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Úvodní slovo
Pokud v rukou držíte tuto brožuru, pravděpodobně jste se rozhodli změnit svůj 
životní styl a chcete zhubnout. Nejspíš to ani není poprvé, co jste k tomuto roz-
hodnutí dospěli, a možná už jste i několikrát v životě zhubli a zase přibrali. Bude-
me se vám snažit maximálně pomoci tak, abyste tentokrát byli úspěšní trvale.

Hned na začátku je potřeba si uvědomit dvě důležité skutečnosti: 

   každý jsme originál a každému bude vyhovovat něco jiného. 
Proto je důležité vnímat signály vlastního těla. Jedině tak můžete být 
dlouhodobě úspěšní. 

   čím větší máte tělesnou hmotnost a čím více máte přidružených 
onemocnění (cukrovka, vysoký krevní tlak, bolesti kloubů atd.), tím víc je 
důležité navštívit lékaře – odborníka, a to ideálně ještě dříve, než 
začnete hubnout. Vyhnete se tak případným chybám, které by mohly 
naopak váš zdravotní stav zhoršit. 

Změna životního stylu není dieta, odříkaní a frustrace, změna životního stylu 
je nová cesta k lepšímu zdraví. Věřím, že až uvidíte první výsledky, může se 
tato nová cesta stát i zábavou. 

Co byste měli vědět, než začnete
Nejprve si sami pro sebe stanovte cíl. Nemusí to být jen nová nižší hmotnost, 
cíl může být i menší obvod v pase, lepší kondice, nebo třeba být zdravější, pohy-
blivější, méně dýchavičný, mít lépe kompenzovanou cukrovku, nebo být krásněj-
ší a dopnout konečně ty džíny. Hubnutí je složitý a náročný proces a v průbě-
hu redukce budete potřebovat mnoho sil. Mnohokrát se vám bude zdát, že jste 
selhali, že je vše ztraceno a nemá smysl se o hubnutí dál pokoušet. Přijde řada 
úskalí a překážek, které je třeba překonat. Je to proces doživotní, naše tělo 
vlastně nechce hubnout, samo nám bude klást překážky v podobě chutí, hladu, 
nutkavých myšlenek na jídlo i zpomalením metabolismu. S tím vším budete bo-
jovat. A i když to všechno zvládnete, nastane druhá, záludnější fáze: nově naby-
tou hmotnost udržet doživotně. To nejde jinak, než že nové návyky postupně 
přijmete za vlastní, zvyknete si na jiný denní rytmus, na pravidelný pohyb, na jiný 
nákup. V ideálním případě si na nový životní styl nejenom zvyknete, ale dokonce 
se vám časem zalíbí natolik, že jej nebudete chtít opustit.
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1. krok – Jak se vyvíjela moje 
tělesná hmotnost s věkem?

Hmotnost udrží jen ten, kdo přestane „dietovat“ 
a neustále sám se sebou bojovat. 
I z tohoto důvodu je nutné stanovit si cíl reálně. Jako cíl nebereme onu známou 
poučku: ideální hmotnost je moje výška v centimetrech minus 100. Spíše se sami 
zamyslete, jakou nižší váhu jste si např. v posledních deseti letech dokázali po 
nějakou dobu udržet, nebo s jakou váhou už byste byli spokojenější, než jste nyní. 
Často jsou totiž naše přání nereálná. Je dobré si uvědomit, kdy jste naposledy 
v životě vysněnou váhu opravdu měli. Častá odpověď je, že tolik jsem vážil napo-
sledy před dvaceti lety, takovou váhu jsem měla v dětství, před svatbou, když 
jsem byla na vysoké, když jsem byl na vojně. To naznačuje nereálnost těchto přá-
ní. Z lékařského pohledu je úspěch, pokud pacient zredukuje i jen pouhých 10 % 
hmotnosti, tedy např. když žena vážící 120 kg zhubne 12 kg a je schopna si tuto 
váhu dlouhodobě udržet. Namítnete možná, že 108 kg je stále velká nadváha, ale 
my víme, že se významně zlepšily všechny parametry zdraví, což je důležité. 

Brožuru „Můj pokrok“ můžete získat u svého lékaře, případně 
si ji stáhnout na webových stránkách www.tloustneme.cz

Vyplňte 1. krok v brožuře „Můj pokrok“

Uvědomit si, jaká byla má nejnižší hmotnost, jak jsem byl/a úspěšný/á při 
prvních pokusech o hubnutí, co u mě spustilo nárůst hmotnosti, to je klíčem 
k úspěšnému novému pokusu a zároveň vám to pomůže lépe stanovit svůj 
reálný cíl. 

Zaznamenejte do grafu vývoj tělesné hmotnosti v čase a doplňte 
důvody, proč došlo k nárůstu/poklesu hmotnosti.
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Obecně lze vyjít z kombinace měření obvodu pasu, výsledků měření tuku v těle 
na bioimpedanční váze a z již zmíněných anamnestických parametrů ohled-
ně předchozí hmotnosti. Proto je dobré co nejpečlivěji vyplnit váhový graf 
(1. krok v brožuře Můj pokrok). 

Přiřadit orientačně můžeme i body mass index (BMI). Hodnotu BMI získáme, 
pokud váhu v kilogramech podělíme výškou v metrech na druhou, tedy kg/m².

Ideální hodnota BMI je 20–25 kg/m², ovšem s věkem benevolence pro horní 
hranici lehce stoupá, řekněme k BMI 26–27. Je totiž známo, že ve vyšším věku 
je lehká nadváha zdravotně prospěšná, žádoucí, protektivní, a tedy výhod-
nější než úzkostlivě střežená štíhlost či dokonce podváha. 

Pokud je ovšem BMI nad 30, mluvíme již o obezitě a je třeba si uvědomit, že 
obézní lidé mají oproti lidem s normální hmotností až 5x vyšší riziko zvýšené 
hladiny tuků v krvi, 5x vyšší riziko zvýšeného krevního tlaku a nemocí srd-
ce a cév a až 7x vyšší riziko cukrovky. Hodnoty BMI nad 40 jsou z hlediska 
zdraví alarmující a výraznější redukce hmotnosti je proto nezbytností. Jedná se 
už bezesporu o život ohrožující stav spojený s kratší délkou dožití. Uvádí 
se, že každý kilogram navíc zkracuje život o tři měsíce!

Dalším důležitým parametrem je množství tuku v těle. Ideální je, když muž má 
do 25 % a žena do 30 % tuku v těle. Orientačně nám k tomuto měření postačí 
jakákoliv jednoduchá domácí váha s bioimpedancí. Pokročilejší a přesnější vý-
sledky nám pak poskytnou přístroje vyšších řad typu In Body či Bodystat, které 
jsou dostupné vzhledem ke své vysoké cenně jen na několika málo pracovištích.

Velkou roli také hraje rozložení tuku v těle. Rozlišujeme tak dva typy obezi-
ty – méně nebezpečný „ženský typ“ obezity – tělo ve tvaru hrušky, kdy se tuk 
přednostně ukládá v oblasti hýždí a stehen, a tzv. „mužský typ“ – obezita tva-
ru jablka, kde je tuk nahromaděn zejména v oblasti břicha. Z hlediska zdra-
votních komplikací je závažnější hromadění tuku v břiše, tedy „typ jablko“, 
protože tuk v břiše je více metabolicky aktivní a s tím je spojena vyšší pravdě-

BMI = 
tělesná hmotnost [kg]

(tělesná výška [m])2
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podobnost výskytu dalších chorob, jako je třeba cukrovka, vysoký krevní tlak či 
vysoký cholesterol, ale i infarkt a mozková mrtvice.

Podle míry nadváhy, věku a pohlaví si můžeme stanovit 
přibližně tuto posloupnost cílů:

1. snížím svoji váhu o -10 %,
2. dosáhnu BMI pod 30, což je hranice nadváhy a obezity I. stupně,
3. snížím obvod pasu pod 88 cm u žen a pod 102 cm u mužů, což je 

kritická hranice pro zdravotní komplikace plynoucí z obezity,
4. dosáhnu BMI pod 25 a zároveň budu mít obvod pasu maximálně 

80 cm u žen a 92 cm u mužů, kdy už můžeme mluvit o hranici normální 
váhy neboli štíhlosti, chcete-li,

5. po celou dobu redukce sledovat pomocí In Body obsah tělesného tuku 
a svaloviny, kdy norma množství tuku u mužů je orientačně 20–25 % 
a u žen 25–30 % (lze získat u lékaře). 

Je na čase stanovit své reálné cíle – vyplňte 2. krok brožury Můj pokrok. 
Nebudete-li si vědět rady, poraďte se se svým lékařem.

Vyplňte 2. krok v brožuře „Můj pokrok“

2. krok – Jaký je můj reálný cíl?

Stanovení reálného cíle na začátku je velmi důležité, nereálné cíle vedou rychle 
k frustraci a demotivaci. Pro správné stanovení reálného cíle vám může pomoci 
i graf z kroku č. 1. Např. je téměř nemožné dosáhnout nejnižší hmotnosti, kterou 
jste měl/a např. před 20 lety. 

Zapište stručně důvod a motivaci proč hubnout a stanovte si reálný cíl, 
byť byste jej nepovažovali za definitivní.
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Pamatujte na vliv genetiky
Často si pacienti stěžují, že jejich kamarádka či přítel jedí velké tučné porce, mlsají 
a vůbec nesportují, a přesto jsou štíhlí. Nemusí se o svoji váhu zdánlivě nijak 
starat a to jim připadá nespravedlivé. Ano, je to nespravedlivé! Ale víme, že to 
můžeme připsat naší genetické predispozici. Tak jako je nám při narození 
předurčena třeba barva očí, stejně tak je nám dáno, zda budeme spíše štíhlí, 
nebo zdali budeme mít sklon k nadváze. I vy sami snadno můžete tyto vlohy 
odtušit z konstituce rodičů, prarodičů či sourozenců. Vliv genetiky je jistě nad 
50 %, zbytek je naše chování, náš život. Pak je dobré si položit otázky: Sportuji 
pravidelně? Jím zdravě? Piju nekalorické nápoje? Nepřeháním to s alkoholem?

Jde o to, jak velký soubor tzv. obezitogenních genů máme. Dědičnost se uplat-
ňuje různými způsoby, např. rozdílnou schopností spalovat základní živiny (ze-
jména tuky), velikostí klidového energetického výdeje, jídelními preferencemi 
i stupněm spontánní pohybové aktivity. Dědičnost se také podílí na tom, jak 
snadné či naopak obtížné je pro vás zhubnout. Kopírujeme však také rodinné 
zvyklosti, tedy např. výběr a množství konzumované stravy, zvyklost pravidel-
ného pohybu apod. Ovšem často je tomu tak, že dítě s genetickou predispozicí 
k obezitě žije v rodině obézních rodičů, kdy hlavní preference jsou velké a tučné 
porce, žádný pohyb a víkendy trávené u televize. A co dělá maminka a tatínek, je 
přece vždycky správné. Potom je těžké z takové situace vinit dítě. Měla by začít 
pracovat celá rodina, což je ovšem extrémně obtížné. Než se dítě samo vymaní 
z tohoto obezitogenního prostředí a dospěje, mívá už často těžkou obezitu 
a trpí metabolickými komplikacemi.

 Je jisté, že některým lidem snaha přinese ovoce snadno, jiným ztěžka, ale určitá 
míra výsledku se dostaví vždy. „Když dva dělají totéž, není to totéž“. Proto 
neberte svůj případný sklon k obezitě jako danou neměnitelnou věc, ale víte, že 
máte složitější pozici a těžší start než ostatní, a o to cílevědoměji musíte bojovat 
a nevzdávat se. 

Jste připraveni začít? Vyplňte 3. krok v brožuře Můj pokrok.
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Jak dlouho se budu muset hlídat 
a omezovat?
Připravte se na dlouhodobou změnu svého životního stylu. Změny raději dě-
lejte postupně a pomalu, aby měl mozek čas si nové návyky zafixovat a vzít za 
vlastní. Například chutě jsou zvyk, abychom přivykli nové potravině či chuti, je 
třeba minimálně tří týdnů, kdy tuto potravinu pravidelně zařazujeme do jídelníč-
ku. Pak máme šanci, že si zvykneme a začne nám chutnat. Na změnu pitného 
režimu je třeba již delší doba a trvale je potřeba na pitný režim myslet. Nejdelší 
doba je třeba na oblibu pohybové aktivity, jedná se o měsíce. Možná se vám 
nepodaří zapracovat na sobě ve všech aspektech dokonale, ale to vůbec nevadí. 
I z malých změn přichází velké výsledky. Mějte radost i z maličkostí! 

Není také třeba panikařit a obviňovat se z neúspěchu, pokud jednorázo-
vě nový systém porušíme. Vždyť jaké by to byly Vánoce či rodinné oslavy bez 
dobrého jídla a pití. Ale důležité je, jestli se po takovém „oddechu“ dovedeme 
vrátit ke zdravému životnímu stylu. Nejlepší je, když mi pacienti řeknou, že už se 
na návrat k režimu těšili – ve smyslu „užili jsme si, ale rádi se vracíme k zažitým 
jistotám“. Nevracíte se přece na start, ale na rozběhnutou trať!

3. krok – Zapište své výchozí 
parametry zdraví

Znát stav na začátku každé cesty je velmi důležité. Pomůže vám to lépe se 
orientovat v pokroku a napoví, zda se blížíte k cíli, který jste si stanovili. 
První výsledky vám dodají energii a povzbuzení k další práci. Některé 
z hodnot vám může sdělit váš praktický lékař či lékař na obezitologii. 

Vyplňte v tabulce počáteční hodnoty (řádek START). Další hodnoty 
zapište po 1, 3, 6 a 12 měsících.

Vyplňte 3. krok v brožuře „Můj pokrok“
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Důležité tedy je, abyste si na nový styl zvykli a časem si jej oblíbili. Co zní 
zpočátku neuvěřitelně či směšně, se časem stává vítanou realitou. Vždy vzpomí-
nám na pacienta, který mi při první návštěvě oznámil, že změní, cokoli mu řeknu, 
ale dopředu mám počítat s tím, že se nehodlá vzdát svých milovaných bílých ro-
hlíků. Má na nich totiž „závislost“ a už jejich vůně mu přináší slast. Po roce práce, 
kdy jsme postupně počet kusů tohoto pečiva snižovali a nahrazovali jinými po-
travinami, jsme se dopracovali k tomu, že pacient si „odvykl“. A když po dvou le-
tech na můj popud ochutnal ze zajímavosti dříve tak oblíbený rohlík, přišel mi do 
ambulance říct, že jsem měla pravdu – nic mu to neříkalo, slast se nedostavila. 
Je totiž dokázáno, že nám libé jídlo vyvolává v mozku stejné pochody jako droga, 
aktivují se stejné procesy. Důsledkem je příjemný pocit až euforie a skutečně je 
pravdou, že můžeme mluvit o jakémsi typu závislosti na jídle.

Proto všem svým pacientům říkáme, že to bude proces dlouhý, doživotní 
a těžký, protože je třeba „přeprogramovat mozek“. Pokud se naší hlavě po-
stupně nezalíbí nové zdravé návyky nebo třeba radost z pohybu, nebude naše 
hubnutí nikdy dlouhodobě úspěšné a budeme se neustále zmítat v jojo efek-
tech. Není to sprint, je to běh na dlouhou trať, maraton na zbytek života, 
je tedy třeba dobře rozložit síly a nestydět se říct si o pomoc, ať už nutričního 
specialisty, psychologa či lékaře.

Kde všude budete muset „přeprogramovat mozek“, zjistíte ve 4. kroku brožury 
Můj pokrok.

Vyplňte 4. krok v brožuře „Můj pokrok“

4. krok – Znáte své návyky?

Znát své návyky, a pak se je pokusit změnit, není vůbec snadné. 
V jednoduchém cvičení se snadno můžete dovědět, co potřebujete změnit, 
abyste byli dlouhodobě úspěšní. 

Zakroužkujte svoje současné návyky jeden po druhém a přemýšlejte, 
které chcete a můžete změnit.
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Spolupracujte s odborníky!
Pokud jste se rozhodli pro změnu životního stylu, rozhodně se obklopte odbor-
níky, kteří vás nejen povedou správným směrem, ale budou vás i podporovat 
a posilovat vaši vůli. 
Začít byste měli vždy návštěvou obezitologa nebo alespoň internisty, diabe-
tologa či praktického lékaře. Po celou dobu redukce je důležité pravidelně 
sledovat váš zdravotní stav. Při první kontrole by měly být provedeny komplet-
ní krevní odběry a změření krevního tlaku. Dozvíte se tedy hodně o svém 
celkovém zdravotním stavu a v případě nutnosti budou nasazeny léky na cu- 
krovku, vyšší cholesterol, poruchy štítné žlázy, vysoký krevní tlak atd. 
Aktivně se o výsledky všech testů zajímejte a jak bylo již řečeno, všechny získané 
hodnoty zapište do tabulky, kterou naleznete v brožuře Můj pokrok. V ideálním 
případě budete docházet na pravidelné kontroly, na každé kontrole proběhne 
vážení, změření množství tuku a obvodů těla, lékař vám výsledky podrobně 
vysvětlí. Taktéž budou dále sledovány parametry krevních odběrů a krevního tla-
ku, nebo budou provedena další vyšetření dle uvážení ošetřujícího lékaře. Lékař 
vám vysvětlí, jestli jsou pro vás vhodné léky, které významně podpoří reduk-
ci hmotnosti. V současné době jsou v České republice k dispozici dva moderní 
preparáty vhodné pro pacienty s BMI nad 27 kg/m². 
Pro pacienty s cukrovkou a obezitou nebo s BMI nad 35 kg/m² je vhodné zvá-
žit i možnost podstoupení bariatrického výkonu, což jsou různé výkony na 
trávícím traktu, které vedou nejen k hubnutí, ale i k úpravě cukrovky, vysokého 
cholesterolu a dalších metabolických chorob.
Seznam obezitologických pracovišť najdete na www.obesitas.cz 
a mojelecbaobezity.cz..

Vyhledejte si v místě bydliště kvalitního nutričního specialistu. V ideálním 
případě by měl mít vystudován obor nutriční specialista na lékařské fakultě 
s titulem Mgr. Zjednodušeně řečeno, tento odborník doslova léčí jídlem. Dru-
hou možností je nutriční terapeut s titulem obvykle DiS. nebo Bc., získaným na 
zdravotnické škole nástavbovým studiem (více na www.cant.cz). Vyhýbejte se 
tzv. dietologům, výživovým poradcům, výživovým specialistům bez adekvátní-
ho vzdělání, kteří často absolvují pouze rychlý kurz zdravé výživy, jejichž rady 
nejsou podloženy odborností a dlouholetým studiem a často mohou i ublížit. 
Kvalifikovaný nutriční specialista vám postupně vysvětlí, jak se zdravě a diet-
ně stravovat, kde děláte v jídelníčku chyby a jak je napravit. Budete se bavit 
i o pitném režimu, alkoholu, relaxaci a sportu. Je vhodné chodit na kon- 
troly zpočátku každých 14 dní, později minimálně jedenkrát za měsíc.

http://www.cant.cz
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Jak na věc?
Než začnete, je potřeba zmapovat a uvědomit si dosavadní návyky. Zapište si 
jídelníček, stačí týden nebo dva, ale musí to být zápis pravdivý, tedy se všemi 
chybami, zlozvyky, chutěmi a úlety (5. krok v brožuře Můj pokrok).

Jak zapisovat? Kdy – co – kolik

1. Zapisujte vše okamžitě po konzumaci – důležitá je autentičnost zápisu, 
večer už si jen těžko vzpomenete, co přesně a kdy jste jedli. Pozdní záznamy ve-
dou vždy ke zkreslení a podhodnocení. Dalším důvodem záznamu v době jídla je 
uvědomění si konzumace jídla, protože často jíme mimoděk a ve spěchu a hlava 
si ani neuvědomí, že tělo jedlo. 

2. Zapisujte nápoje – důležité je nejen množství, ale i druh, jejich energetická 
hodnota může být totiž často nemilým překvapením. 

3. Zapisujte i alkohol – konzumace alkoholu bývá často nahodilá a nepravidel-
ná. Napište nejen aktuální spotřebu alkoholu během zápisu, ale odhadněte svoji 
průměrnou spotřebu alkoholu za týden či měsíc. Odlišujte přitom pivo, víno, 
tvrdý alkohol a koktejly.

Před každou kontrolou si vždy alespoň 4 dny zapisujte pravdivě jídelníček 
(5. krok v brožuře Můj pokrok).

Ideální je oslovit také psychologa nebo osobního kouče/lektora, který vás 
provede nástrahami hubnutí. Je dobré rozklíčovat pozadí obezity z pohledu 
psychiky. Proč vlastně jíme nezdravé potraviny, velké objemy jídel, co se za tím 
skrývá? Psycholog dovede i různými technikami podpořit vaše úsilí, udržet vás 
v procesu redukce dlouhodobě, motivovat. Nezapomeňte, že hubnutí je proces 
extrémně psychicky náročný a podporu budete jistě potřebovat.

Vhodné je investovat také do osobního trenéra nebo fyzioterapeuta. Každý 
obézní se může nějakým způsobem hýbat a jen odborník může určit vhodný typ 
pohybu, frekvenci, ev. hlídat provedení cviků. Pohyb nesmí být pro vás škodlivý, 
ale musí být přínosem v procesu redukce hmotnosti. Samotný pohyb k hubnutí 
přispívá spíše tím, že udržuje váš metabolismus v chodu, zabraňuje přechodu do 
„úsporného režimu“ a je extrémně důležitý ve fázi udržení nové hmotnosti. Správ-
ným pohybem měníme i tělesné složení ve prospěch svalové hmoty, což se nemu-
sí projevit na hmotnosti, ale spíše na vaší kondici a na obvodech pasu, boků apod.

Bohužel většina z výše uvedeného není hrazena zdravotními pojišťovnami a je 
nutné si tuto péči hradit. 
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4. Zapisujte čas konzumace – zapište s největší možnou přesností. Doba, která 
uplyne mezi jednotlivými jídly, bývá jedna z prvních změn, kterou musíte udělat.

5. Zapisujte co nejpřesněji hmotnost konzumovaných potravin – doma 
potraviny važte na elektronické kuchyňské váze, v restauraci hmotnost jídla 
odhadujte (popř. odhadněte objem v ml), nebo alespoň co nejpřesněji popište 
množství – 2 kusy, 3 plátky atd.

Změny krok za krokem
Změňte svůj denní rytmus 

Začněte u toho, jak časujete jídlo. Dnes existují různé názory na to, jak má vypa-
dat rozložení stravy ve dni, ale stále platí jedno – intervaly mezi jídly by měly 
být stále stejné. Pochopitelně se vše odvíjí od toho, kdy ten který den 
vstáváte. Vždy byste se měli najíst do hodiny od probuzení. Pak už záleží 
na vašem dosavadním režimu, jak je rozvedeno níže. 

V zásadě používáme dvě pravidla: pravidlo šesti hodin 
a pravidlo tří hodin.

5. krok – Znáš svůj jídelníček?

Až 80 % úspěchu pro hubnutí je právě v jídle. Je proto důležité vědět nejen co 
jím, ale i co piji. Celkový energetický příjem vás pak může nemile překvapit. 
Veďte si jídelníček alespoň ze začátku. Nutriční terapeut vám pak může pomoci 
se správnou skladbou potravin na základě vašich chuťových preferencí. 

Zapisujte jídelníček do předem připravené šablony.

Vyplňte 5. krok v brožuře „Můj pokrok“
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Pravidlo šesti hodin
Pokud jíte extrémně nepravidelně, třeba ani nesnídáte, pak vypije několik káv 
a první jídlo máte okolo poledne nebo i později, prostě pokud v časech jídla 
nemůžete najít vůbec žádnou pravidelnost a vodítko, pak zřejmě postačí, pokud 
budete jíst 3x denně po šesti hodinách. Opět záleží na tom, kdy vstáváte. Pocho-
pitelně se tím pádem liší čas jídla ve všední den, kdy jdete do práce, a o víkendu, 
kdy si přispíte. Časování jídel při pravidle šesti hodin může tedy vypadat např. 
6h – 12h – 18h, stejně jako 8h – 14h – 20h.

Pravidlo tří hodin
Pokud jste zvyklí snídat, obědvat a večeřet, a přesto nehubnete, zkuste jíst čas-
těji a méně. Co to znamená? Ne, není to jíst jako vrabeček 8x denně, ani to není 
„jez naposledy v pět hodin“. Ideální je ale mít mezi jednotlivými jídly přibližně 
tříhodinové intervaly, tedy např. 7h – 10h – 13h – 16h – 19h.

V obou systémech se zpočátku neřiďte hladem ani 
chutí, jezte ideálně na časové znamení. Vždy dodržujte 
následující pravidla:

1. Snídejte do hodiny po vašem probuzení. Je jedno, že se doba vašeho vstá-
vání ve dnech liší, pochopitelně, že ve dnech volna vstáváte později než jindy, ale 
snídaně by měla být zkonzumována během následující hodiny.

2. Neohlížejte se na svůj hlad ani chuť a jezte od doby snídaně pravidel-
ně v tříhodinových nebo šestihodinových intervalech. Pokud vám to dělá 
velké potíže a byli jste zvyklí jíst extrémně nepravidelně, nebo třeba jíst poprvé 
až někdy odpoledne, doporučuji svým pacientům nastavit si do mobilu zvuko-
vé upozornění – ideálně ve formě funkce „opakovaného buzení“. Pak prostě 
jezte, když vám mobil pípne, a ne tehdy, když na vás přijde hlad. Zní to divně, ale 
funguje to výborně. Chápu, že vždy to přesně není možné, máte různé překážky 
v práci i v běžném životě, ale pacienti nás vždy přesvědčili, že pokud chtěli, cestu 
si našli. Je to jen dočasné opatření, i časování jídla je zvyk, takže tělo si po pár 
týdnech na častější příjem jídla zvykne a najednou zjistíte, že když se blíží třetí 
hodina, začínáte mít hlad.

3. Jezte naposledy tři hodiny před plánovaným usnutím. Tedy ne naposle-
dy v 17h a podobné nesmysly, ale od předpokládané doby usnutí odečtěte dvě 
až tři hodiny a do té doby dokončete své poslední jídlo dne. Pak už jen pijte, ev. 
si můžete dát zeleninu, ta jediná nemá téměř žádné limitace.
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4. Tento režim dodržujte, i pokud pracujete na noční směny! Nevadí, že 
po noční vstáváte například po poledni, kdy většina lidí obědvá – je to doba vaší 
snídaně. Dále se už pak řídíte „pravidlem tří hodin“ a samozřejmě poslední jíd-
lo opět musí přijít tři hodiny před ulehnutím, tedy většinou ještě v práci, před 
koncem noční směny. Tady platí, že jídla konzumovaná přes noc mají být lehčí, 
nemusí být teplá a mají obsahovat dostatek bílkovin. Nutriční terapeut vám dá 
konkrétní rady.

Vyberte si systém, který vám vyhovuje (6. krok v brožuře Můj pokrok). Pokud 
vám ani jeden z uvedených systémů nebude vyhovovat, jistě spolu s nutričním 
terapeutem najdete systém vhodný právě pro vás. 

Snižte kalorický příjem

Pokud jste na začátku vyplnili svůj týdenní záznam jídelníčku, pak vám nutriční 
terapeut tento jídelníček ukáže v novém světle, tedy zhodnocený a propočíta-
ný na denní kalorický příjem a obsah jednotlivých živin. Určí vám, jaké změny 
byste měli v jídelníčku udělat, zpočátku většinou se zaměřením na pravidelnost 
„pravidlo tří/šesti hodin“. Dále je důležité určit kalorickou nálož na den. Většinou 
můžeme postupovat tak, že vypočtený průměrný denní příjem ponížíme 
o 1500–2000 kJ/den. Tedy pokud vám nutriční terapeut vypočte, že váš denní 
příjem byl dosud např. okolo 12 000 kJ, k hubnutí postačí snížení na 10 000 kJ/den. 
Toho dosáhneme i překvapivě malými změnami ve výběru potravin. Například 
Gothaj či klobásy nahradíme libovou šunkou či libovými párky, Tatranku nahra-
díme sušenkami Bebe atd. Více v 7. kroku brožury Můj pokrok. 

6. krok – Je pravidelné 
stravování důležité?

Pravidelné stravování je pro vás i vaše tělo důležité. Vy i vaše tělo budete 
vědět, co vás během dne čeká a kdy budete jíst.

Vyplňte 6. krok v brožuře „Můj pokrok“
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Co byste měli trvale změnit?

Omezte hlavně viditelné tuky, významně omezte uzeniny, salámy, paštiky 
a konzervovaná jídla, omezte sladkosti a sladké nápoje. Pijte víc, průměr-
ně okolo dvou litrů za den, a nekaloricky, tedy bez příchuti a bez cukru! 
Omezte alkohol; tvrdý alkohol a koktejly vyřaďte zcela. Upřednostněte 
celozrnné potraviny, navyšte příjem zeleniny na 500 gramů za den, zatímco 
ovoce stačí 200 gramů za den, tedy například jedno jablko. Zpočátku važte pe-
čivo a přílohy podle doporučeného jídelníčku. Naučte se číst etikety na mléč-
ných výrobcích a vybírejte ty, které mají obsah tuku okolo 3 %. Nedosolujte, 
používejte víc koření a bylinky – nejlépe čerstvé, vařte si doma a používejte 
správné postupy tepelné úpravy. Mezi nejvhodnější způsoby tepelné úpravy 
patří vaření v páře, dušení, pečení bez tuku, popř. grilování. Pokud maso pečete, 
podlévejte jen vodou, nepřidávejte další tuk. Maso můžete i smažit, ale jen na 
troše slunečnicového oleje a ne v trojobalu. Nepoužívejte vysoké teploty, vše se 
dá připravit do 170 ºC. Pokrmy nezahušťujte jíškou, zkuste použít rozvařenou ze-
leninu. Z jídelníčku vyškrtněte omáčky a knedlíky. Zkoušejte nové potraviny, 
nakupujte jinak – časem zjistíte, že se v obchodě zastavujete u jiných regálů. 
Více v 8. kroku brožury Můj pokrok.

Vyplňte 7. krok v brožuře „Můj pokrok“

7. krok – Změňte výběr 
potravin!

Pouhou výměnou některých potravin můžete snížit svůj kalorický příjem 
a ani vás to nemusí „bolet“. Vyberte změny, které můžete udělat, a těch se 
dále držte. 

Vyberte změny, které můžete provést, aniž byste „trpěli“.
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Od lékaře či nutričního terapeuta dostanete ukázkové rámcové jídelníčky, 
kde najdete seznam vhodných potravin, jejich gramáž a doporučené záměny 
(9. krok v brožuře Můj pokrok). Pacient si pak sám kombinuje potraviny podle 
chuti, pokud zachová doporučenou gramáž.

Plánujte!
Začněte u správného nákupu – co je doma, to se sní. Co doma není, pro to 
si v deset večer pravděpodobně nepoběžíte. Nechoďte nakupovat hladoví 
a nekupujte nic, co můžete sníst po cestě domů. To je známá rada, ale jak na 
to? Ideální je nakupovat po internetu, tuto možnost už nabízí několik řetězců, 
ceny jsou stejné jako v kamenném obchodě a dovoz je zdarma. Pokud jdete do 
obchodu, nakupujte podle předem sestaveného seznamu. Nemusíte všechno 
zvládnout sami – do nákupu zapojte děti i partnera.

V neposlední řadě se naučte správně číst etikety, naučte se odlišovat, které 
informace na nich jsou důležité a které méně.

Plánujte si jídlo den dopředu! Přemýšlejte o sobě jako o dítěti, kterému 
někdo musí jídlo na den nachystat, musíte mít plán a mít jídla nachystaná 

8. krok – Co mohu změnit 
při vaření?

I vařit „jinak“ může pomoci výsledkům. Rady v tomto kroku vám pomohou 
s přípravou jídla.

Je něco, co můžete změnit ve vašem vaření? Vyberte změny, které můžete 
udělat, a těch se dále držte.

Vyplňte 8. krok v brožuře „Můj pokrok“
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Čeho se bát nemusíte? 
Pokud jste milovníci dobré kávy, dopřejte si denně espresso. Může být s mlé-
kem, ale pokud možno bez cukru. Káva dlouhodobě nezvyšuje krevní tlak, na-
opak působí jako dobrý antioxidant, proto si můžete dopřát i dvě či tři kávy 
denně. Nezapomínejte ovšem na to, že kávu nepočítáme do pitného režimu 
– naopak, každý šálek kávy vyvažte sklenicí vody. Víno omezujte, volte spíše 
suché a kvalitní. Červené má více kardioprotektivní účinek, bílé má zase nižší 
kalorickou hodnotu, tak vyberte podle chuti. Důležité je množství, doporučuje-
me max. 2–3 dcl za večer, ovšem nikoliv denně. Pozor – množství se nesčítá, tedy 
týdenní abstinence neznamená dva litry v pátek. Pokud jste na sladké, vyberte 
si čokoládu, dopřejte si drahou a kvalitní, která vám chutná, a pozor, ať množ-
stvím nepřesáhnete řádek (4 kostky) třikrát týdně. 

Vyplňte 9. krok v brožuře „Můj pokrok“

9. krok – Jak si snadno 
sestavit redukční jídelníček?

Plánujte si jídlo den dopředu! Sestavte si svůj jídelníček na každý den 
podle snadného návodu.

s sebou, nebo přesně vědět, kdy a kde je pořídíte. Jistě je variantou i jídlo 
do krabičky, ať už vlastní, nebo objednané od některé z mnoha firem 
krabičkových diet, které jsou na trhu. 

Plánováním se vyhnete mnoha pokušením a nepříjemným situacím, myslíte 
tím vlastně sami na sebe a předem si odstraňujete překážky z cesty.
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Umělá sladidla jsou zbytečný strašák, dnes už jsou moderní a méně škodlivá, 
i když záleží pochopitelně na množství. Nepodporuji užívání umělých sladidel, 
ale pokud se ze dne na den nedokážete vzdát své oblíbené coly či limonád, džu-
sů a slazených minerálek, omezte jejich množství alespoň částečně a zvykněte 
si na verzi light s umělými sladidly, které nemají žádné kalorie, což zkontroluje-
te na etiketě. Postupně dále omezujte denní množství tohoto light nápoje, což 
můžete udělat i tak, že si nápoj ředíte jemně perlivou minerálkou bez příchuti 
či vodou. A opět dejte chuťovým pohárkům čas, aby si mohly na novou chuť 
navyknout. Postupně přidávejte sklenice vody či jemně perlivou minerálku bez 
příchuti a omezujte počet sklenic s uměle slazeným nápojem. Do vody můžete 
přidávat citron či pomeranč na obohacení chuti. 

Takto se zhruba po měsíci můžete dopracovat stavu, kdy pijete jen vodu, pra-
menitou vodu, jemně perlivou přírodní minerálku a čaje, celkem okolo 
dvou litrů. Nezapomínejte na obrovskou nabídku čajů. Upřednostněte bylin-
kové čaje, zelený čaj a kvalitní ovocné čaje. Pokud jste milovníci černého 
čaje, odvykněte si dělat příliš silný výluh.

Vaši oblíbenou limonádu nebo džus si pak můžete dát jen jednou za čas – na 
chuť. Počítejte s tím, že jakmile si chuťové pohárky jednou zvyknou na nepřítom-
nost cukru, bude se vám pak zdát nápoj přeslazený a možná vám nebude už tak 
chutnat. 

Oříšky jsou sice zdravé, ale kalorické. Omezte jejich množství – sníst pytlík smě-
si oříšků a sušeného ovoce přece jenom nebude ideální! Kupujte chia semínka 
a lněná semínka, z ořechů jsou nejzdravější vlašské, lískové a pistácie. Do-
poručené denní množství záleží na vašem kalorickém příjmu a výdeji, ale s tro-
chou nadsázky můžeme říct, že se jedná spíše o počítání na kusy, než na gramy.

Pokud chcete zhubnout a nemůžete se vzdát namazaného chleba, používejte 
kvalitní margaríny raději než máslo a tavené sýry. Snížíte tím výrazně kalo-
rickou hodnotu stravy a budete jíst zdravěji. Margaríny jsou opředeny mnoha 
legendami a neprávem zatracovány, ale orientovaný nutriční terapeut vám vy-
světlí, že dnes se již nemusíte bát přítomnosti transmastných kyselin, a doporučí 
vám vhodné značky. Stejnou službu vám poskytnou i čerstvé sýry typu žervé 
či Cottage apod.



20

Jaké je správné tempo redukce?
Obyčejně chceme výsledky rychle a jsme nespokojeni s tempem redukce. Při-
padá nám, že na to, jak se omezujeme, hubneme pomalu. Z tohoto pohledu je 
dobré vidět, nebo si alespoň představit, jak vypadá kilo tuku – tedy představte si 
dvě krabičky od margarínu plné sádla! To už se zdá lepší, než ta jednotka na 
váze, že? Tempo redukce je optimálně 0,5 kg týdně. Zpočátku může jít reduk-
ce snáz a může být rychlejší, ale pak se ve správném případě ustálí zhruba na 
této hodnotě. Hubnutí může i několik týdnů stagnovat, i když děláme vše dobře. 
Pokud máte čisté svědomí a vše dodržujete, nepanikařte, neubírejte jídlo, jen 
pokračujte a dejte tělu čas. Uvidíte, že se ručička váhy za čas opět pohne a cen-
timetry v pase ubudou.

Stravování – není to o penězích!
Často se lidé domnívají, že jíst zdravě znamená jíst draze. Proto raději nakupují 
nekvalitní potraviny a utrácí peníze za doplňky stravy, které jim slibují zázrač-
né výsledky. Zdravé potraviny jsou ale stejně nákladné jako nezdravé. Často je 
zdravý nákup i levnější, protože preferujeme kvalitu a ne kvantitu. Levné 
potraviny bývají často nekvalitní. Postupnou změnou nákupního koše se budou 
měnit i vaše chutě a časem zjistíte, že mnohem větší požitek vám přinese 150 g 
libového steaku než dvojnásobné množství tučné krkovičky.
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Rozhýbejte tělo, používejte svaly!
Hlavním problémem dneška je nedostatek pohybu, což souvisí s naší přetech-
nizovanou dobou a „nedostatkem času“, nebo spíše neochotou trávit volný čas 
pohybem. 
Udělejte si na sebe čas, věnujte se sami sobě a začněte znovu používat 
svaly!

Začněte postupně

Není dobré začít zbrkle a po první hodině se ztrhat. Začněte pozvolna, do to-
lerance vaší kondice a v souladu s vaší nadváhou a zdravotním stavem. 
Zpočátku opravdu stačí začít víc chodit. Bylo by ale dobré kromě běžné 
chůze na tramvaj, do práce, či s dětmi hned od začátku uvažovat způsobem, 
že si sami na sebe cíleně vyhradíte půlhodinu či hodinu ob den, kdy se budete 
věnovat pohybu a relaxaci. Tedy nemyslím tím, že začnete víc žehlit nebo rychleji 
luxovat. Je to sice také pohyb, při kterém spalujete kalorie, ale není to relaxace 
pro naši hlavu a rozhodně zapojujete jiné svalové skupiny, než bychom chtěli. 
Do svého týdenního plánu tedy zařaďte zpočátku třeba jen půl hodiny ob den, 
kdy budete turisticky chodit, což je chůze v tempu, rychlejší procházka nebo lépe 
chůze s hůlkami. Postupně pak můžete zařazovat další druhy pohybu a začnete 
pohybem měnit své tělo. Výběr pohybových aktivit je velký i pro obézní, důležité 
je začít třeba jen krátkou desetiminutovou jednotkou a každý týden 5–10 minut 
denně přidávat (více 10. krok v brožuře Můj pokrok).

Cíl = pravidelnost

Když takto postupně získáte alespoň základní kondici, což může trvat asi měsíc, 
je ideální, když si budete plánovat sport minimálně ob den, tedy 4x týdně o dél-
ce optimálně hodinu, včetně zahřívací a protahovací fáze. O tepové frekvenci 
toho bylo napsáno mnoho, pro začátek postačí zapojit zdravý rozum, a sice, že 
po hodině dané aktivity máme být zpocení, přiměřeně zadýchaní, ale nelapáme 
po dechu a slovně bychom hodnotili toto úsilí jako „poněkud těžké“. Sami zjistíte, 
že po dvou týdnech zvládáte aktivitu snáz a cítíte se při ní lépe.

Pohyb vás musí bavit
Ať už si vyberete jakýkoli sport, důležité je, aby vás alespoň trochu bavil. Námitka, 
že vás nebaví nic, je pochopitelná – vždy nás baví to, co umíme. Takže je potřeba 
si daný druh pohybu osvojit, naučit se jej, a pak teprve máme šanci si jej oblíbit. 
Tak se stane, že vyzkoušíte víc druhů sportů, než najdete ten pro vás přijatel-
ný, ale to je normální a neberte to jako ztrátu času – vždyť už se přece hýbete!
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A opět – nechte svoje tělo, aby si na pohyb zvyklo. Asi po měsíci pravidelného 
pohybu uvidíte, že pohyb svým způsobem potřebujete, někdy pacienti popisují, 
že jsou na pohybu závislí. Ano, můžeme opět mluvit o jisté formě závislosti – při 
pohybu se totiž vyplavuji hormony štěstí – endorfiny, tělo si na jejich přísun 
zvykne, a pak je vyžaduje.

Co jíst před cvičením a po něm
V prvních minutách cvičení jsou využívány především sacharidy (svalový a ja-
terní glykogen), teprve po 15–20 minutách začíná tělo využívat jako energetický 
substrát tuk. Z těchto poznatků také vyplývají doporučení pro stravování při po-
hybové aktivitě. Vhodnou svačinkou asi 1 hodinu před cvičením jsou potravi-
ny obsahující sacharidy, nejlépe polysacharidy (např. celozrnné pečivo, ovoce 
nebo müsli v kombinaci s jogurtem). Po cvičení je dobré doplnit tekutiny, 
ale jídlo odložit, abychom využili maximálně efektu „dojezdu“, tedy spalování 
po pohybové aktivitě. Jídlo by mělo následovat až nejdříve po hodině a mělo by 
obsahovat dostatek bílkovin a zeleniny – tedy pokud je čas hlavního jídla, volí-
me libové maso se zeleninou, a pokud je čas svačiny, tak nejlépe mléčný výrobek 
s 3 % tuku, obloženou bagetku z tmavého pečiva s kouskem sýra či šunky apod. 

Vyplňte 10. krok v brožuře „Můj pokrok“

10. krok – Jak spalovat více?

Stejně jako jídlo i pohyb je lék. Ten, kdo se hýbe, spíše udrží svoji tělesnou 
hmotnost dlouhodobě. Pohybová aktivita také může pomoci, pokud se vám 
pokles hmotnosti zastaví. Naplánujte si vhodnou pohybovou aktivitu 
a dodržujte ji.

Vyberte si vhodnou pohybovou aktivitu a naplánujte si ji do svého 
týdenního rozvrhu.



23

Nezapomínejte na wellness 
a spánek!
Hubnutí je vlastně o tom myslet na sebe, udělat si na sebe čas. Na to ale 
nejsme zvyklí, stále máme moc práce, starosti s dětmi, s partnery, s rodiči, se 
psy. Máme toho zkrátka moc. Nenajdeme si na sebe čas. A v tom vězí problém. 
Nemáme čas nakoupit správně, navařit si na další den, připravit si krabičky, ne-
máme čas na sport a nemáme čas na relaxaci. A přitom relaxace je tak důležitá! 
Pokuste se mít se rádi a dopřát si alespoň chvilku na sebe a začněte třeba hned 
u wellness. Masáže, lymfodrenáže, sauna, bazén. Kdy jste naposledy někde 
byli? Zkuste to! Uvidíte, že tělu i duši to udělá dobře.

Neméně důležitý je kvalitní a dostatečný spánek. Je známo, že kdo málo spí, 
ten tloustne. Zaměřte se na spánkovou hygienu, choďte spát dřív a neponocuj-
te. Pro tělo je hubnutí náročný proces, a tak musí náležitě odpočívat. Někdo je 
dokonce zvyklý se při nočním buzení  jít podívat do ledničky a vzít si nějakou 
tu „maličkost“.  Ale opravdu neplatí pořekadlo „co sním v noci, když mě nikdo 
nevidí, se nepočítá“. Pokud máte problémy s usínáním nebo častým nočním bu-
zením, poraďte se se svým lékařem.

A co hlava?
Často v ambulanci slyším – „udělejte mi něco s hlavou!“ „Všechno teoreticky 
vím perfektně, ale nemám vůli a výdrž to dodržovat.“ Jedna věc jsou znalosti, 
druhá věc je motivace, vůle, cílevědomost, síla. Nejčastější impulz k jídlu 
u obézních jsou emoce, mluvíme o tzv. emočním jídle – jíme, protože potřebu-
jeme ulevit stresu, zmenšit únavu, nudíme se. Naštval mě šéf? Dítě doneslo 
pětku z fyziky? Doma je neuklizeno? Manžel má milenku? Řešíme to jídlem. Na 
krátkou dobu je nám pak dobře – endorfiny fungují – ale brzy se dostaví pocit 
provinění, zklamání ze sebe sama, vztek. „Zase jsem to celé zkazila!“ Navíc 
mnoho obézních trpí depresí a úzkostmi, které bývají často spojené s obezi-
tou. A kde tento začarovaný kruh rozetnout? Nestyďte se, svěřte se lékaři, do-
poručí vám vhodného psychologa, psychoterapeuta, kouče. Dnešní doba je 
tak hektická a přináší takový tlak, že nabývám pocitu, že každý z nás by měl čas 
od času svého psychologa navštívit. A věřte, pomáhá to. Reakce našich pacientů 
jsou toho dokladem.
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Předepište mi nějaký lék na hubnutí!
Léky na hubnutí (antiobezitika) jsou určeny pro ty pacienty, kterým se nedaří 
dosáhnout snížení hmotnosti pomocí změny životního stylu, tedy pomocí diet-
ních opatření a pohybové aktivity. Od farmakoterapie obezity očekáváme reduk-
ci 5–10 % původní hmotnosti. Pro udržení tohoto poklesu se doporučuje užívat 
antiobezitika dlouhodobě. 
Antiobezitika je možné předepsat pacientům s BMI ≥ 30 kg/m² nebo u pa-
cientů s BMI ≥ 27 kg/m² s přidruženými nemocemi. Věkové rozmezí indi-
kace farmakoterapie obezity je 18 – 65 let. Nad 65 let vyžaduje farmakotera-
pie zvýšené opatrnosti a vždy záleží na pečlivém posouzení biologické kondice 
pacienta ošetřujícím lékařem. U pacientů nad 70 let nemáme k dispozici žádná 
data a posouzení vhodnosti léčby musí být velmi opatrné a individuální.
Nežádoucí účinky jednotlivých antiobezitik vyplývají z jejich mechanismu účin-
ku a místa působení. Nejčastějšími nežádoucími účinky u centrálně působících 
antiobezitik (což jsou všechny s výjimkou orlistatu) jsou závratě, bolesti hlavy, 
nespavost, nauzea, zácpa, sucho v ústech, neklid, výjimečně zvracení. Nežádoucí 
účinky se vyskytují zejména v počátku léčby a zpravidla odeznívají v řádu týd-
nů. Pokud mluvíme o moderních centrálně působících lécích, je podle našich 
zkušeností ve skutečnosti jen velmi málo pacientů (≤ 5 %), kteří musí vysadit lék 
z důvodu silně vyjádřených nežádoucích účinků. Naprostá většina pacientů tyto 
moderní léky dobře toleruje. Z pohledu dobré snášenlivosti je kladen důraz na 
účinnou titraci léku v úvodních týdnech léčby. U moderních léků je doporu-
čeno titrovat dávku po týdnu. Pokud pacient lék toleruje hůře, doporu-
čujeme titrační fázi v jednotlivých krocích prodloužit a setrvat na nižší 
dávce déle, resp. vyčkat na ustoupení nežádoucích účinků. Je nutné vzít 
v potaz i fakt, že není nezbytné natitrovat u každého pacienta doporučovanou 
nejvyšší možnou dávku. Pokud při této dávce jsou silně vyjádřeny nežádoucí 
účinky, je zcela na místě dlouhodobě setrvat na nižších stupních titrace, anebo 
použít down-titraci až na dávku, která je ještě účinná, avšak nepůsobí pacientovi 
významné obtíže. V tomto směru je nesmírně důležité komunikovat s lékařem, 
aby zbytečně nedocházelo k předčasnému vysazování léků.

V současné době je v ČR z léků dostupný fentermin, orlistat, kombina-
ce efedrinu a kofeinu, kombinace naltrexon + bupropion a nejnověji od 
listopadu 2018 je v ČR k dispozici liraglutid. Všechny uvedené léky jsou 
vázány na lékařský předpis a pojišťovna je nehradí. Předepsat tyto léky 
pak může jakýkoliv lékař. Každý lék má své výhody a nevýhody a je dobré se 
v případě zájmu poradit se svým lékařem, který lék je pro vás vhodný. 
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Je pro mě vhodná chirurgická léčba 
obezity?
Indikace tzv. bariatrických operací patří do rukou úzce specializovaného 
týmu. Obecně lze říci, že bariatrická chirurgie je určena pro ty z vás, kteří mají 
BMI nad 35 kg/m² nebo pokud máte cukrovku a BMI nad 30 kg/m². V Čes-
ké republice se standardně provádí tubulizace žaludku, plikace, gastrická 
bandáž, bypassové operace a biliopankreatická diverze. Všechny výkony 
v plném rozsahu hradí všechny zdravotní pojišťovny. Před operací je třeba, 
aby pacient úspěšně prošel řadou vyšetření, včetně gastroskopie. Po výkonu 
musí pacient doživotně docházet na kontroly, ideálně do centra, které opera-
ci provedlo. Informujte se, prosím, v obezitologických centrech. Více informa-
cí k bariatrickým operacím získáte na stránkách www.obklinika.cz nebo na 
www.mojelecbaobezity.cz

Přejeme vám hodně sil a úspěšný 
start do nového života bez obezity!
Doufáme, že vám tato brožurka pomůže zorientovat se v základních problé-
mech, se kterými se můžete při hubnutí setkat. Věříme, že s pomocí svého okolí 
i odborníků budete ve své snaze úspěšní. Hubnutí není sprint, ale je to běh na 
dlouhou trať, maraton na zbytek života.

Kde najít vhodného specialistu?
Pomoci vám mohou nové internetové stránky www.tloustneme.cz, kde 
naleznete nejen více informací k možnostem léčby nadváhy či obezity, ale také 
seznam center a lékařů, kteří vám mohou pomoci.
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Mějte se rádi a pochvalte se!

Hodně spěte a taky někdy lenošte!

Nestresujte se kvůli maličkostem!

Nezapomínejte na své přátele!

Dejte si občas skleničku vína, kávu, 
čokoládu a užijte si to!

Jste báječní, krásní a šikovní!



Děkujeme partnerům za podporu této edukační brožury.

Generální partner

Hlavní partneři



MŮJ
POKROK

Praktický pomocník k brožuře
HUBNUTÍ KROK ZA KROKEM ANEB JAK NA VĚC

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.



1. krok – Jak se vyvíjela moje 
tělesná hmotnost s věkem?

3. krok – Zapište své výchozí 
parametry zdraví

7. krok – Změňte 
výběr potravin!

9. krok – Jak si snadno 
sestavit redukční jídelníček?

5. krok – Znáš svůj 
jídelníček?
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2. krok – Jaký je 
můj reálný cíl?

4. krok – Znáte 
své návyky?

6. krok – Je pravidelné 
stravování důležité?

8. krok – Co mohu 
změnit při vaření?

10. krok – Jak 
spalovat více?
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1. krok – Jak se vyvíjela moje 
tělesná hmotnost s věkem?
Uvědomit si, jaká byla má nejnižší hmotnost, jak jsem 
byl/a úspěšný/á při prvních pokusech o hubnutí, co u mě spustilo 
nárůst hmotnosti atd., je klíčem k úspěšnému novému pokusu 
a zároveň vám to pomůže lépe stanovit svůj reálný cíl. 

Zaznamenejte do grafu vývoj tělesné hmotnosti v čase.
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2. krok – Jaký je můj 
reálný cíl?
Stanovení reálného cíle na začátku je velmi důležité, nereálné cíle 
vedou rychle k frustraci a demotivaci. Pro správné stanovení 
reálného cíle vám může pomoci i graf z kroku č. 1. Např. je téměř nemožné 
dosáhnout nejnižší hmotnosti, kterou jste měl/a např. před 20 lety. Neméně 
důležitá je vaše motivace, bez motivace a chuti něco změnit to nepůjde.  

Zapište stručně důvod a motivaci proč hubnout a stanovte si reálný cíl, 
byť byste jej nepovažovali za definitivní.

Můj důvod k hubnutí?

1. snížím svoji váhu o  % tělesné hmotnosti tj.  kg

2. dosáhnu BMI pod  kg/m2 

3. Mám na to přibližně  měsíců

Můj reálný cíl?

Jak moc chci změnu? Mám dost sil na změny?

Další cíle:
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3. krok – Zapište své výchozí 
parametry zdraví
Znát stav na začátku každé cesty je velmi důležité. Pomůže 
vám to lépe se orientovat v pokroku a napoví, zda se blížíte 
k cíli, který jste si stanovili. První výsledky vám dodají energii 
a povzbuzení k další práci. Některé z hodnot vám může sdělit 
váš praktický lékař či lékař na obezitologii. 

Vyplňte v tabulce počáteční hodnoty (řádek START). 
Další hodnoty zapište po 1, 3, 6 a 12 měsících.
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tělesná 
hmotnost 
(kg)

tuk (kg) pas (cm) boky (cm) tlak 
(mmHg)

start 

1. měsíc

3. měsíc

6. měsíc

rok

cholesterol LDL HDL TG cukr

start 

1. měsíc

3. měsíc

6. měsíc

rok



4. krok – Znáte své návyky?

Znát své návyky a ty nevhodné změnit není vůbec snadné. 
V jednoduchém cvičení se snadno můžete dozvědět, co potřebujete 
změnit, abyste byli dlouhodobě úspěšní.  

Zakroužkujte své současné návyky jeden po druhém 
a přemýšlejte, které chcete a můžete změnit.

V tabulce níže naleznete základní návyky, jejichž změny mohou nastartovat cestu ke změně 
životního stylu. Zakroužkujte své současné návyky jeden po druhém a přemýšlejte, které 
chcete a můžete změnit. Poznamenejte vybrané zakroužkováním „chci změnu“. Čím více 
kroužků vlevo, tím více změn budete muset pro sebe udělat. K tomuto jednoduchému 
cvičení se můžete vrátit i později a ověřit si, zda jste něco změnili na 100 %, a poznamenat 
si to v políčku změněno.
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snídám výjimečně občas většinou vždy chci 
změnu změněno

jím max. po 3 h. výjimečně občas většinou vždy chci 
změnu změněno

jím naposledy 3 h. 
před spaním výjimečně občas většinou vždy chci 

změnu změněno

omezuji velikost 
porcí výjimečně občas většinou vždy chci 

změnu změněno

vypiji 2–3 l/den výjimečně občas většinou vždy chci 
změnu změněno

piji nekaloricky výjimečně občas většinou vždy chci 
změnu změněno

mám pohyb 
3x týdně hodinu výjimečně občas většinou vždy chci 

změnu změněno

jsem ve stresu vždy většinou občas výjimečně chci 
změnu změněno

špatně spím vždy většinou občas výjimečně chci 
změnu změněno

piji alkohol každý 
týden

velmi 
často často občas výjimeč-

ně/nepiji
chci 

změnu změněno
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Datum: Pohybová aktivita:

Čas jídla Co jsem jedl/a Množství v g/ml Pocity (hlad/chuť/stres)
Kde jsem jedl/a

5. krok – Znáš svůj jídelníček?
Až 80 % úspěchu je o jídle. Je proto důležité vědět nejen co 
jím, ale i co piji. Celkový energetický příjem vás pak může 
nemile překvapit. Veďte si jídelníček alespoň ze začátku. 
Jídelníček bude vyžadovat i nutriční terapeutka, která vám 
pak může pomoci se správnou skladbou potravin na 
základě vašich chuťových preferencí. 

Zapisujte jídelníček do předem připravené šablony.
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Datum: Pohybová aktivita:

Čas jídla Co jsem jedl/a Množství v g/ml Pocity (hlad/chuť/stres)
Kde jsem jedl/a
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Datum: Pohybová aktivita:

Čas jídla Co jsem jedl/a Množství v g/ml Pocity (hlad/chuť/stres)
Kde jsem jedl/a

Datum: Pohybová aktivita:

Čas jídla Co jsem jedl/a Množství v g/ml Pocity (hlad/chuť/stres)
Kde jsem jedl/a
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Datum: Pohybová aktivita:

Čas jídla Co jsem jedl/a Množství v g/ml Pocity (hlad/chuť/stres)
Kde jsem jedl/a

Datum: Pohybová aktivita:

Čas jídla Co jsem jedl/a Množství v g/ml Pocity (hlad/chuť/stres)
Kde jsem jedl/a



6. krok – Je pravidelné 
stravování důležité?
Pravidelné stravování je pro vás i vaše tělo důležité. Vy i vaše 
tělo budete vědět, co vás během dne čeká a kdy budete jíst.  

Které pravidlo je pro vás přijatelnější?

Snídáte?

Pravidlo 
tří hodin

Ano Ne

Pravidlo 
šesti hodin

Výborně. Snídaně je základ. Snažte 
se nasnídat do jedné hodiny od 
probuzení. Krátce po probuzení 
doplňte tekutiny v podobě čisté 

neperlivé vody. 

Opravdu zvažte, zda toto 
nemůžete změnit. Snídaně 

poskytuje energii potřebnou pro 
celý den a může ovlivnit i celkový 

příjem během dne. 

Které pravidlo stravování 
je pro vás přijatelnější?

Zvolené pravidlo 
se od teď snažte dodržovat.

12



7. krok – Změňte výběr 
potravin!
Pouhou výměnou některých potravin můžete snížit svůj kalorický 
příjem a ani vás to nemusí „bolet“. Vyberte změny, které můžete 
udělat, a těch se dále držte.  

Vyberte změny, které můžete provést, aniž byste nějak „trpěli“.

13

Nevhodná potravina Vhodná potravina

Uzeniny, salámy Šunka kuřecí, krůtí, vepřová nad 85% masa

Klobásy Kuřecí párky s vysokým obsahem masa

Tučná masa Libová masa

Kachna Kuře

Sardinky v oleji Sardinky ve vlastní šťávě nebo tomatě

Makrela, očka Bílá ryba, treska, losos, kambala, platýz, pstruh

Instantní polévky Domácí vývary

Mražené hranolky Brambory pečené v troubě ve slupce

Máslo Kvalitní margaríny

Sádlo Kvalitní oleje (olivový, řepkový, slunečnicový) 

Tavené sýry Pomazánkové máslo, žervé, čerstvé sýry, cottage

Tvrdé sýry tučné Tvrdé sýry 30 % tuku v sušině

Sýry hermelínového typu Light verze

Tučné mléčné výrobky Středně tučné mléčné výrobky (2–3 % tuku)

Rohlíky, kmínový chleba Celozrnné pečivo

Slazené cereálie, müsli Domácí müsli, vločky

Čokoládové pochoutky a náhrady Kvalitní hořká čokoláda

Mražené krémy s rostlinným tukem Sorbety, tvarohové zmrzliny

Sušenky, oplatky, croissanty Cereální sušenky, müsli sušenky bez polevy

Sladké pečivo, dorty, zákusky Domácí ovocný táč dle racionálního receptu

Rostlinné šlehačky Šlehačky z nízkotučného mléka

Rostlinné smetany Smetany z mléka se sníženým obsahem tuku 

Chipsy Oříšky nebo krájená zelenina

Sušené ovoce Čerstvé ovoce

Kompoty Sterilované okurky

Sladká vína a sekty Suchá bílá vína, sekt brut



8. krok – Co mohu změnit 
při vaření?

I vařit „jinak“ může pomoci výsledkům. Rady v tomto kroku 
vám pomohou.

Je něco, co můžete změnit ve vašem vaření? Vyberte 
změny, které můžete udělat, a těch se dále držte. 

1. Nekupovat hotová jídla, vařit doma.

2. Místo smetany na vaření použít bílý jogurt či mléko.

3. Vařit v páře, grilovat.

4. Nesmažit v trojobalu, steaky připravovat na troše 
rostlinného oleje.

5. Pánev nejprve rozehřát, až pak nalít trochu oleje, 
nepoužívat teploty nad 180 °C, doba přípravy do 10 minut.

6. Místo dresinků používat olivový olej + citron a bylinky.

7. Nepoužívat jíšku, zahušťovat zeleninou.

8. Méně solit, více čerstvých bylinek.

9. Nepoužívat směsi koření, raději česnek, cibuli, petržel.
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9. krok – Jak si snadno 
sestavit redukční jídelníček?
Plánujte si jídlo den dopředu! Přemýšlejte o sobě jako o dítěti, 
kterému někdo musí jídlo na den nachystat, musíte mít plán a mít jídla 
nachystaná s sebou, nebo přesně vědět, kdy a kde je pořídíte.

Sestavte si svůj jídelníček na každý den podle snadného návodu.
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REDUKČNÍ JÍDELNÍČEK    ŽENY
s energetickým obsahem cca 6000 - 6400kJ
obsah cca 148 g sacharidů / 110 g bílkovin / 50 g tuků

Doporučení před přípravou nového jídelníčku:
Tato část volně navazuje na předchozí kroky (4, 5, 6, 7, 8), proto se je snažte 
zohlednit i při tvorbě svého nového jídelníčku. Vhodnou alternativou je 
požádat o pomoc nutričního terapeuta, který vám mimo jiné dokáže 
poradit i v případě specifických požadavků jako je např. bezlaktózová či 
bezlepková dieta/strava.

Čas jídel:  
Snídejte do hodiny po probuzení a naposledy jezte 3 hodiny před 
plánovaným usnutím.

Snažte se dodržovat vámi zvolené pravidlo v kroku č. 6 této brožury. 
Jezte tedy pravidelně, intervaly mezi jídly zvolte tři nebo šest hodin.

Zpočátku doporučujeme jíst na časové znamení, např. je možné využít 
funkce opakovaného buzení v mobilu a v době snídaně nastavit zvukový 
signál po třech/šesti hodinách.
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Pitný režim:
Po probuzení vypijte sklenici vody.
V průběhu dne vypijte celkem 1,5-2,5 litrů neslazených tekutin. 
Nedoporučují se slazené nápoje ani džusy. Ideální je kombinovat:
     voda s citronem
     jemně perlivá minerálka bez příchuti
     zelený či bylinkový čaj bez cukru

Kávu při hubnutí pít můžete, vždy však bez smetany a bez cukru. 

Alkohol v době hubnutí omezujte. O požívání alkoholických nápojů se 
vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Jak sestavit správný jídelníček:
1)  Z každého oddílu (sacharidy, bílkoviny, ovoce/zelenina) vybírejte 

pouze jednu potravinu. Kombinace je libovolná dle vaší volby, pokud 
dodržíte druh potraviny a uvedenou gramáž. Doporučujeme v jednom dni 
střídat bílkovinné potraviny tak, aby se neopakovaly. Tedy pokud jste si 
vybrali k obědu maso, večer si dejte rybu nebo např. mléčný výrobek.

2)  Rozlišujte sacharidové potraviny – první oddíl, bílkovinné potraviny - druhý 
oddíl a ovoce a zelenina - třetí oddíl. Ovoce odvažujeme maximálně 200 g 
za den. Zeleniny jezte co nejvíc, přidejte ji ke každému hlavnímu jídlu, 
ideálně 500 g denně.

3)  Všechny potraviny zpočátku važte, později už možná budete 
odhadovat. U oběda a večeře je uvedena hmotnost již tepelně upraveného 
hotového jídla před podáním na talíř.

4)  Jezte v klidu a pomalu, vědomě (ne u televize, u časopisu), nezmenšujte 
porce bílkovin, ke každému hlavnímu jídlu si vezměte zeleninu. 
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Snídaně
Před snídaní vypijte sklenici vlažné vody, možno využít k zapití léků na lačno.

Z každého oddílu si vyberte jednu potravinu a vytvořte si 
trojkombinaci dle vlastní volby. Je možné použít na pečivo 
čajovou lžičku tuku nebo přidat 10 g ořechů.

  60 g žitný celozrnný chleba / Fit chleba    60 g kornspitz 
  60 g dalamánek    60 g večerní chlebík    50 g knäckebrot/ 

/knuspi    60 g ovesné vločky

  80 g šunka 96 % masa: kuřecí, krůtí, vepřová    100 g sýr 
cottage 7 % tuku    100 g Riccota    70 g sýr žervé    80 g Lučina 
linie    60 g tvrdý sýr 30 % t. v s.    60 g kozí sýr 55 % t. v s.    60 g 
ovčí sýr    80 g mozzarella light    80 g tvarůžky    2 vejce (na 
tvrdo, na měkko, jako omeleta)    100 g tuňák ve vlastní šťávě 

  150 g polotučný tvaroh    150 g tvarohová pomazánka    150 g 
Ovofit Milko ovocný    150 g Skyr ovocný    150 g jogurt bílý, 
okolo 3,5 % tuku    200 g Ehrmann high protein pudink    200 ml 
kefír 1 % tuku bez příchuti    200 ml kyška 1,5 % tuku bez příchuti  

  200 ml podmáslí kysané 1 % tuku bez příchuti    200 ml 
jogurtové mléko bez příchuti    160 g Šmakoun klasik

  200 g zeleniny nebo    50 g ovoce
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  200 g libovolné ovoce nebo    100 g ovoce +    150 g jogurt bílý 3,5 % tuku

Svačina
Svačinu nezařazujte v případě, že mezi snídaní a obědem jsou pouze tři 
hodiny. V případě pravidla šesti hodin snězte svačinu ihned po snídani.
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Oběd
Buď si připravte níže uvedenou variantu kombinace bílkoviny a přílohy 
se zeleninou, nebo, pokud nemáte možnost konzumace teplého jídla 
v poledne, si připravte na oběd studený sendvič podle návodu na snídani. 
Pak je vhodné teplé jídlo zařadit na večeři. V přípravě se počítá s jednou 
čajovou lžičkou oleje.

  150 g vařené brambory    150 g bramborová kaše s mlékem 
  120 g vařené luštěniny: cizrna, čočka, hrách, fazole    100 g 

vařená rýže, neloupaná/indiánská/basmati    100 g vařené 
těstoviny, celozrnné/semolina    100 g vařený kuskus    100 g 
vařený bulgur    100 g vařená pohanka    100 g vařená quinoa 

  100 g vařený amarant    100 g vařené jáhly

  250 g ryba, 2-3x týdně!    200 g kuřecí prsa    200 g krůtí prsa  
  200 g králičí    200 g telecí    200 g zvěřina    150 g hovězí 

libové    150 g vepřová kýta    100 g sója    100 g robi    100 g 
tofu    80 g Tempeh uzený    200 g Šmakoun klasik

  zeleninový salát, zelenina dušená, grilovaná - množství není 
omezeno 
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Svačina
V případě pravidla šesti hodin snězte svačinu ihned po obědě.

  150 g polotučný tvaroh    150 g tvarohová pomazánka    140 g 
Ovofit Milko    140 g Skyr    150 g jogurt bílý, okolo 3 % tuku  

  200 g Ehrmann high protein pudink    250 ml kefír 1 % bez 
příchuti    250 ml kyška 1,5 % bez příchuti    250 ml podmáslí 
kysané 1 % bez příchuti    250 ml jogurtové mléko bez příchuti

bí
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Pokud máte hlad, můžete přidat kousek ovoce, zeleninu, či kousek pečiva.
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  80 g šunka 96 % masa: kuřecí, krůtí, vepřová    100 g sýr 
cottage 7 % tuku    100 g Riccota    60 g tvrdý sýr 30 % t. v s 

  60 g kozí sýr 55 % t. v s.    60 g ovčí sýr    80 g mozzarella light  
  80 g tvarůžky    80 g Lučina linie    70 g sýr žervé    2 vejce 

(na tvrdo, na měkko, jako omeleta)    100 g tuňák ve vlastní šťávě  
  150 g polotučný tvaroh    150 g tvarohová pomazánka    150 g 

Ovofit Milko    150 g Skyr    150 g jogurt bílý, okolo 3,5 % tuku  
  200 g Ehrmann high protein pudink    250 ml kefír 1 % bez 

příchuti    250 ml kyška 1,5 % bez příchuti    250 ml podmáslí 
kysané 1 % bez příchuti    250 ml jogurtové mléko bez příchuti 

  200 g Šmakoun klasik    250 g ryba, 2-3x týdně!    200 g kuře  
  200 g krůta    200 g králičí    200 g telecí    200 g zvěřina 
  150 g hovězí libové    150 g vepřová kýta    100 g sója    100 g 

robi    100 g tofu    80 g Tempeh uzený

  zeleninový salát
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Večeře
Podle chuti a míry hladu můžeme střídat dvě varianty:

1.  Večeři připravujte podle návrhu na snídaně nebo podle návrhu na oběd. 
Kaloricky je snídaně i oběd propočítána přibližně stejně, takže trojkombinací 
vytvoříte buď studenou nebo teplou variantu večeře. Neopakujte totéž 
jídlo v jednom dni, snažte se zvolit různé potraviny.

2.  Pokud není hlad velký, k večeři postačí velký zeleninový salát s bílkovinou 
a např. poloviční porcí přílohy. Zeleninu vybíráme čerstvou, bez omezení druhu 
zeleniny, tepelně neupravujeme. K tomu doplníme bílkovinnou složku: vybíráme 
jednu potravinu z bloku níže podle vlastního výběru a vhodně kombinujeme 
vzhledem k snídani a k obědu toho dne tak, aby se potraviny neopakovaly, 
naopak doplňovaly. Opět k přípravě použijte jednu čajovou lžičku oleje.
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Příklad jídelníčku na jeden den 
sestaveného dle návodu výše:
Snídaně:  60 g dalamánek (možno použít čajovou lžičku margarínu) 

+ dvě vejce + 200 g zeleniny nebo 50 g ovoce

Svačina:  100 g ovoce + 150 g jogurt bílý 3,5 % tuku

Oběd:  150 g vařené brambory + 200 g kuřecí prsa + zeleninový salát 
- množství není omezeno

Svačina: 250 ml kefír 1 % bez příchuti

Večeře: zeleninový salát + 80 g mozarella light

REDUKČNÍ JÍDELNÍČEK    MUŽI
s energetickým obsahem cca 8000 - 8400kJ 
obsah cca 200 g sacharidů / 150 g bílkovin / 70 g tuků

Doporučení před přípravou nového jídelníčku:
Tato část volně navazuje na předchozí kroky (4, 5, 6, 7, 8), proto se je 
snažte zohlednit i při tvorbě svého nového jídelníčku. Vhodnou alternativou 
je požádat o pomoc nutričního terapeuta, který vám mimo jiné dokáže 
poradit i v případě specifických požadavků jako je např. bezlaktózová či 
bezlepková dieta/strava.

Čas jídel:  
Snídejte do hodiny po probuzení a naposledy jezte 3 hodiny před 
plánovaným usnutím.

Snažte se dodržovat vámi zvolené pravidlo v kroku č. 6 této brožury. 
Jezte tedy pravidelně, intervaly mezi jídly zvolte tři nebo šest hodin.

Zpočátku doporučujeme jíst na časové znamení, např. je možné využít 
funkce opakovaného buzení v mobilu a v době snídaně nastavit zvukový 
signál po třech/šesti hodinách.
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Pitný režim:
Po probuzení vypijte sklenici vody.
V průběhu dne vypijte celkem 1,5-2,5 litrů neslazených tekutin. 
Nedoporučují se slazené nápoje ani džusy. Ideální je kombinovat:
     voda s citronem
     jemně perlivá minerálka bez příchuti
     zelený či bylinkový čaj bez cukru

Kávu při hubnutí pít můžete, vždy však bez smetany a bez cukru. 

Alkohol v době hubnutí omezujte. O požívání alkoholických nápojů se 
vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Návod jak sestavit správný jídelníček:
1)  Z každého oddílu (sacharidy, bílkoviny, ovoce/zelenina) vybírejte 

pouze jednu potravinu. Kombinace je libovolná dle vaší volby, pokud 
dodržíte druh potraviny a uvedenou gramáž. Doporučujeme v jednom dni 
střídat bílkovinné potraviny tak, aby se neopakovaly. Tedy pokud jste si 
vybrali k obědu maso, večer si dejte rybu nebo např. mléčný výrobek. 

2)  Rozlišujte sacharidové potraviny – první oddíl, bílkovinné potraviny - druhý 
oddíl a ovoce a zelenina - třetí oddíl. Ovoce odvažujeme maximálně 200 g 
za den. Zeleniny jezte co nejvíc, přidejte ji ke každému hlavnímu jídlu, 
ideálně 500 g denně.

3)  Všechny potraviny zpočátku važte, později už možná budete 
odhadovat. U oběda a večeře je uvedena hmotnost již tepelně upraveného 
hotového jídla před podáním na talíř.

4)  Jezte v klidu a pomalu, vědomě (ne u televize, u časopisu), nezmenšujte 
porce bílkovin, ke každému hlavnímu jídlu si vezměte zeleninu. 
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Snídaně
Před snídaní vypijte sklenici vlažné vody, možno využít k zapití léků na lačno.

Z každého oddílu si vyberte jednu potravinu a vytvořte si 
trojkombinaci dle vlastní volby. Je možné použít na pečivo 
čajovou lžičku tuku nebo přidat 10 g ořechů.

  80 g žitný celozrnný chleba / Fit chleba    80 g kornspitz 
  80 g dalamánek    80 g večerní chlebík    60 g knäckebrotu/ 

/knuspi    80 g ovesné vločky

  100 g šunka 96 % masa: kuřecí, krůtí, vepřová    150 g sýr cottage 
okolo 7 % tuku    150 g Ricotta    90 g sýr žervé    100 g Lučina 
linie    80 g tvrdý sýr 30 % t. v s.    80 g kozí sýr 55 % t. v s.    80 g 
ovčí sýr    100 g mozzarella light    100 g tvarůžky    3 vejce (na 
tvrdo, na měkko, jako omeleta)    120 g tuňák ve vlastní šťávě 

  200 g polotučný tvaroh    200 g tvarohová pomazánka    280 g 
Ovofit Milko ovocný    200 g Skyr ovocný    200 g jogurt bílý, okolo 
3,5 % tuku    300 g Ehrmann high protein pudink    250 ml kefír 
1 % tuku bez příchuti    250 ml kyška 1,5 % tuku bez příchuti 

  250 ml podmáslí kysané 1 % tuku bez příchuti    250 ml jogurtové 
mléko bez příchuti    200 g Šmakoun klasik

  200 g zeleniny nebo    100 g ovoce
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  100 g ovoce +    150 g jogurt bílý 3,5 % tuku

Svačina
Svačinu nezařazujeme v případě, že mezi snídaní a obědem jsou pouze tři 
hodiny. V případě pravidla šesti hodin sníme svačinu ihned po snídani.
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Oběd
Buď si připravte níže uvedenou variantu kombinace bílkoviny a přílohy se 
zeleninou, nebo, pokud nemáte možnost konzumace teplého jídla v poledne, 
si připravte na oběd studený sendvič podle návodu na snídani. Pak je vhodné teplé 
jídlo zařadit na večeři. V přípravě se počítá s jednou čajovou lžičkou oleje.

  250 g vařené brambory    250 g bramborová kaše s mlékem 
  180 g vařené luštěniny: cizrna, čočka, hrách, fazole    150 g 

vařená rýže, neloupaná/indiánská/basmati    150 g vařené těstoviny, 
celozrnné/semolina    150 g vařený kuskus    150 g vařený bulgur  

  150 g vařená pohanka    150 g vařená quinoa    150 g vařený 
amarant    150 g vařené jáhly

  300 g ryby, 2-3x týdně!    250 g kuřecí prsa    250 g krůtí prsa 
  250 g králičí    250 g telecí    250 g zvěřina    200 g hovězí 

libové    200 g vepřová kýta    200 g sója    200 g robi    200 g 
tofu natural    150 g Tempeh uzený    300 g Šmakoun klasik

  zeleninový salát, zelenina dušená, grilovaná - množství není 
omezeno 
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  200 g polotučný tvaroh    200 g tvarohová pomazánka    200 g 
Ovofit    200 g Skyr    200 g jogurt bílý, okolo 3 % tuku    200 g 
Ehrmann high protein pudink    400 ml kefíru 1 % bez příchuti 

  400 ml kyška 1,5 % bez příchuti    400 ml podmáslí kysané 1 % 
bez příchuti    400 ml jogurtové mléko bez příchuti

Svačina
V případě pravidla šesti hodin snězte svačinu ihned po obědě.

Pokud máte hlad, můžete přidat kousek ovoce, zeleninu, či kousek pečiva.
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Večeře
Podle chuti a míry hladu můžeme střídat dvě varianty:

1.  Večeři připravujte podle návrhu na snídaně nebo podle návrhu na 
oběd. Kaloricky je snídaně i oběd propočítána přibližně stejně, takže 
trojkombinací vytvoříte buď studenou nebo teplou variantu večeře. 
Neopakujte totéž jídlo v jednom dni, snažte se zvolit různé 
potraviny.

2.  Pokud není hlad velký, k večeři postačí velký zeleninový salát 
s bílkovinou (viz. níže) a např. poloviční porcí přílohy (viz. oběd). 
Zeleninu vybíráme čerstvou, bez omezení druhu zeleniny, tepelně 
neupravujeme. K tomu doplníme bílkovinnou složku: vybíráme jednu 
potravinu z bloku níže podle vlastního výběru a vhodně kombinujeme 
vzhledem k snídani a k obědu toho dne tak, aby se potraviny 
neopakovaly, naopak doplňovaly. Opět k přípravě použijte jednu 
čajovou lžičku oleje.

  100 g šunka 96 % masa: kuřecí, krůtí, vepřová    150 g sýr 
cottage okolo 7 % tuku    150 g Ricotta    80 g tvrdý sýr 30 % t. v s.  

  80 g kozí sýr 55 % t. v s.    80 g ovčí sýr    100 g mozzarella light  
  100 g tvarůžky    100 g Lučina linie    90 g sýr žervé 
  3 vejce (na tvrdo, na měkko, jako omeleta)    120 g tuňák 

ve vlastní šťávě    200 g polotučný tvaroh    200 g tvarohová 
pomazánka    280 g Ovofit Milko    200 g Skyr    200 g jogurt bílý, 
okolo 3,5 % tuku    300 g Ehrmann high protein pudink    250 ml 
kefír 1 % bez příchuti    250 ml kyška 1,5 % bez příchuti    250 ml 
podmáslí kysané 1 % bez příchuti    250 ml jogurtové mléko bez 
příchuti    300 g Šmakoun klasik    300 g ryby, 2-3 x týdně! 

  250 g kuře    250 g krůta    250 g králičí    250 g telecí    250 g 
zvěřina    200 g hovězí libové    200 g vepřová kýta    200 g sója 

  200 g robi    200 g tofu    150 g Tempeh uzený

  zeleninový salát
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Příklad jídelníčku na jeden den 
sestaveného dle návodu výše:

Snídaně:  80 g kornspitz + 3 vejce na měkko + 200 g zeleniny 
nebo 100 g ovoce

Svačina: 100 g libovolné ovoce + 150 g jogurt bílý 3,5 % tuku

Oběd:  150 g vařený kuskus + 250 g kuřecí prsa + zeleninový salát 
- množství není omezeno

Svačina: 200 g Ehrmann high protein pudink

Večeře: zeleninový salát + 120 g tuňák ve vlastní šťávě



10. krok – Jak spalovat více?
Stejně jako jídlo i pohyb je lék. Ten, kdo se hýbe, spíše udrží 
svoji tělesnou hmotnost dlouhodobě. Pohybová aktivita také 
může pomoci, pokud se vám pokles hmotnosti zastaví. 
Naplánujte si vhodnou pohybovou aktivitu a dodržujte ji.

Vyberte si vhodnou pohybovou aktivitu a naplánujte si ji 
do svého týdenního rozvrhu. 

  Rychlejší chůze 
  Nordic walking – chůze s hůlkami
  Orbitrek
  Kolo
  Rotoped
  Plavání + cvičení ve vodě
  Aquacycling
  Cvičení s vlastní vahou, tzv. funkční trénink
  TRX
  Joga
  Tai-či
  Pilates
  Posilování s vlastní vahou nebo s malými činkami

Doporučené druhy pohybu pro obézní: 
alespoň půl hodiny denně nebo do tolerance
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Délka pohybové aktivity:
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Cvičím Po Út St Čt Pá So Ne

1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

5. týden

6. týden

7. týden

8. týden

9. týden

10. týden

11. týden

12. týden

13. týden

14. týden
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Pokud jste došli až sem a poctivě jste začali provádět 
změny krok za krokem, pochvalte se a odměňte. 
Snažte se i nadále dodržovat vše, co jste si naplánovali, 
a výsledky se dostaví. Časem se z některých věcí stane 
rutina, která už nebude stát ani vaši energii, ani čas. 

Chcete-li podpořit ve své snaze a třeba dosáhnout výraz-
nějších výsledků, je možné požádat lékaře o léky na léčbu 
obezity, případně se informovat o bariatrických výkonech.

Držím palce ve vašem úsilí 
a nezapomeňte…

Mějte se rádi a pochvalte se!

Hodně spěte a taky někdy lenošte!

Nestresujte se kvůli maličkostem!

Nezapomínejte na své přátele!

Dejte si občas skleničku vína, kávu, 
čokoládu a užijte si to!

Jste báječní, krásní a šikovní!
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Děkujeme partnerům za podporu této edukační brožury.

Generální partner

Hlavní partneři


