

Jedno z největších a nejmodernějších
science center v zemi – liberecká
iQLANDIA – hlásí, že loni mělo přesně
421 231 návštěvníků, sousední iQPARK
navštívilo celkem 103 567 lidí. Populárně
se zde o vědě dozvídají návštěvníci z celé
ČR, ale i výpravy
z Německa.

Geny
pro oko

Americký úřad pro potraviny a léky
povolil užívání genové terapie pro léčení
vzácné dědičné slepoty, způsobené
chybou jednoho genu. Při terapii se
pomocí viru vnese nemocnému do oka
správná verze genu a sítnice začne
reagovat na světlo.
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Konkurence
kosmických projektů

Z návrhů na výzkum vesmírných
těles vybrala NASA dva finalisty.
Prvním je návrh na robotickou
misi na kometu 67P/Churyumov–
Gerasimenko a dopravu vzorků
na Zemi. Druhý počítá s výzkumem
Saturnova měsíce Titanu. Který
z projektů se opravdu uskuteční, se
rozhodne za rok.

Rozpustný
implantát

Australští vědci představili implantát
pro opravu zlomené nohy. Porézní
implantát se v přesně potřebném
tvaru vytiskne na 3D tiskárně a vloží se
do zlomené končetiny. Nově rostoucí
kost jím prorůstá a materiál implantátu
se v ní nakonec rozpustí.
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Je jedno jak.
Ale začněte
hned teď!

OČIMA ODBORNÍKA


