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OBEZITA 

 Obezita česky otylost (zastarale obtloustnost) je stav, ve kterém přirozená 
energetická rezerva savce, která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad 
obvyklou úroveň  a poškozuje zdraví   

 Obezita u divoké zvěře je relativně vzácná,  ale  domácí zvířata jako jsou 
prasata, psi nebo kočky jsou často překrmené a bez dostatečného pohybu  
(zdroj.Wikipedia)   



DEFINICE OBEZITY  

 

Sebevražda vidličkou a nožem 
(autor neznámý) 

  



OBEZITA V HISTORII  

 Doklady o tom, že se obezita u lidí vyskytovala již v éře paleolitu, před více  

než 25 tisíci lety, poskytují četné archeologické nálezy z různých míst Evropy, 

např. soška Věstonické Venuše 

 Tato soška zobrazuje gynoidní typ otylosti se zbytněním dolní části těla v oblasti 

podbřišku, hýždí a stehen jako symbol ženství, plodnosti a hojnosti. 



 





PETER PAUL RUBENS 

THE THREE GRACES 1636 

 

 



NEZNÁMÝ AUTOR FLORIDA  

THE THREE GRACES 2010 

(CO NA TO GDPR ???)  

 



OBEZITA 

Obezita je charakterizována jako chronický 
nadměrný příjem energie u disponovaných osob 

Obezita se dnes považuje za jednu                           
z největších hrozeb pro zdraví  - celosvětová 
epidemie  

Na následky obezity zemře více lidí než na 
následky hladomoru 

 



A CO U NÁS  

 Prevalence obezity neustále narůstá  nejenom u dospělé 
populace, ale i v dětském věku.  

 



ENERGIE NA CELÝ DEN  

 

 Energie na celý den   v průměru mezi    

8000-12000 kJ  

 Jeden rohlík má v průměru asi 400 kJ 

 Spotřeba za den tedy 20-30 rohlíků  

 

 



NÁPOJE  

  ???????????????? 



A KDE JE JÍDLO ? 

 9 - 11 rohlíků  

 2 litry coly, pepsi, jablečného džusu  – 3600 

kJ 

 Kolik je to rohlíků  

 ??? 

 Asi 9 rohlíků za 2 litry 

 2 litry fanty,magnesie 4400 kJ …11 rohlíků   

 



PITNÝ REŽIM  

 U dětí je hlavní příčinou obezity nadměrný příjem slazených 

nápojů  

 Magnesia Multia 100 ml 220 kJ … pečivo - rohlík 50 g          

jen 550 kJ  

 1x za den …téměř 5 rohlíků …150/měsíc …1800/rok … 

strava jako by měl rok 14 měsíců … + někdy i 20 kg/rok    



KDO BY SE BÁL ? 

  



VÍTE CO JÍTE  

 Obě porce  cca  5600 kJ 

 

 14 rohlíků +   

 

 + mufin McD 78 g 1430 kJ+ 3 rohlíky  

 

 



Hezký den a děkuji za 

pozornost  



PITNÝ REŽIM  

 – pitný režim, preferovat nesycené a neslazené nápoje (strojové pití – 

nastavit si na mobilu upomínku co hodinu, pak vypít 100 - 150 ml tekutin), 

důležité dodržet aktivní přístup minimálně 2-3 měsíce, CELKOVĚ STAČÍ 

VYPÍT DLE VĚKU DO 1,5 LITRU TEKUTIN 

 – pitný režim neslazenými nápoji (voda z koutku , čaj  …) ušetří rodině       

v průměru kolem 20 tis. Kč za rok (hezká dovolená, nový mobil …) 









SNÍDANĚ 

 snídaně – každý den, preferovat složené cukry (najít definici na 
ww.stobklub.cz - zde také recepty a doporučení - pozor - ne každá zdravá 

snídaně je zdravá, když se jí každý den !),  ráno vstávat o 15 min dřív než 

obvykle, napít se již večer připraveného nápoje (čaj, ředěný ovocný 

nápoj, džus nebo ředěná minerálka ), pak se obléknout a v klidu posnídat 
u stolu (ne cestou do auta, ve vlaku či ve škole ...) 

 - vločky lze připravit doma - cena max. do 30/Kč za 1/2 kg ... v obchodě 

minimálně 2x vyšší  

 



PORCE 

 strava do 6 porci - snídaně- svačina-oběd(neřešit obědy ve škole -ty 

nejsou nikdy zdrojem obezity)-svačina-večeře(první malá po návratu 

domů )-večeře 
 

 



SNÍDANĚ 

 ráno preferovat sladká jídla  



VEČEŘE 

 - večer převaha bílkovin a zeleniny (bílkovina je maso, ryba, sýr, 

ale i luštěniny a vaječný bílek) 

- zeleninu preferovat čerstvou, ale večer možno tepelně upravit 

(polévky, upéct ...)  

 

 



ZÁKAZ  

 omezit kečupy, majonézy, smetanové zálivky (vysoký obsah 
energie) 

 omezit ořechy, křupky, brambůrky či jiné smažené „dobrůtky“ 

 omezit uzeniny jako jsou párky (i libové), salámy, tlačenku - 
možno nahradit libovým masem, mořskou rybou (i v konzervě), 

sýrem s obsahem tuků do 30% či kvalitní šunkou 

 nemlsat nekvalitní cukrovinky (ne tatranky, mléčné čokolády …), 

nebát se kvalitní čokolády s vysokým obsahem kakaa 





POHYB 

 pohyb s dohledem – vhodná chůze po rovině cca 2 hodiny 2-3x 

za týden – rychlá procházka 

 cvičení – bazén, posilovna jen s trenérem (zkušeným), chůze         
v podtlaku 

 



WWW.STOBKLUB.CZ 

 - vhodné informace na www.stobklub.cz - zde jsou všechny 

potřebné informace na jednom místě, rady, recepty, databáze 
potravin, stránky pro děti - www.hravezijzdrave.cz 

 











CO ZNMENAJÍ TYTO VÝSLEDKY ?  



 Sérum, plazma - sacharidy: Glukóza: 5,4,  
Diabetes - kompenzace: Glykovaný hemoglobin: 34, Glykovaný hemoglobin: 
3,4, Sérum, plazma - další vyš.: Bilirubin celk.: 6,8,  
Sérum, plazma - dusik.metab.: Urea: 3,5, Kreatinin: 59,  
Sérum, plazma - tuky: Cholesterol celkový: 3,20, HDL Cholesterol: 1,04, LDL 
Cholesterol: 1,96, Triacylglyceroly: 1,49, Q_non HDL cholesterol: 1,48,  
Sérum, plazma - bílkoviny: Bílkovina celková: 73,3, Albumin: 47, Prealbumin: 
0,229, Ferritin: 85,3,  
Sérum, plazma - hormony: TSH: 2,810,  
Sérum, plazma - vitamíny: Vitamin B12: 381, Vitamin D: 20,8, Listová kyselina: 
4,31,  
Sérum, plazma - enzymy: ALT: 0,38, AST: 0,32, ALP: 1,9, GGT: 0,43, Lipáza: 0,28,  
Sérum, plazma - minerály: Sodík: 138, Draslík: 4,68, Vápník celkový: 2,47, Q_Ca 
ionizovaný - výp: 1,26, Chloridy: 108, Fosfor anorganický: 1,07, Hořčík: 0,80, 
Železo celkové: 4,9, Železo- vazebná kapacita celková: 69,0, Železo-
vaz.kap.volná: 64,2,  
Renální funkce: Odhad GF dle rovnice Lund-Malmö: 1,84,  
Krevní obraz: B_Leukocyty [WBC]: 9,7, B_Erytrocyty [RBC]: 4,90, B_Hemoglobin 
[HGB]: 130, B_Hematokrit [HCT]: 0,400, B_Střední objem ERY [MCV: 81,6, 
B_Množství Hb v ERY -MCH: 26,5, B_Konc.Hb v ERY [MCHC]: 325, B_Trombocyty 
[PLT]: 300, B_Střední obj. trombocyt: 10,9, B_Distribuce ERY [RDW-CV: 13,4, 
B_Normoblasty %: 0,00 
 



 Děkuji za pozornost  


