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Miro Veselý

Oveľa viac, než 100 tipov, ako schudnúť...

Ak vás nezmotivuje táto kniha, 
tak sa pozrite do zrkadla. 

Niekedy to stačí!

Toto je bezplatný ebook. 

Vydal som ho ako inšpiráciu pri chudnutí. 

Samozrejme, budem rád, ak si kúpite niektorú z mojich kníh, ktoré 
vydávam v papierovej verzii. V nich sú informácie podrobnejšie. 
Kúpou knihy pdporíte moju prácu v tejto oblasti. 

Avšak nie každý si knihu môže dovoliť kúpiť. 

V takom prípade navštívte môj web www.chudnutie-ako.sk pretože 
tam všetky tieto informácie publikujem bezplatne. Akurát na inter-
nete sa to o niečo horšie číta.
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100 tipov, ako schudnúť
Vydal Miro Veselý ako book.

Sadzbu z písma Andulka zhotovil Miro Veselý.

Túto knihu a mnoho ďalších informácií o chudnutí nájdete bezplatne 
na webe autora www.miro-vesely.sk

Obezita je následok. Nemá zmysel bojovať 
s následkom, kým sme neodstránili príčinu. 
Preto cieľom nebude schudnúť. Cieľom bude 
nájsť a odstrániť príčinu, prečo ste pribrali.

Ak je v člne diera, začína sa plniť vodou. Malo by zmysel začať vylie-
vať vodu? Účinnejšie by bolo najskôr upchať dieru. Potom vylievať. 
Podobné je to pri chudnutí. Ak telo tučnie, nemá zmysel nasadiť 
diétu. Lepšie je zastaviť tučnenie.

Dnešná doba nás doslova zameriava na pohodlie, výnimky. Veci 
s počítačom sa dajú robiť ľahko, na jedno kliknutie. Ak sa niečo 
nepodarí, je možnosť operáciu vrátiť späť. V živote však CTRL+Z 
nefunguje. Pohodlný životný štýl nám uvoľnil veľa času. Nemusíme 
behať za potravou, rýľovať pole.

Jedlá starých materí nepatria do paneláku.

Ukazuje sa, že tradičné jedlá v dnešnom svete nie sú tou najlepšou 
voľbou. Pozrite si televíznu reláciu s niektorým známym šéfkuchá-
rom. Jen to tak plieska, ako pridáva maslo, slaninu, tuk, cukor, bielu 
múku… Jednoducho – ľudia to majú radi. Šéf im to preto navarí. 
Potrebuje zarobiť. Ostatne – sú to “overené” recepty. Ak si pozriete 
jedálne lístky v školských a závodných jedálňach, vanie na vás dych 
päťdesiatych rokov minulého storočia.

Úplne na začiatku si však skúste položiť jednu otázku. Kedy ste 
začali priberať? Táto otázka je dôležitá. Môže vám pomôcť odhaliť 
príčinu. Ak priberáte od detstva, asi je chyba v tom, akú kuchyňu 
vás naučili rodičia. Ak priberáte od určitého roku, analyzujte, čo sa 
v tom čase zmenilo. Ak odhalíte príčiny obezity, potom ani netreba 
chudnúť. Stačí zmeniť situáciu tak, aby príčiny priberania zanikli. Za 
rok, alebo dva sa všetko vráti do normy.
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Miro Veselý, Bratislava. Narodený 1964.
miro -vesely.sk | mv@mix.sk

Vyštudoval som Strednú školu umeleckého priemyslu, odbor re-
klamná a propagačná fotografi a. Potom som pracoval 2 roky na 
Stavebnej a 9 rokov na Lekárskej fakulte ako fotograf. Po roku 
1990 som sa venoval práci v treťom sektore. Od roku 1998 sa 
zaoberám internetom. Píšem a vydávam knihy. Ako živnostník po-
máham fi rmám s marketingom pri tvorbe fi remných webov, písaní, 
fotografovaní a tvorbe videa. 

Niektoré z publikácií

Chudnutie v sebaobrane (2004)
Ako som schudol 35 kíl (2008), (2012), (2015)
Ako dosiahnuť úspech (2009), (2011)
Sebavedomie do vrecka (2010)
Tvorba webu od A po Zisk (2010)
Jedálniček na chudnutie (2015, 2017)

Kúpiť sa dajú na www.mirovesely.sk
(Staršie knihy sú už vypredané.)
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Návodov na chudnutie je plný internet. Mnohé sú celkom nezmysel-
né. Väčšina je odpísaných. Chybne, povrchne. Môj návod sa vám asi 
nebude páčiť. Síce funguje, ale musíte to byť vy, kto sa o to postará. 
Vaša ruka a vaše nohy spôsobili, že ste pribrali. No a vaše ruky a 
nohy môžu spôsobiť, že zas schudnete.

 ▶ Rukami ste vkladali jedlo do úst. Ak ačnete jesť vhodné po-
traviny vo vhodnom čase, schudnete.

 ▶ Nohami sa môžete presúvať. Spravte si denne takú hodinku 
presun z miesta na miesto a zbavíte sa veľkého brucha.

To je to nepohodlné, čo vám ponúkam. Funguje to však. Keď som 
mal 36 rokov, vážil som vyše 115 kíl a stále som priberal. Denne 
som si hovoril, že by sa s tým malo niečo spraviť. Až v roku 2003 
som začal konať. Zo 115 kíl som za rok spravil 75 kíl. Na tak nízkom 
čísle som ale pri výške 192 centi nevydržal ani pár dní. No ukázalo 
sa, že okolo 80 kíl je dlhodobo udržateľná nová hmotnosť. Som 
veľmi rád, že sa mi darí udržať si ju už toľko rokov.

V tomto booku zhrniem praktické tipy ako schudnúť. Čo máte 
robiť? Nejesť viac, než spálite. To je jediný spoľahlivý recept na 
chudnutie. Chudnutie nie je beh na krátku trať!

Možno na inšpiráciu ukážka, ako to môže vyzerať, ak sa do chud-
nutia pustíte...
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Skôr, než začnete chudnúť:
Odporúčam, aby ste nezačali tým, ako schudnuť z brucha. Najskôr 
sa zamerajte na obdobie pred tým, než ste začali priberať. Chud-
nutie je len jedna fáza celej akcie. Mnohí si zvolia nejaké cviky na 
chudnutie a dúfajú, že sa tým situácia vyrieši. Iní googlujú a nájdu 
(reklamné) články o tom, že zelená káva na chudnutie je to pravé 
riešenie. Ďalší sa sústredia na to, ako schudnúť za týždeň či mesiac 
a už v tom sa dá tušiť chyba – po schudnutí bude všetko pri starom. 
Často sa stane, že nádejou je jedálniček na chudnutie, lenže ani 
to nie je riešenie. Aj keby ste našli ideálny jedálniček trebárs pre 
ženy, alebo presne pre vás – stále ste svoje učenie a porozumenie 
celej téme presunuli na tvorcu jedálnička. Preto to nebude dobre 
fungovať. Zdravé chudnutie znamená, že nebudete robiť aspoň tie 
najhrubšie chyby.

 ▶ Skôr než začnete niečo robiť, poraďte sa s lekárom. Nezaškodí 
kontrola u fyzioterapeuta aké cvičenia sú vhodné pre vás.

 ▶ Skôr než začnete premyslite si následky! Chudnutie si vy-
žiada vo vašom živote čas. Máte ho? Zmeny vyvolajú zmeny. 
Pripravte sa na ne. Vy sami sa chudnutím zmeníte.

 ▶ Skôr než začnete, odfotografujte sa. Čím horšie budete 
vyzerať, tým lepšie. Po schudnutí budete radi, že máte na 
pamiatku také obrázky!

 ▶ Skôr než začnete tak sa uistite, že poznáte stratégiu a taktiku 
chudnutia. Nezačínajte naslepo. Dajte si čas a naštudujte si 
aspoň základy.

 ▶ Skôr než začnete uistite sa, že máte silný motív, prečo chcete 
schudnúť. Overte si, či ten motív pre vás bude účinný aj po 
schudnutí. (Nie, motív “schudnúť do svadby, do plaviek, do 
šiat” nie je dlhodobo platný!)

 ▶ Skôr než začnete, musíte poznať príčinu, prečo ste pribrali. Ak 
ju poznáte, viete jej predísť.

Prečítajte si knihu Jedálniček na chudnutie. V nej som podrobne 
napísal všetko, čo potrebujete vedieť o chudnutí.

Kúpite si ju na mojom webe

www.mirovesely.sk
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Kontrolný hárok chudnutia
Kontrolný hárok chudnutia – vytlačte si túto tabuľku sledovania 

cieľov pri chudnutí. Nájdete ju na: www.miro-vesely.sk/stiahnite-si 

Kontrolný dotazník zdravia
Odpovedzte si na otázky aspoň raz za týždeň až dva.
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Ako schudnúť – základy
1. Jedzte pravidelne. 3 alebo 5 krát denne a dodržte to so želez-

nou pravidelnosťou.
2. Okrem pravidelných jedál nič iné nejedzte. Žiadne maškrty!
3. Pred každým jedlom si dajte porciu zeleniny.
4. Pitný režim. Denne vypite zhruba 2 litre vody po pohároch. Nie 

naraz.
5. Denne choďte na rýchlu prechádzku, najlepšie 5 až 6 krát do 

týždňa jedna hodina slovenská. Alebo 5 až 8 kilometrov.
6. Denne cvičte krátke rehabilitačné cvičenie, napríklad SM Sys-

tém doktora Smíška.
7. Vzdelávajte sa. Denne čítajte aspoň 15 minút. Ale knihy. Nie 

prázdne tliapanie na fejsbúku. Začnite knihami o chudnutí, po-
tom čítajte motivačné knihy, ktoré vám prospejú profesionálne, 
alebo ľudsky.

8. Nastavte si režim na minimálny možný stres. Za každú cenu! 
Vyriešte všetko, čo sa len dá – nepríjemných ľudí, fi nancie, 
bývanie. Netrpte dlhodobo provizórnu životnú situáciu.

9. Denne sa stretávajte s príjemnými ľuďmi. Ak sa s nimi usmie-
vate alebo smejete, veľmi to pomôže! Nie je to síce “trik” od-
haľujúci spôsob ako schudnúť, ale pomáha to dobrej nálade. A 
tá vás môže pri vašom zámere udržať!

10. Zaistite si dostatok spánku. Striktne. Ak to nedodržíte, budete 
priberať.

11. Uistite sa, že nežijete vo svojom mobile. Vypnite sociálne siete. 
Čím menej sa vám to zdá možné, tým viac ste od nich závislí. 
O to viac by ste ich mali vypnúť! Sociálne siete a mobilné apli-
kácie vás programujú k roztržitosti a neschopnosti sústrediť 
sa. V takom rozpoložení nič nedosiahnete!

12. Vypnite televízor a rádio. Nedovoľte, aby vás rozptyľovali in-
formácie, ktoré sa vás netýkajú. Sústreďte sa na seba, svoje 
záujmy a svoje ciele.

13. Trinásty nešťastný bod :-) znie: ak to dokážete, úplne vyškrtnite 
z jedálnička červené mäso. Hydinu jedzte čo najmenej, možno 
raz do týždňa. Ak sa dá, čo najviac obmedzte mliečne výrobky. 
Dobre zostavená vegetariánska, alebo vegánska strava sú veľmi 
dobrým nápadom, ale nepomôže ak to spravíte chybne. (Nie, 
vyprážaný syr naozaj nie je príklad vhodného vegetariánskeho 
jedla!)

Samozrejme, je toho veľa. Nepočítam s tým, že by ste si tento zo-
znam prečítali a potom okamžite začali plniť. To nie je reálne. Ale ak 
chcete plán na chudnutie, potom môžete postupovať nasledovne:

 ▶ Prečítajte si (letmo) všetky odporúčania a vyberte si z nich 
trebárs tri body. Také, ktoré sa vám splnia čo najľahšie.

 ▶ S nimi sa poriadne zoznámte. A zaraďte ich do svojho života. 
Stačí deň dva, ale ak potrebujete tak aj mesiac.

 ▶ Keď tie návyky už budete slušne zvládať, idete na ďaľší jeden 
až tri body.

Takto postupne môžete do svojho života “prepašovať” poznatky po-
merne bezbolestne. V ďalšom texte je zoznam najčastejších otázok, 
ktoré mi ľudia posielajú keď začínajú s chudnutím. Často sa z toho 
dá vycítiť, že nevedia ani základné veci.

Ak neviete základy, nevietete ako schudnúť, 
ani to ako s čím vlastne začať. Z toho vznikne 
pocit dezorientácie a človek to ľahšie vzdá. 
Strava pri chudnutí z brucha je určite zákla-
dom. Len si to nesmiete predstavovať tak, že 
ak z veľa stravy sa priberá, tak málo stravy 
pomôže schudnúť. Práve to neplatí.
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Áno, ak drasticky obmedzíte príjem jedla, určite schudnete. Len 
pritom sa zvyčajne “rozšteluje” nastavenie vášho tela. Čo spravíte 
potom, keď zistíte, že metabolizmus nefunguje ako má? Čo spravíte, 
ke ďzistíte, že chudnutím bez dostatku jedla ste stratili časť svalo-
viny a kostnej hmoty? Preto je dobré, ak viete aspoň trocha teórie. 
Nepokúšajte sa urýchliť to pomocou nejakej tabletky na chudnutie. 
Tabletky na predpis sú momentálne zrušené – robili ľuďom ťažkosti. 
Začať zhadzovať síce môžete aj “mechanicky” plnením návodu či je-
dálnička na chudnutie, ale potom ste oveľa náchylnejší k chybám. V 
dobrej viere niečo robíte, ale ak to nie je správna vec, máte problém. 
Strácate čas, trpezlivosť a energiu, ale nič z toho!

 ▶ Príkladom môže byť známy, ktorý chcel chudnúť jednoducho. 
Nechcel nič vedieť, nič sa učiť. Prečítal si knihu Čínska štúdia 
a rozhodol sa pre vegánsky životný štýl. Pár kíl šlo dole. Ale 
zastavilo sa to, pretože mal chybne zložené porcie. Pol roka 
sa trápil a potom sa mu už nechcelo vôbec chudnúť.

 ▶ Iný známy zas chudol doslova agresívne. Rozhodol sa, že “to 
dá!”. A dal to. Stokilometrové ťahy bicyklom vydržal robiť pár 
týždňov. Potom sa chudnutie zastavilo. Začal totiž “žrať”. 
Jednoducho sa neovládal. Tvrdým tréningom si podlomil vôľu 
a potom už nevydržal. Aj keď poznal postup ako schudnúť, 
nedržal sa ho. To je rovnaké, ako keby ho nepoznal.

Presne toto sú príklady, kedy neporozumenie súvislostiam zastaví 
chudnutie. Ak, napríklad, radím ľahký šport ako je chôdza, mám 
na to vždy nejaký dôvod. Alebo ak odporúčam, že vhodné je nepiť 
alkohol ani trocha (aj keď existujú štúdie, ktoré ho odporúčajú) tak 
aj na to mám nejaký dôvod. Preto radím, aby ste neprekrúcali rady 
a odporúčania.

Myslite na to, že chudnutie je tá najľahšia 
časť celej práce! To ťažšie je naštudovať si 
na začiatku princípy. A najťažšie je zotrvať pri 
tom, čo ste dosiahli.

Ide o to, že existujú aj celkom jednoduché návody ako schudnúť. 
Napríklad ono legendárne “cica nežer”. Ak cica nebude jesť, naozaj 
bude chudnúť. Cica si možno tajne kúpi nejaké tabletky na chudnu-
tie, ktoré jej vypnú pocit hladu. Takže to vydrží nie pár dní, ale pár 
týždňov. Potiaľto super! Kilá lezú dole. Hahaha, aké ľahké! Čo však 
cica nevidí je to, že jej telo na podvýživu nejako reaguje. Spomalí 
sa metabolizmus. Akonáhle prestane s diétou, raketovo priberie. 
Čo je ale horšie, to je to, že telo začne odbúravať kostnú hmotu a 
svaly. Ten utešený pokles váhy totiž nie je len tuk. Pozrite si fotky 
mentálnych anorektičiek na Googli. Tie dievčatá nemajú svaly. Aj to 
je dôsledok toho, že chceli schudnúť, ale nevedeli ako. Len si mysleli 
že to vedia. Volá sa to dunning-krugerov efekt.
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V roku 2003 som bol obézny. Chudnutie mi trvalo asi rok – tu je 
môj príbeh. Ďalšie roky potom som sa učil, ako to udržať. No a 
v posledných rokoch sa venujem tomu, ako si aspoň trocha ešte 
zlepším držanie tela. Ako vidíte na zábere z roku 2003, vždy som sa 
hrbil. Vinou obezity som mal zdeformovanú chrbticu. Teraz to cvikmi 
na chrbát (SM Systém) spolu s fyzioterapeutkou pomaly dávame do 
poriadku. Ako narovinu – v poriadku už chrbtica nebude. Ale aspoň 
skúsime, čo sa dá…

Časté otázky ako mám schudnúť
14. Potrebuejm schudnúť. Pomóóóc! Čo mám robiť? Odpoveď 

jednou vetou nie je možná. Naštudujte si dostupné informácie 
o racionálnej výžive a chudnutí. Až potom začnite konať.

15. Pomôžu lieky, či výživové doplnky na chudnutie? Keby nie-
čo na chudnutie naozaj pomáhalo, spôsobil by taký preparát 
celosvetovú vlnu nadšenia. Vedeli by ste o tom. Poznáte ich z 
reklám. Predtým, než sa pre ne rozhodnete položte si aj otázku, 
či poznáte niekoho, kto pri nich radikálne schudol. Mimocho-
dom všetky lieky na chudnutie sú v súčasnosti v EÚ stuiahnuté 
z predaja. Ostali len inhibítory lipáz… …ale sú aj lepšie spôsoby 
ako chudnúť.

16. Môže chirurg pomôcť s obezitou? Áno, robí sa chirurgická 
bandáž žalúdka a podobné zákroky. Ten prístup však neodpo-
rúčam. Radšej sa zamerajte ako využijete zeleninu pri chudnutí 
rovnako ako bandáž žalúdka. Toto je, mimochodom, najdôleži-
tejší tip ako schudnúť! Zelenina pred každým jedlom je abso-
lútny základ. Ak nespravíte nič iné len toto, tak zaznamenáte 
výsledky! Fakt!

17. Čo je najčastejšou príčinou obezity? Nepravidelné jedenie, 
vynechávanie raňajok, alebo obeda kvôli práci. Často sa tučnie 
tesne potom, ako si kúpite auto… Niekedy je príčinou vek a s 

ním súvisiace zmeny. Niektorí klamú samých seba a tvrdia, že 
priberajú aj zo vzduchu. Niektorí ľudia zajedajú svoje problémy, 
depresie, samotu. Samozrejme, spravidla je príčinou prejedanie 
– čiže vyšší príjem energie, ako výdaj.

18. Aké sú najčastejšie chyby pri chudnutí? Ak si niekto nena-
študuje ani základy toho ako schudnúť. Potom býva redukčná 
diéta veľmi zle navrhnutá, nezdravá. Človek je pri zle navrhnutej 
diéte zbytočne hladný a čoskoro ho chudnutie prestane baviť… 
Mnohí skúšajú nezmyselné diéty, ako delená strava, alebo ry-
žová diéta – neodporúčam podobné hlúpe pokusy, nech už si 
vaša suseda, či kamarátky hovoria čo chcú. Myslite na to, že 
keby sa dalo schudnúť tak ľahko, nevideli by sme toľko tučných 
ľudí – aspoň nie v prostredí politiky, či šoubiznisu, kde “celebri-
ty” majú peniaze aj čas na chudnutie a pritom nechudnú.

19. Ja aj tak predsa len skúsim schudnúť inak, ako sa tu píše… 
Veľmi veľa tučných ľudí chce schudnúť rýchlo, bez námahy a 
bez nutnosti čokoľvek sa učiť. Dúfajú, že vďaka niektorej diéte, 
či preparátu schudnú. Žiaľ, nefunguje to. Rady, ktoré sú na 
tomto webe nie sú “ľahké”, viem. Treba sa všeličo naučiť a 
pochopiť. Jednou z rád, ktoré by som vám rád dal je: poučte sa 
z chýb iných. Veľkou chybou je tvrdohlavosť. Tvrdohlavý člo-
vek začne chudnúť bez hlbších informácií o chudnutí a strave. 
Samozrejme, že neuspeje. Je to strata času. Keby sa chudnúť 
dalo až tak ľahko, nebehalo by po svete toľko tučných ľudí. 
Pokojne si nájdite návod ako sa dá schudnúť 5 kíl a skúste to. 
Ale neodporúčam.

20. Nemám nadváhu. Koľko energie je normálne zjesť denne? 
Pozrite si odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v Slo-
venskej republike. Je to jeden z možných odhadov, koľko jesť.

21. Ktorá diéta je najlepšia na schudnutie? Doživotne musíte zme-
niť stravovacie návyky. Racionálna výživa sa dá jesť doživotne 
a navyše vám môže predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu. Diéty 
sú populárne, lebo vzbudzujú falošnú nádej na rýchle riešenie.
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22. Ktoré pilulky sú najlepšie na schudnutie? Žiadne pilulky na 
chudnutie neexistujú. Existujú síce lieky, ktoré môžu zmierniť 
pocit hladu (momentálne sú všetky stiahnuté z trhu), ale bez 
vašej ochoty vzdať sa nezdravého jedla vám nepomôžu. Pri 
chudnutí však môžu byť nápomocné vitamíny, minerály, pro-
biotiká… Menej účinné bývajú spaľovače tuku. Základom je čo 
najviac látok prijať prirodzenou stravou, nie tabletkami.

23. Treba byť ku obéznym ohľaduplní? Samozrejme, všetci sme 
ľudia a zaslúžime si úctu. Ale ak rozumieme ohľaduplnosťou to, 
že budeme takticky mlčať že niekto známy je obézny tak to nie 
je vždy dobré. Bojíme sa neuraziť nikoho a tak z ohľaduplnosti 
nepovieme “vy ste ale pribrala, milostivá pani. Prečo toľká ohľa-
duplnosť ku niekomu, kto nie je ohľaduplný k sebe? Povedzte 
im “ty si ale riadne pribrala, spomaľ!”. Obezita priamo ohrozuje 
život. Nie je taktné o tom mlčať, ak vám puchne niekto blízky. 
Obézni sa možno tvária, že sú šťastní, otázka znie len dokedy.

24. Prečo treba chudnúť, prečo nemáte tolerovať obezitu sebe, ani 
blízkym? Obezita je vážny zdravotný problém. Čím je nadváha 
vyššia, tým vyššia je pravdepodobnosť zdravotných komplikácií 
súvisiacich s obezitou ako vysoký krvný tlak, infarkty, porážky, 
rôzne druhy rakoviny, cukrovka, značné zhoršenie priebehu 
väčšiny ochorení, ako je astma, či úrazové stavy. Obézny má 
mizernú kondíciu, potí sa, nie je atraktívny a to ho dostáva do 
sociálnej izolácie. Ak už má šťastie na sexuálneho partnera, sex 
je často vážny problém – mnohé polohy sa nedajú realizovať, 
alebo sú pre obézneho fyzicky nezvládnuteľné. Okrem toho 
obézny človek je v nemoznici problémom pre ošetrovateľov 
a sestričky, nevládzu ho primerane ošetriť, obrátiť. Obezita 
spôsobí veľmi nedôstojné chvíle v nemocnici – neraz posled-
né. Nemali by ste tolerovať ani nadváhu, lebo tá za pár rokov 
nepozorovane môže prerásť do obezity! Netučnite a nedovoľte 
aby boli tuční ani vaši blízki. Ak si nedajú povedať, nedá sa nič 
robiť, ale nepodporujte ich v obezite kupovaním dobrôt.

25. Ako mám prinútiť manžela/manželku, aby schudol/schudla? 
Nedá sa. Chudnutie z donútenia nefunguje. Niekedy pomôže 
vedieť, aké následky má zlá strava… Uistite sa, či obezitu u 
vášho partnera nepodporujete tým, čo varíte, alebo kupujete.

26. Ako sa vážiť? Pravidelne, raz za týždeň. Váženie vás udrží v 
pozornosti. Je lepšie ak sa vážite denne, ako vôbec nie. Ľudia, 
ktorí sa nevážia zvyčajne priberajú a ani o tom nevedia. Opti-
málne je vážiť sa raz za týždeň.

27. Ako zistím, či som obézny/obézna? Mám vôbec chudnúť? 
Vypočítajte si svoj BMI – Body mass index. Použite kalkulačku 
www.chudnutie-ako.sk/bmi Nepokúšajte sa chudnúť, ak nie 
ste v pásme obezity a nadváhy! Snažte sa, aby vaša hmot-
nosť bola blízka normálnej. Optimálne okolo 22 BMI. Radšej 
pár percent tuku navyše, ako menej. Príliš štíhli ľudia (spodná 
časť normálneho BMI. okolo 19 BMI a menej) sú zdravotne 
ohrozenejší, ako ľudia v hornom pásme “normálneho BMI (s 
hodnotami okolo 24 až 25 BMI). Ak máte len nadváhu upravte 
stravu, pridajte pohyb a snažte sa chudnúť čo najpomalšie.

28. BMI nie je presné. Podľa BMI som v norme, ale mám veľké 
brucho. Áno, výpočet na kalkulačke BMI nie je celkom presný. 
Kulturistovi, ktorý má veľa svalov vyjde “nadváha”. Žene, ktorá 
sa hladovkami a rôznymi nezmyselnými diétami zbavila svalovi-
ny a potom vinou jojo efektu nabrala tuk ukáže BMI normálne 
čísla aj v prípade, že táto žena má viditeľne veľa tuku. Myslite 
na to pri výpočtoch BMI.

29. Koľko percent tuku v tele je normálne? U mužov 10 až 25, u 
žien 18 až 30 percent tuku v tele je normálne. U mladých ľudí 
spodné číslo, u starších vyššie. 

30. Môžu lieky spôsobiť nadváhu? Áno, niektoré lieky môžu spôso-
biť, že začnete priberať.Sú to mnohé lieky ktoré sa predpisujú 
na prekonanie psychických ťažkostí (napríklad antidepresíva). 
Aj mnoho liekov na zníženie krvného tlaku spôsobuje sklon 
ku priberaniu. Pribrať pri užívaní takých liekov nemusíte, ak 
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primerane znížite energetický príjem, alebo zvýžite jeho výdaj. 
Jedzte menej, ako pred užívaním liekov a začnite cvičiť.

31. Pomôže mi užívanie CLA? Alebo mi odporučíte iný prípravok 
na chudnutie? Veľmi pravdepodobne nepomôže. Mám pre vás 
tip: počkajte pár týždňov. Keby sa na trhu nečakane objavil 
naozaj účinný preparát, strhla by sa taká lzvína záujmu, že 
by ste sa o tom v priebehu niekoľkých týždňov dozvedeli od 
nadšených kamarátok, alebo kamarátov, ktorí zhodili. Väčšina 
potravinových doplnkov sa dá smelo označiť za neúčinné. Keby 
stačilo zaplatiť pár sto korún a začať chudnúť, verte, že by to 
ochotne spravili desaťtisíce ľudí. V praxi to však väčšinou vyze-
rá nakoniec tak, že človek si “na skúšku” kúpi nejaký preparát 
ktorý sľubuje že je riešením ako schudnúť. Ten nezaberie. Tak 
po čase skúsi niečo iné… V takých podmienkach je investícia do 
potravinových doplnkov “na chudnutie” len vyhadzovaním pe-
ňazí. Viem, vaša túžba schudnúť je asi veľmi silná a ste ochotní 
za nádej aj zaplatiť. Práve na tej túžbe bohatne nejedna farma-
ceutická fi rma. Tuční platia za nádej. Akosi sa však nezvyknú 
ísť sťažovať, ak prostriedok nezaberie.

32. Moja obezita je asi podmienená geneticky, asi nemám šancu 
schudnúť? Obezita môže byť podmienená geneticky. TO však 
neznamená, že ak máte obezitu dedičnú, že musíte byť tuční. 
Ak sa budete racionálne stravovať, vaša hmotnosť môže byť 
celkom normálna. Je možné, že budete musieť dávať “väčší 
pozor” ako človek bez genetickej predispozície. Žiaľ, v mnohých 
rodinách je obezita daná ani nie tak genetikou, ale kuchárkou. 
Ak sa rodiny zmocní žena, ktorá varí chutne a trvá, aby sa 
dojedlo všetko, čo naloží, je zle! Ak je obéznych niekoľko členov 
rodiny, mali by si títo ľudia povedať genetika sem, genetika 
tam, treba zmeniť kuchárku. V týchto rodinách si však väčšinou 
nič také nepovedia, pretože sú v zajatí kultu jedla. Chutí im a 
neradi by to zmenili. V každom prípade genetika nie je nič, čo 
by vás ospravedlňovalo, či oprávňovalo nosiť na sebe desiatky 

kíl zbytočnej slaniny. Genetika je väčšinou len výhovorka, prečo 
niekto nechce chudnúť.

33. Ešte nezačnem racionálnu stravu, najskôr chcem skúsiť diétu 
XY. Jasné. To robí väčšina ľudí, čo hľadajú spôsob ako schud-
núť takpovediac bezbolestne. Namiesto toho, aby siahli po 
overenej, spoľahlivej, ale pomalej metóde chudnutia, skúšajú 
trucovito a tvrdohlavo rôzne šialené diéty. Skôr, než začnete 
niektorý stravovací nezmysel typu ryžová kúra, delená strava, 
diéta podľa krvných skupín, či iné atkinsoniády položte si naj-
skôr otázku – čo budem robiť po skončení diéty? Pretože ak 
by ste aj pomocou niektorej diéty schudli, ak nemáte jasno, 
ako sa budete stravovať po jej skončení je isté, že zakrátko sa 
vám kilá vrátia nazad v podobe jojo efektu. Možno si teraz plní 
nadšenia vravíte “potom keď schudnem, budem sa už stravovať 
racionálne”. A práve v tom je sebaklam. Ak neviete nič o racio-
nálnej strave, nedokážete to ani po skončení diéty. Verte mi, je 
to overené. Ak ste schopní prejsť naozaj na racionálnu stravu, 
prejdite na ňu hneď. Neskúšajte žiadnu nezmyselnú diétu.

34. Pomôže, ak si budem kupovať len nízkokalorické potraviny? 
Pomôže to, ale nemusí to byť veľmi zdravé. Niektorí ľudia sa 
snažia chudnúť tak, že si začnú kupovať potraviny len podľa 
toho, koľko obsahujú energie. Ale to nie je dobrý nápad. Ze-
leninu je jesť správne, ale je nevyhnutné jesť aj potraviny s 
najvyššou hustotou energie – tuky. Preto je lepšie, ak nebudete 
podriaďovať výber potravín ich energetickej hodnote. Kúpte si 
váhu na potraviny. Aj vysokoenergetickú potravinu môžete jesť, 
ak sa ňou neobžeriete.

35. Chcem skúsiť hladovku. Ak by som aj neschudla, aspoň sa 
prečistím, nie? Neodporúčam žiadne, ani krátkodobé hladovky 
ako nástroj na chudnutie! Hladovanie zhoršuje zdravotný stav 
a predovšetkým imunitu. Viem, sú prípady, kedy hladovku od-
poručí aj lekár. To je trocha iná situácia! Tu hovoríme o tom, či 
sa dá chudnúť hladovkou. A odpoveď znie: nie.
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36. Ako si vypočítam, koľko energie mám zjesť v jednom jedle? 
Technicky vám stačí poznať, koľko jedla máte zjesť denne a to-
to množstvo potom vydelíte počtom jedál. Netreba úzkostlivo 
a super presne. Stačí zhruba.

Jedlo, zdravá strava a jej vplyv na 
chudnutie
Strava pri chudnutí z brucha je absolútnym základom. Dá sa pove-
dať, že sú potraviny podporujúce chudnutie a tie vám v jedálničku 
na chudnutie aj odporúčam. Potom sú potraviny, ktoré podporujú 
priberanie – len mi nehovorte, že neviete, ktoré to sú. Všetci to vie-
me. TAK SA PODĽA TOHO SPRÁVAJTE. Alebo tu je ešte niekto, kto 
by si myslel, že klobásy, torty, mastné jedlo a podobné energetické 
rany sú pre telo vhodné?

37. Môžu sa pri chudnutí jesť ovsené vločky? Áno, ovsené vločky 
sú ideálna potravina nielen pri chudnutí.

38. Čo je to glykemický index potravín? Jedna z najdôležitejších 
vecí, ktorú potrebujete poznať je glykemický index potravín. 
Užitočnou môže byť aj tabuľka glykemického indexu. Ak vás 
to zaujíma podrobnejšie, môžete využiť glukomer na meranie 
vašej vlastnej reakcie na jedlo pri chudnutí.

39. Kde nájdem hotový jedálniček (rozpis) na týždeň, alebo me-
siac? Nič také nehľadajte. Naučte sa zložiť si vlastný. Kým nepo-
rozumiete princípom racionálnej výživy, nepokúšajte sa chud-
núť. Nemyslite si, že dokážete dlhodobo bojovať s nadváhou, 
ak nie ste ochotní prečítať si aspoň jednu knihu a porozumieť 
racionálnej výžive. Ak chcete, môžete si skúsiť môj jedálniček 
na chudnutie na týždeň alebo si kúpte knihu Jedálniček na 
chudnutie kde je všetko, čo o chudnutí potrebujete vedieť.

40. Čo mám jesť, ak chcem schudnúť? Príklad prípravy jedla na 
jeden deň nájdete v dvoch článkoch: úvod a konkrétny príklad 
– návrh jedálnička. Základom je nečakať na hlad. Vopred si pri-
pravte všetko na zajtra. Tipy, ako sa dobre najesť a nepribrať. 
Hlavne nemajte poruke žiadne zásoby potravín!

41. Z ktorých potravín sa tučnie? Tučnie sa z každej potraviny, 
ktorá obsahuje energiu a zjete jej viac, ako treba. Jedzte pestro 
a primerané množstvá. Používajte rozum a energetické tabuľky 
potravín. Čoskoro zistíte, že sa vám neoplatí jesť jedlá, ako 
parené buchty, koláče, keksy, sladkosti, krekry, slané tyčinky… 
Neoplatí preto, že sa z nich dá zjesť len veľmi málo (ak nechcete 
pribrať) a zostáva po nich len veľký hlad. 

42. Ale racionálna strava je veľmi drahá… Iste, zdravšie sa stra-
vovať znamená kupovať kvalitnejšie a teda drahšie potraviny. 
Ale zdravo sa stravovať znamená aj papať oveľa menej jedla. 
Tučný človek – ani nezbadá ako – tu zje balíček orieškov, tam 
keksíky. Ani “strava tučných” nie je lacná – kupujú a jedia sa 
zbytočnosti. Navyše “klasická” strava sa oveľa dlhšie pripravuje, 
do ceny jedla treba preto pripočítať aj cenu za energiu a strate-
ný čas v kuchyni. Racionálny obed sa varí pol hodinku. Klasický 
obed kuchárovi zabije celé dopoludnie. Diétne recepty na obed 
sú preto neraz základom. A ešte jedna drobnosť: do ceny za 
“stravu tučných”, prosím, nezabudnite pripočítať cenu za lieky, 
ktoré papáte len preto, že ste sa vykŕmili. Ide hlavne o lieky na 
vysoký cholesterol a lieky na tlak. A neskôr lieky na cukrovku, 
v horšom prípade rakovinu – všetko to sú typické následky 
obezity. Zistíte, že to nie je tak zlé, ako by sa na prvý pohľad 
zdalo. Ako sa rozhodnete schudnúť, tak začnete inak jedávať.

43. Aký mám jesť chlieb? Najlepšie domáci chlieb, viete, čo v ňom 
je. Inak uprednostnite celozrnný chlieb a pečivo. Pozor na gra-
hamové rožky, sú veľmi mastné…

44. Chcem sa rýchlo a aspoň trocha zdravo najesť v meste. Ako 
na to? Kúpte si napríklad oriešky, sójové vločky, alebo ľanové 
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semienka. V športových predajniach sa dajú kúpiť proteínové 
tyčinky. Sú chutné a zasýtia. Určite sú lepším riešením, ako 
rôzne čokoládové tyčinky, presladené musli tyčinky a keksíky z 
benzínových púmp a bežných potravinových obchodov. A ešte 
lepšie je spraviť si domáce proteínové tyčinky!

45. Koľko mám denne zjesť, aby som schudol / schudla? Na to sa 
nedá odpovedať bez znalosti vášho veku a pohybovej aktivity. 
Všeobecne platí, že pri príjme okolo 8000 kJ denne väčšina ľudí 
začne chudnúť. Chudnutie nenastane u ľudí (najčastejšie žien) 
ktoré si diétami príliš spomalili metabolizmus. Žiaľ, príjem pod 
5000 kJ denne už je veľmi nízky a môže byť problém zostaviť 
vyvážený jedálny lístok. Ak nechudnete ani pri 5000 kJ denne, 
poraďte sa s lekárom. Svojvoľné zníženie príjmu energie pod 
4000 kJ na deň môže vážne a nezvratne ohroziť vaše zdravie!

46. Kde nájdem energetické tabuľky potravín? Praktické je praco-
vať s programom, ako www.chudnutie-ako.sk/bmi a potom aj 
s tabuľkami www.chudnutie-ako.sk/potraviny

47. Každé energetické tabuľky ukazujú iné čísla. Ktorým mám 
veriť? Všetky tabuľky sú orientačné. Rôzne zdroje sa môžu 
líšiť rovnako, ako sa od seba môžu líšiť dva banány. Stačí aby 
jeden bol menej zrelý a už je veľký rozdiel v zložení…

48. Prečo používate jednotky kJ, kcal sú “krajšie”. Áno, ono to 
vyzerá, že jedlo počítané v kcal je menej kalorické. Ale pýtam 
sa: koho to chcete oklamať? Ak rátate v kalóriách, aj celkový 
denný energetický príjem je oveľa nižší. U nás ofi ciálne platia 
ako jednotky kJ, takže na tomto webe pracujem v kJ. Prevod kJ 
na kcal: kcal násobte číslom 4,2 a máte hodnotu v kJ.

49. Je 100 gramov hovädzieho steaku 100 gramov bielkovín? Nie. 
Podobne ani 100 gramov tvarohu nie je 100 gramov bielkovín. 
Väčšina jedál sa skladá z rôznych zložiek (bielkoviny, sachari-
dy, tuky) a tieto zložky sú navyše “riedené” vodou. Zelenina a 
ovocie teda obsahujú veľa vody a málo pevných zložiek, zato 
však napríklad tvrdý syr obsahuje menej vody. Pre orientačné 

zistenie, koľko energie má niektorá potravina, pozrite si ener-
getické tabuľky potravín. Viem, je otravné stálen niekde snoriť 
a hľadať rôzne výpočty ktoré radia, ako schudnúť. Ale vydržte 
to. Pár týždňov utrpenia a budete to vedieť.

50. Sú potraviny v tabuľkách potravín surové, alebo varené? V ta-
buľkách, ak nie je uvedené inak, väčšinou sa uvádza potravina 
v surovom stave. Napríklad ryža v surovom stave. Po uvarení 
ryža do seba naberie vodu, takže 100 gramov ryže je o vodu 
ťažších. Preto má varená ryža inú, nižšiu, energetickú hodnotu. 
Napríklad 100 gramov surovej ryže má energetickú hodnotu 
1450 kJ. Po uvarení sa energetická hodnota nezmení. No ak 
by ste si odvážili až varenú ryžu, musíte počítať zhruba 490 
kJ na 100 gramov varenej ryže. Toto číslo však nie je celkom 
presné. Čím je varená ryža viac “mokrá”, čím viac vody nasiakla, 
tým menej energie má na 100 gramov. No ak by ste uvarili 
100 gramov surovej ryže a dali to na tanier, získate zhruba 
350 gramov varenej ryže, ktorá však má energetickú hodnotu 
rovnakú, ako pred varením – voda totiž neobsahuje energiu.

51. Tuk a chudnutie Ak chcete chudnúť MUSÍTE jesť aj tuk! Tuk 
je nevyhnutný pre zdravie. Vyhýbať sa treba tuku živočíšnemu, 
nasýtenému. Vyhýbať však neznamená vylúčiť. Živočíšny tuk 
by mal tvoriť asi 10% tuku, ktorý denne príjmete. Živočíšny tuk 
obsahuje hlavne mäso, syry, vajcia mliečne výrobky, ako maslo, 
smotana. Veľmi prospešný je tuk rastlinný, lisovaný za studena. 
Nebojte sa popíjať surový panenský olivový olej, ľanový, rep-
kový olej. Vhodný je aj rybací olej – viem, málokomu chutí. Pre 
uchovanie zdravia je nevyhnutné denne prijať asi 25 gramov 
tuku. Vyhýbajte sa tuku tepelne spracovanému, hlavne v ko-
láčoch, keksoch, vyprážaných jedlách… Optimálne množstvo 
tuku pri chudnutí je asi 50 gramov tuku denne. Viem, existujú 
návody ako schudnúť úplným vylúčením tuku. Nenaleťte na to!

52. Ktorým potravinám sa treba vyhýbať? Nielen z dôvodu chud-
nutia, ale aj rakoviny a prevencie iných chorôb (typu infarkt, 
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vysoký krvný tlak, zubný kaz, poruchy nálad, koncentrácie a 
výkonnosti) sa čo najstriktnejšie vyhýbajte cukru v akejkoľvek 
forme. Neslaďte, nepite sladené malinovky, nejedzte sladké 
jedlá. Soľte čo najmenej. Úplne sa vyhýbajte údeninám, nad 
ohňom grilovaným jedlám (vysoký obsah karcinogénov). Strikt-
ne odmietajte čokoľvek vyprážané (rezne, syry, zemiačky). 

53. Sú bio-potraviny lepšie na chudnutie? Nie. Bio potraviny sú 
potraviny, ktoré by mali byť pestované bez použitia umelých lá-
tok. Farmy, na ktorých sa vyrábajú bio – potraviny nepoužívajú 
umelé hnojivá, umelú stravu pre zvieratá, do jedál nepridávajú 
konzervačné či iné umelé látky. Také potraviny by teda mali 
byť zdravšie, no priame ovplyvnenie chudnutia neočakávajte. 
Ak si môžete dovoliť drahšie bio-potraviny, môže to znamenať 
lepšie zdravie zo stravy, ktorá obsahuje o niečo menej škodlivín. 
Energetická hodnota táýchto potravín však býva rovnaká, ako 
u “obyčajných potravín. V mnohých obchodoch dostať pod 
názvami eko-potraviny, či bio-potraviny mnoho tyčiniek a slad-
kostí. Opatrne s nimi, aby ste nepribrali. To, že je nejaká potra-
vina vyrobená bez pridania konzervačných látok, či farbív ešte 
neznamená, že sa po nej chudne. V bio – obchodoch sa dajú 
kúpiť napríklad suroviny na výrobu domáceho chleba, často 
tu nájdete nerafi nované oleje. Väčšinou však ide o zásadným 
spôsobom predražené produkty. Vidieť to predovšetkým na 
potravinách, ktoré majú bio-potravinové obchody od rovnaké-
ho výrobcu, ako hypermarket. (Napríklad niektoré oleje, tofu, 
sušené sójové mlieko.) V bio – potravinových obchodoch býva 
až taká dražoba, že odporúčam kupovať tam len také suroviny, 
aké sa nedajú kúpiť na iných miestach. Tu nejde o to, že by bio 
– potraviny boli kvalitnejšie. Proste tie obchody si len účtujú 
oveľa vyššiu maržu.

54. Môžem jesť sladkosti pre diabetikov? Nie. Sladkosti určené pre 
diabetikov sú niekedy dokonca energetickejšie, ako “obyčajné” 
sladkosti. Ak chcete schudnúť, musíte úplne vylúčiť sladkosti. 

V tom sa nedá ustupovať. Čím skôr sa s tým zmierite, tým 
lepšie pre vás.

55. Má zmysel, ak miesto chleba budem jesť tie “polystyréno-
vé” chleby? Nie, aspoň nie ak veríte, že ich jedenie spôsobí 
chudnutie. Aj extrudované chleby obsahujú zhruba rovnaké 
množstvo energie. Pokojne si ich občas dajte, ale nepoužívajte 
ich ako univerzálnu zbraň proti obezite. Pokojne môžete jesť aj 
celozrnný chlieb. Dôležitý je celkový príjem energie.

56. Vylúčila som z jedálneho lístka chlieb, lebo sa z neho tučnie. 
Čím ho mám nahradiť? Nie je pravda, že z chleba sa tučnie. 
Tučnie sa z každej potraviny, ktorej zjete veľa. Chlieb pokojne 
jedzte ďalej, najlepšie celozrnný. Dôležité je, aby ste ho jedli 
primerané množstvo. To znamená napríklad na raňajky si dajte 
asi 50 gramový plátok chleba, pokvapkajte ho olivovým olejom. 
K tomu napríklad kus syra, šunky, alebo vajíčko. Plus kaleráb 
a máte zostavené sýte raňajky. Nebojte sa chleba. Stučniete z 
neho, ak si dáte denne pol pecňa.

57. Dodajú mi raňajkové cereálie dostatok vitamínov a vlákniny? 
Dosť pravdepodobne nie. Hlavne ak ide o lacný priemyselný 
produkt. Mnoho raňajkových musli sú veľmi presladené pro-
dukty, ktoré navyše obsahujú veľké množstvo tuku, často ne-
známej kvality. Odporúčam raňajkové cereálie si vyrábať doma. 
Budete presne vedieť, čo v nich je.

58. Môžem jesť na obed instantnú polievku zo sáčku? Podotýkam, 
že nič iné by k tej polievke nebolo… Nebol by to dobrý nápad. 
Instantné polievky sú masívne presolené a obsahujú glutaman 
sodný. Nič, čo sa dá označiť za zdravú výživu. Možno je pre 
vás lákavá rýchla príprava, alebo relatívne nízky obsah energie. 
Ale polievka na obed je žalostne málo. Neobsahuje rozumné 
zastúpenie živín. Ak chcete bleskovo riešiť obed, použite radšej 
niektorý proteínový koncentrát, špeciálnu tyčinku, ktorá obsa-
huje primeraný pomer živín a energie. Alebo si na obed doneste 
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hotové jedlo, napríklad dusené kuracie prsia, hojnosť dusenej 
zeleniny pokvapkanej olejom.

59. Môžem pri chudnutí jesť zdravé dezerty alebo koláče, keď ich 
pripravujem zo zdravých surovín, ovocia, masla a výhradne 
hnedého trstinového cukru? Nie, pri chudnutí naozaj neplánuj-
te dezerty ani koláče. Už vôbec nepodľahnite bludom, aké je 
maslo zdravé a trstinový cukor skvelý. Nie sú. Radšej si pozrite 
prehľad o tom, čo jesť pri chudnutí.

60. Počula som, že ak budem užívať vlákninu, rýchlejšie schudnem. 
Mám si kúpiť psylium, alebo jablkovú vlákninu? Nepreceňujte 
význam vlákniny pri chudnutí. Je to dobrý spojenec, ale nestačí. 
Jedzte stravu bohatú na vlákninu dlhodobo a zaznamenáte per-
fektné výsledky. Naproti tomu samotné užívanie vlákniny ako 
potravinového doplnku nie je vhodné. Ak máte v strave málo 
vlákniny = je to nevhodná strava. Nevhodnú stravu nevylepšíte 
tým, že prisypete niečo kúpené.

Ako schudnúť športovaním?
61. Potrebujem schudnúť len na brušku… Nedá sa schudnúť len z 

brucha. Selektívne chudnutie nie je možné. Akokoľvek budete 
chudnúť, tuk na bruchu bude posledný, ktorého sa zbavíte. 
(Rovnako, ako na bruchu je vidieť aj prvý náznak tuku, ak za-
čnete priberať.)

62. Počas chudnutia ma seklo a bolí ma chrbát. Je to normálne? 
Bolesť chrbta pri chudnutí je problémom, ktorému môžete 
predchádzať! Veľmi častým problémom je práve seknutie, čiže 
hernia disku. Prečítajte si, ako sa pomocou SM systému dá 
zvládnuť nielen bolesť pri hernii disku a seknutí, ale dokonca sa 
dá stav liečiť. Práve cvičením, ktoré zvládnete po zaškolení fy-
zioterapeutom aj doma. SM Systém doktora Smíška je overená 
metóda ako riešiť nielen vyskočenú platničku, ale aj skoliózy a 
niektoré iné problémy s chrbtom. Nie je pohodlné cvičiť, ale na 
druhej strane oveľa menej pohodlné je mať trvale bolesti. Preto 
stojí za to aspoň skúsiť si cvičenie SM systému.

63. Ako mám cvičiť chrbát pri chudnutí? Odporúčam aby ste 
necvičili klasické cviky na chrbát, alebo brucho, ale radšej sa 
venujte cvičeniu, ktoré je bezpečné a komplexné. V článku 
Cviky na chrbát je o tom napísaného viac.

64. Aké odporúčate cviky na brucho? Najlepšie cviky na brucho 
sú skracovačky. Otázkou však je, či ich máte cvičiť. Prihováram 
sa skôr k cvičeniu SM Systém, tam okrem brucha cvičíte celé 
telo. Formujete si tak nielen postavu, ale aj správne držanie 
tela. Samotné cviky na brucho sú jednostranné a ak ich cvičíte 
zle, nemusí to pre vás byť účinné. Ak to má byť návod ako 
schudnúť z brucha, tak na to hneď zabudnite. Cviky na brucho 
nezmenia veľkosť vášho brucha! Ešte pár tipov, ak sa zaujímate 
o to, ako schudnúť z brucha.

65. Stačí spraviť 1000 brušákov denne? Nie. Ak ich spravíte 1000, 
cvičíte nesprávne.
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66. So športom sa bojím začať… Máte strach ísť do fi tka? Je zby-
točný. Skoro všetci vo fi tku sú tam z rovnakých dôvodov ako 
vy. Chcú byť zdravší. Čo je na tom smiešne? 

67. Aké užívať pri cvičení potravinové doplnky? Žiadne nepotre-
bujete. Úplne vážne. 

68. Nestačilo by, keby som namiesto úpravy stravy viac cvičila? 
Nie. Šport sám o sebe nestačí na to, aby ste schudli! Nevhodná 
strava privádza do tela veľa energie a šport ju míňa nepríjemne 
pomaly.

69. Koľkokrát denne mám cvičiť, aby som schudol/schudla? Sa-
motné cvičenie spravidla nestačí. Cvičte pre radosť a pre lepšiu 
kondíciu. Športujte pre lepšiu kondíciu a nie preto, že športom 
sa dá páliť tuk. Áno, dá sa páliť tuk športom, ale bez diétnych 
opatrení sa môžete aj ucvičiť a chudnutie sa nedostaví. 

70. Ako sa dá zrýchliť metabolizmus? Dodržiavajte pitný režim. 
Športujte. Jedzte celkom pravidelne každé 3 hodiny počas 
bdenia.

71. Potrebujem pri cvičení alebo pri chudnutí nejaké inteligentné 
hodinky? Nie. Tieto digitálne šperky zastarajú rýchlejšie, než 
dokončíte svoj tréning. Nie sú potrebné. Možno vám pár stovák 
eur nerobí problém zaplatiť. Možno dúfate, že by vás mohlo 
motivovať pri cvičení to, že si zaznamenávate výsledky, skúste 
to. Je príjemné vidieť koľko krokov či kilometrov ste spravili. Ako 
účinne cvičili. V praxi ale tieto inteligentné náramky často skon-
čia v šufl íku. Ak chcete investovať, hodí sa dobrý športtester.

Ako schudnúť rýchlo?
72. Chcem schudnúť rýchlo. Čo mám robiť? Nechudnite rýchlo! 

Rýchle chudnutie je rizikové. Kto schudne rýchlo, rýchlo zas 
stučnie. Neverte klamlivým reklamám, ktoré sľubujú ako schud-
núť 40 kíl za 2 mesiace, alebo ako schudnúť do plaviek.

73. Ako rýchlo sa dá chudnúť? Reálne číslo sú asi 2 až 4 kilá za 
mesiac. Rýchlejšie chudnutie je nebezpečné.

Chudnutie a pevná vôľa
74. Ako mám s chudnutím vydržať? Najlepšie tak, že sa veci budete 

systemeticky venovať. Výhodné je sledovať naprípríklad fórum 
o chudnutí. Nemusíte sa priamo zapojiťa písať, hoc výhodnejšie 
je asi byť aktívnym. Tým, že sa zapájate do debaty o chudnutí 
(alebo ju sledujete) upriamujete svoje myšlienky na chudnutie 
a to vám následne pomôže “krotiť sa”. Človek, ktorý zápasí z 
nadváhou, či obezitou musí byť stále na pozore, aby nezlyhal. 
Sledovanie osudov druhých vás môže motivovať k lepším vý-
konom, dodá vám odhodlanie zabojovať – aj v prípade, že sa 
diskusie zúčastníte celkom anonymne. Dobré je myslieť aj na 
to, že pevná vôľa a motivácia sú prepojené. Ak ich preťažíte, 
tak zlyháte.

75. Ako sa zbaviť chutí na dobroty? Na nejaký čas prestaňte soliť, 
sladiť a kupovať hotové jedlo. Výrobcovia sa snažia, aby sme 
boli na ich produktoch závislí.

76. Som závislý / závislá na čokoláde... No skôr ste rozmaznaní 
a neviete si čokoládku uprieť. Zvykli ste si dopriať si a nepáči 
sa vám, že sa z toho priberá. Je výhodné, ak nebudete závislí, 
čokoláda nie je pre život nevyhnutná. Ak už ju musíte mať, 
dajte si, ale len veľmi kvalitnú čiernu. Čím viac percent kakaa, 
tým lepšie. Tak do seba dostanete svoju drogu (účinné látky z 
čokolády+kofeín) a na svojej postave spáchate najmenšie ško-
dy. V žiadnom prípade nejedzte lacné čokolády, obsahujú veľké 
percento mizerného a nezdravého tuku. Radšej kúpte drahú, a 
dajte si čo najmenej. Najlepšie, ak pred jedením čokolády dáte 
jeden kus zeleniny. Čokoláda sa nám pri chudnutí príliš nehodí 
do rozpočtu.
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Ako schudnúť pitným režimom
Či už chudnete, alebo nie, striktne dodržiavajte pitný režim! Pite 
čistú vodu, najlepšie pohár zhruba raz za hodinu. Spolu by ste počas 
dňa mali vypiť asi 3 litre vody. Minimum sú 2 litre. V lete aj o liter 
viac. Nepite minerálky, malinovky. Môžete piť čaj, ale čistá voda je 
najvýhodnejšia.

77. Čo je to čistá voda? Kde sa dá získať? Veľmi často z vodovodu. 
Problémom môžu byť zastaralé vodovodné potrubia, potom 
voda smrdí a obsahuje chlór. Riešením môže byť kanvicový 
fi lter, nemal by však fi ltrovať priveľmi agresívne minerály, pre-
tože hlavne horčík a vápnik sú vo vode nutné pre zachovanie 
zdravia. Nenechajte sa nachytať dílermi fi ltračných systémov 
na báze reverznej osmózy, ktoré produkujú výrazne deminera-
lizovanú vodu. Taká voda môže spôsobiť pri dlhšom používaní 
vážne zdravotné ťažkosti, hlavne kardiovaskulárne. Keďže ne-
mám prostriedky na testovanie rôznych fi ltračných systémov, 
ktoré sú v predaji, nemôžem poradiť, ktorý konkrétny fi lter na 
vodu je vhodný. V reťazcoch sa nachádzajúce fi ltre Brita vodu 
mierne demineralizujú a ich plastová nádoba sa nedá udržiavať 
v primeranej čistote. Na internete sa dá získať fi lter Dionela, 
ktorý má mimoriadne zlú ergonómiu, ale kvalita vody z neho 
asi patrí k tomu lepšiemu, čo sa dá kúpiť. Uvítam tipy na iné 
riešenia. V núdzi sa dá siahnuť aj po balenej vode, ale jej kvalita 
nebýva úmerná nezmyselne vysokej cene (platíte za plastový 
obal). Tu je článok ako si vybrať vodný fi lter.

78. Oplatí sa piť čaj? Schudnem ľahšie? Trebárs zelený, Pu-erh 
a podobné. Počítajte radšej s tým, že neschudnete. Čaj nie je 
samospásne riešenie. Postavte svoje chudnutie na stravovaní 
a nehľadajte riešenie v čajíkoch. Nenaleťte najmä fámam typu 
čaj na chudnutie.

Čo robiť po schudnutí?
79. Schudol/schudla som. Čo mám robiť, aby som znova nepri-

bral/nepribrala? Nesmiete takmer nič zmeniť. Denný príjem 
však zvýšte zhruba o 500 kJ. Po týždni takéhoto jedenia sa 
odvážte. Ak ste schudli, znova si pridajte ďalších 500 kJ jedla na 
deň. Po týždni sa odvážte. Týmto spôsobom pokračujte v opa-
trnom pridávaní potravy dovtedy, kým nenájdete denný príjem, 
pri ktorom sa vám bude hmotnosť držať na rovnakej úrovni. 
Počítajte s tým, že najmenej rok, ale aj viac po schudnutí bu-
dete musieť stále “dávať pozor”. To už nebude tá ľahká otázka 
ako schudnúť, ale tá najťažšia – ako udržať. Nebojte sa toho, 
ono sa to časom celkom zautomatizuje. Vaše telo si na novú 
váhu zvykne a postupne sa budete cítiť čoraz bezpečnejšie.

80. Nedokážem sa udržať na váhe, akú som chcel/chcela dosiah-
nuť? Je možné, že ste to s chudnutím prehnali. Organizmus 
býva väčšinou nastavený na určitú hmotnosť, aká je “telu pri-
rodzená”. Kým ste na tej hmotnosti, ľahko sa na nej dlhodobo 
udržíte. No ak si diétou vynútite zníženie hmotnosti, budete 
sústavne bojovať, pretože telo bude robiť všetko preto, aby 
pribralo. Žiaľ, hlavne mnoho dievčat je v takom stave dlhodobo. 
Vyznívajú si ideálnu postavu, ktorá je ale ich telu neprirodzená. 
A potom si dlhodobou diétou postupne pokazia metabolizmus 
a priberú mnoho kíl. (Alebo skončia ako anorektičky). Ak ste 
schudli, nesnažte sa nikdy dosiahnuť dokonalú postavu. Do-
prajte telu radšej trocha viac tuku – buďte radšej v hornej časti 
normálneho BMI. Taká hmotnosť sa dá udržať veľmi dlhodobo s 
minimálnou námahou. (Príklad: mám 192 centimetrov a zo 115 
kíl som schudol na 75 kíl. Číslo 75 som však “bránil” tak ťažko, 
že by som musel byť na trvalej diéte. Preto som si “povolil” ísť 
na 80 kíl a toto číslo už je reálne udržateľné a pritom nemusím 
príliš “dávať pozor”.
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81. Ako sa mám donútiť dať si len trocha dobroty? Napríklad 
čokolády, alebo uheráku? Mne sa osvedčil priestorový únik. 
Ak si chcem dať niečo, s čím nedokážem prestať, pripravím si 
vhodnú porciu. Napríklad kus čokolády, hrubé koliesko klobásy, 
alebo banán. Zvyšné suroviny ukryjem, aby ich nebolo vidieť. 
A potom si pripravenú porciu dobroty zoberiem so sebou von 
z bytu. Keď to dojem, už som spravidla priďaleko. Tiež sa mi 
osvedčilo zaliezť s takou dobrotou do vane. Ani z nej sa mi už 
nechce vyliezť a kvapkať pri chladničke. No a kým sa dokúpem, 
zabudnem, že som chcel pokračovať v maškrtení.

82. Hľadám recepty na zdravé sladkosti. Žiaľ zdravé koláče, či 
zdravé sladkosti sú pri chudnutí zvyčajne zásadným problé-
mom… Má to dva vážne dôvody. Po prvé sladkosti nám chutia 
a aj keby boli naozaj zdravé, vždy budeme mať túžbu ziesť viac 
a ešte viac. A tým by sa narobilo veľa problémov pokiaľ ide o 
to, ako schudnúť. Druhý dôvod je ten, že sladkosť znamená 
cukor. Viem, dá sa použiť umelé sladidlo, či stévia, ale ani jedno 
z toho nie je nič, šo podporuje zdravie. (Stévia síce neublíži, ale 
z potraviny nespraví zdravú.) Väčšina sladkostí navyše obsa-
huje aj tuk a ten tiež nesmieme ak chceme schudnúť. Preto 
nepodľahnite túžbe dopriať si tu ovocný dezert, tam torta z 
ovsených vločiek. Aj keď také sladkosti znejú zdravo, zabránia 
vám v chudnutí. Takéto relatívne zdravé potraviny (fi gy, ovoc-
né mňmky…) si môže dovoliť človek, ktorý je fyzicky aktívny. 
Napríklad bežec.

83. Je vhodný beh na chudnutie? Ako mám začať? Pri chudnutí ne-
odporúčam aby ste začali behať. Beh je šport, ktorý je pomerne 
fyzicky náročná aktivita a taký tréning nie je ideálny na pálenie 
tuku. Na pálenie je účinnejšia rýchla chôdza. Navyše kým je 
človek obézny, beh predstavuje nezmyselnú záťaž na kĺby a 
hrozí veľmi vážne riziko úrazu – ži už z dlhodobého preťaženia, 
alebo niekedy stačí chybný krok.  Viac na tému behu nájdete v 
knihe Bežec a lyžica od doktora Bukovského.

84. Po schudnutí mi zostáva váha rovnaká, ale pomaly rastie 
brucho. Toto je typický problém, ktorý zažívame všetci čo sme 
schudli. Deje sa toto: Po schudnutí sa človek upokojí a prestane 
až tak prísne strážiť jedlo a cvičiť. V tej chvíli začína po malých 
gramoch znova priberať. Lenže zároveň sa začína oslabovať aj 
predtým tvrdo trénované svalstvo. Tak sa stane, že váha stále 
ukazuje perfektné číslo, ale brucho rastie. Ak to zaznamenáte, 
pridajte šport. Skôr, než bude neskoro. Aby ste potom zas ne-
museli s hrôzou riešiť otázku ako schudnúť.

85. Môžem po schudnutí zas piť pivo, alebo iný alkohol? Mnoho 
ľudí počas chudnutia prísne dodržiava pravidlá. Aj preto majú 
výsledky. Po schudnutí sa môžete na vec dívať prakticky. Ak 
máte na mysli “pitie” typu že si občas chcete dať jedno (slo-
vami jedno) pivo, alebo jeden pohár vína, tak to určite nebude 
problém. Ale myslite na to, že alkohol je zradný. Z jedného piva 
sú ľahko štyri. A po treťom dosť idú na chuť slané oriešky. To 
vytvorí extrémne vysoké riziko, že zas začnete priberať. Preto 
alkohol podmienečne áno, aledajte pozor, aby sa to nestalo. 
Inými slovami ak to máte pod kontrolou, je to v poriadku. Ak si 
nie ste istí, tak radšej nepite vôbec.

86. Môžem po schudnutí jesť sladkosti? Nie. Dosť pravdepodobne 
by ste skončili zas tam, kde predtým. Najskôr málo, potom 
veľa, potom riešite problém s bruchom. Myslite na to, že ak 
chcete jesť sladkosti, mali by ste ich vedieť spáliť. Ak máte 
veľký výdaj energie športom, potom aj občasná maškrta môže 
byť v poriadku.

87. Nemá chuť po schudnutí stále sa venovať zdravej strave. 
Chcem žiť normálne. Hmm. Ak sa dohodneme, že zdravá stra-
va je výhodná, pretože podporuje zdravie, položte si otázku, 
čo rozumiete pod pojmom “chcem žiť normálne”. Jesť klobásy, 
hamburgery a torty? To predsa nie je normálna životospráva. 
To je problémový režim, ktorý vás už raz priviedol k obezite. 
Naozaj sa k nemu chcete vrátiť?
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Jedlá na chudnutie 3×3 recepty
Pozrite si teraz príklady, ako môže vyzerať diétny plán na chudnutie. 
Uvidíte, že jedlá sa dajú kombinovať vlastne celkom fajn, sú chutné 
a normálne. A čo je hlavné – možno si ani nevšimnete, že niektoré 
suroviny v nich vôbec nie sú! Jedlo pri chudnutí môže byť celkom 
chutné. Ideálne je, ak je aj jednoduché na prípravu. Tieto recepty 
na chudnutie sú prevzaté z mojej knihy Jedálniček na chudnutie z 
roku 2017. Vychádzam v nej z úvahy, že strava pri chudnutí z brucha 
má byť predovšetkým jednoduchá. Darmo vám odporučím nejaké 
diétne recepty na obed, ak na obed absolútne nemáte čas niečo 
variť? Preto sú moje recepty na chudnutuie niekedy až príliš strohé.

Raňajky
Tri tipy čo jesť na raňajky pri chudnutí:

88. Ovsené vločky s jogurtom. Asi 80 gramov ovsených vločiek 
zmiešajte s malým bielym jogurtom. Jogurty mávajú okolo 120 
až 150 gramov. Kúpte taký, ktorý obsahuje okolo 3 % tuku. 
Môžete pridať dva alebo tri podrvené vlašské orechy. Ochutiť 
môžete tekutou stéviou, aby to malo sladkú chuť. Môžete pri-
dať škoricu, alebo kakao. Keby ste veľmi túžili po lekvári, tak 
len malú lyžičku. Vznikne vám z toho taký betónik, niečo na 
spôsob kaše. Zomeľte čajovú lyžičku ľanových semien. Môžete 
to tým nakoniec posypať. Tip na prípravu: zmes si pripravujem 
večer, ale ľanové semienka meliem a pridávam až pred jedením. 
K raňajkám si dajte veľkú porciu zeleniny.

89. Hrianky s cesnakom. Asi 5 plátkov celozrnného chleba, či-
že okolo 120 gramov lakomo ostriekajte z obidvoch strán 
olivovým olejom v spreji. Potom z nich na panvičke alebo v 
hriankovači spravte hrianky. Keď ich zložíte z panvičky, kým je 

horúca, spravte na nej slepé volské oko. Slepé preto, že bude 
z troch vaječných bielok. Žĺtka nekompromisne vyhoďte. Ak 
by vám veľmi krvácalo srdce, tak jeden žĺtok si môžete dať. 
Hrianky poriadne potrite cesnakom. Položte rozkrájané volské 
oko. K tomuto jedlu si dajte trebárs veľkú bielu reďkovku, alebo 
podobné množstvo inej zeleniny.

90. Banánovo-ľanový jogurt. V miske popučte jeden banán, naj-
menší biely jogurt, asi 30 gramov namletých ľanových semien 
a 40 gramov ovsených vločiek. Osladiť môžete pridaním stévie. 
Ochutiť môžete malou lyžičkou škorice. Pred podávaním si daj-
te veľkú porciu zeleniny.

Desiata
91. Na desiatu pri chudnutí stačí, ak si dáte jablko. Alebo hrušku. 

Ale veľké! Ak by vám to bolo málo, pridajte niekoľko kusov 
vlašských orechov. Alebo malý biely jogurt.

Obed
Tri tipy čo jesť na obed pri chudnutí:

92. Dusený losos, celozrnná ryža. Nemusíte kupovať drahé fi lety. 
Kúpte zhruba kilového celého lososa. V pare ho „uparíte“ asi 
za 20 minút dohotova. Ak je väčší, tak za 30 minút. Za ten 
čas vám akurát cinkne aj celozrnná ryža. Čas prípravy sa tu 
dá zrátať na sekundy. Lososa vložte do parného hrnca, nalejte 
vodu a zapnite. Ryžu nasypte do ryžového hrnca, nalejte vodu 
a zapnite. Máte pol hodinu voľno. Potom už len hotové jedlo 
naložíte na tanier a spravte si aj porciu na večeru. Na zvyšok ry-
by môžete pozvať kamarátov, alebo susedov. Pozorný čitateľ si 
všimne, že som nespomínal soľ. Môžete jemne osoliť na tanieri, 
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alebo už pred varením. V parnom hrnci sa tej soli do mäsa aj tak 
veľa nedostane. Našťastie, losos má aj trocha vlastnú slanosť.
Pri tomto jedle býva trocha komplikácia, že nevznikne žiadna 
šťava na ryžu. Môžete kúsok z lososa povariť na panvičke v 
troche vody. Precedíte, pridáte trocha sójovej smotany. Pridajte 
bylinky, napríklad oregano. Vznikne tak trocha šťavy s mierne 
rybacou chuťou. Niekomu chutí citrón, ja ryby nakyslo nemám 
rád. Toto jedlo má mimoriadne miernu, jemnú chuť. Ak ste 
poctivo takmer mesiac nesolili, bude vám veľmi chutiť. Susedia 
si to asi prikvapnú sójovou omáčkou.

93. Šalát s fazuľkou v rajčinovej omáčke. Ľadový šalát nakrájajte 
na menšie kúsky. Môžete pridať nakrájanú paradajku. Otvorte 
konzervu fazule v rajčinovom náleve. Áno, v niektorých týchto 
konzervách je aj cukor. V mene rýchlosti to občas pretrpíme. 
Fazuľu vyklopte na šalát. Pridajte veľa čerstvého tymianu a 
ak sa dá, pretlačte na to jeden cesnak. Poriadne premiešajte 
a celé zjedzte. Predjedlo nie je potrebné, ale húfi k paradajok 
určite neublíži.

94. Cvikla, mozarella, topinka. Cviklu dnes bežne dostať aj mimo 
sezónu. Môžete si jej uvariť viac a nechajte ju nespracovanú v 
chladničke. Alebo si kúpte hotovú, varenú cviklu v hypermarke-
te. Veľkú cviklu teda rozrežte na plátky. Hrubé menej ako pol 
centimetra. Tie rozložte po tanieri. Na ne môžete poukladať 
pol mozarelly light. Tiež ju nakrájajte na plátky. Celé to lakomo 
polejte tekvicovým alebo olivovým olejom. Na chuť štedro pri-
dajte balzamikový krém a jemne pokvapkajte sójovou omáčkou. 
V tomto jedle chýbajú sacharidy. Môžete ich doplniť tým, čo 
máte poruke. Napríklad celozrnný chlieb bez tuku na platni 
premeňte na topinky a bohato potrite cesnakom. Bude to niečo 
ako druhý chod večere.

Olovrant
Na olovrant pri chudnutí stačí, ak si dáte veľký pomaranč. Ak by 
vám to bolo málo, pridajte niekoľko kusov vlašských orechov. Alebo 
malý biely jogurt.

Večera
Tri tipy čo jesť na večeru pri chudnutí:

95. Pečené zemiaky s kyslým mliekom. Dnes sa vrátime do sta-
rých časov a spravíme si variáciu na slovenskú klasiku. V rúre 
upečte niekoľko celých zemiakov v šupke. Jedna porcia je asi 
300 gramov. Upečte však viac, asi 600 gramov. Zíde sa na 
zajtra. K jedlu patrí asi 3 deci acidofi lného mlieka. (Kýšku dnes 
aj tak nezoženiete…) Horúce zemiaky na tanieri rozštvrťte a 
pokvapkajte lyžičkou olivového oleja. Nakoniec jemne posoľte. 
Predjedlo zo zeleniny netreba nutne, spolu zjete takmer pol kila 
jedla. Ale farebná paprika by určite neublížila. Tip navyše: Šošovica, opekané zemiaky, omeleta z vajca.
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96. Baby špenát so šošovicou. V sezóne sa zelený listový špenát 
dá kúpiť na trhu. Mimo sezóny ho v obchodoch dostať ako 
„Baby špenát“. Kúpte si ho 200 až 300 gramov na porciu. 
Teraz šošovica. Lacnejšie je uvariť čerstvú, rýchlejšie otvoriť 
konzervu. Na porciu býva jedna konzerva tak akurát. Ak bude-
te variť, uvarte okolo 100 gramov surovej šošovice. Šošovicu 
premiešajte so špenátom. Môžete pridať malú hrsť sušených 
hrozienok. Dochuťte dresingom. Postup prípravy dresingu som 
popísal na strane 134. Keďže ide o šalát, nie je potrebné ako 
predjedlo jesť zeleninu.

97. Hráškový tanier. Z mrazničky vyberte asi štvrť kila mrazené-
ho hrášku a na panvici ho zohrejte. Variť nie je nutné. Keď je 
hotový, polejte ho asi lyžicou olivového oleja. Ochuťte lyžičkou 
strúhaného parmezánu, asi 20 gramov. Chuti pomôže aj trocha 
korenia a tymianu. Môžete pridať trocha nadrobno postrúhané-
ho tempehu, alebo tofu. Tak asi 50 až 100 gramov. Nezaškodí, 
ak si ako predjedlo dáte farebnú papriku.

Šport a jeho miesto v živote
Ak si niekto kúpi mäkké kreslo, dobre sa mu v ňom sedí. Asi by sa 
mu nechcelo pri ňom stáť. A už vôbec nie cvičiť vedľa neho! Aj v 
práci sedí na pohodlnom otáčacom kresielku. Na kolieskach, takže 
netreba vstávať, ak chce prejsť meter ku skrinke. Neskôr si náš 
sediaci kúpi auto. Je mu príjemné málo sa hýbať, sedieť stále na 
mäkkom. No kto by odolal?

Mnoho ľudí postupne odbúrava zo svojho života pohyb. Prejdú 
pár krokov z bytu do auta, z auta do výťahu v garáži na pracovisku 
a späť. Keď je možnosť, dobre sa najedia. A možnosti sú. Grilovačky, 
rauty, reštaurácie, niekedy aj kvalitný alkohol. Nazve sa to životným 
štýlom úspešného človeka. Možno blahobytom.

Obmedzením aj malého pohybu sa postupne a pomaly začína z 
tela odbúravať svalovina. Je to nebadaný, pomalý proces, beží na 
ploche rokov. Človek len postupom rokov akosi slabne. Možno je 
dokonca aj spokojný, ako dobre sa mu darí: „Aha, už 10 rokov sa mi 
nezmenila hmotnosť“, povie. „To ste mali plno rečí o obezite a mýlili 
ste sa. Nehýbem sa, jem čo chcem a váha sa nemení!“ A vskutku 
je to tak. Váha naozaj ukazuje stále rovnaké číslo. No v skutočnosti 
náš pohodlím znehybnený občan už dávnejšie začal priberať. Strá-
ca svaly a nadobúda tuk. Na váhe sa to však zatiaľ neukáže. Len 
opasok je tesnejší. Nehodí sa mu príliš dlho chodiť. Prejde pár sto 
metrov a už cíti únavu. Najradšej by si sadol. Ak musí ísť rýchlejšie, 
zadýcha sa. Alebo už pri sadnutí si do hlbokého kresla tuší, že bude 
mať problém z neho vstať. Práve tak sa prejaví nedostatok pohybu 
v prvých fázach.

Vyhýbate sa cvičeniu?
Riešenie je podobné, ako keď vás bolí zub. Musíte ísť k zubárovi, 
ktorý vám spôsobí ešte väčšiu bolesť, aby to celé skončilo. Mnohí 
sa preto zubárovi dlho vyhýbajú… Ak chcete schudnúť, musíte začať 
robiť práve to, čomu ste sa roky vyhýbali. Musíte obmedziť papu a 
začať s pohybom. Úprava stravy spôsobí chudnutie. Pohyb to celé 
mierne urýchli a zlepší kondíciu.

Ja som z kategórie ľudí, ktorí pohyb neznášajú. „Načo sa mám 
pohnúť, ak môžem ležať?“ Kým som bol tučný, zadýchal som sa 
aj pri pomalom vyjdení po schodoch na prvé poschodie. Schody 
ma ničili. Išiel som tempom starenky z Mr. Beana a viac som sa 
ťahal pomocou držadla, než by som išiel. Takmer okamžite som bol 
zadýchaný. Koncom druhého poschodia som bol na hranici infarktu, 
ak som nešiel naozaj veľmi pomaly. Pot všade na tele. Pobehnúť 
20 metrov na električku? Tak priatelia – to nie! Pobehnúť by som 
bol ochotný, len keby tam miesto električky stála otvorená sanitka. 
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Neviem totiž, či by ma v električke ešte vzkriesili. Beh znamenal 
zadýchanie, bolesti svalov, kĺbov…

Pri chudnutí som odmietal akýkoľvek pohyb, nech sa deje, čo 
chce. Schudol som len pomocou obmedzenia stravy. Viem, je to 
nesprávny prístup, stratil som tak časť svaloviny, ale v tom čase som 
proste odmietal akýkoľvek pohyb. Radšej by som bol ostal tučný a 
zomrel, než cvičil.

Tuční sú často leniví. Lenivosť má nevýhodu: plodí nudu. Nuda 
plodí otrávenosť a celkovú zlú náladu. Lenivosť je bezpečná skratka 
k negatívnej životnej bilancii. K mrzutosti, otrávenosti. Zlá nálada sa 
často lieči krémešmi. Obezita a lenivosť tvoria bludný kruh.

Keď schudnete len vďaka stravovaniu, možno vás začne baviť byť 
aj zdravšími. Potom bude pre vás ďalším logickým krokom cvičenie, 
ktoré budem zjednodušene označovať „šport“ (nie vrcholový). Pôjde 
o: pravidelné cvičenie v posilňovni, fi tnescentre, telocvični, pod do-
zorom odborníka či trénera, alebo jednoduchší aktívny pohyb, kto-
rým môže byť rýchla chôdza, pravidelné prechádzky, bicyklovanie, 
plávanie u tých, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu chodiť do fi tka.

Zisk z pravidelného cvičenia
 ▶ Šport priaznivo ovplyvňuje celkovú energetickú bilanciu;
 ▶ Telesná aktivita čerpá energiu;
 ▶ Športovanie v aeróbnom pásme mierne tlmí hlad po cvičení a 

mení preferenciu jedál (športujúci uprednostňujú menej tučné 
jedlá);

 ▶ Mení sa pomer tuku a aktívnej telesnej hmoty, váha zostáva;
 ▶ Zamedzí strate svaloviny spôsobenej redukčnou diétou (mys-

lite na to, že aj srdce je sval!);
 ▶ Zvyšuje odbúravanie tukov v tukovom tkanive;
 ▶ Zabraňuje spomaleniu, alebo zrýchli metabolizmus. Zlepšuje 

metabolizmus cukrov, čím zníži riziko obezity.

Zdravotné výhody športu
 ▶ Zlepšenie fyzickej zdatnosti a kondície, zlepšuje svalovú ko-

ordináciu (menšie riziko pádov, úrazov a zlomenín. Kto cvičí, 
je oveľa menej pohybovo „nešikovný“.).

 ▶ Športujúci človek vydrží viac, menej sa unaví
 ▶ Šport zmierňuje prejavy astmy (dýchanie sa prehĺbi)
 ▶ Cvičenie posilňuje kosti, znižuje riziko osteoporózy
 ▶ Zlepšuje sa držanie tela. (Ale nesprávne cvičenie môže ublížiť.)
 ▶ Zmierňujú sa ťažkosti s chrbticou a kĺbmi.
 ▶ Znižuje riziko cukrovky 2. typu a zmierňuje ťažkosti spojené 

ňou.
 ▶ Cvičením sa zvyšuje účinnosť práce srdca – na menej pohybov 

vytlačí viac krvi.
 ▶ Priaznivé zmeny krvného tlaku smerom k norme. Je dokázané, 

že športovanie znižuje úmrtnosť i chorobnosť na srdcovociev-
ne, ale aj iné choroby. (Trénovaný jedinec sa rýchlejšie uzdraví, 
lepšie sa hoja zranenia, pooperačné rany…)

 ▶ Šport znižuje cholesterol a zvyšuje hladinu HDL cholesterolu 
(„dobrého“ cholesterolu).

 ▶ Šport upevňuje zdravie a odolnosť voči chorobám. (Príliš veľa 
športu a málo regenerácie však imunitu oslabí!)

 ▶ Šport zmierňuje psychickú únavu, stres, hnev. Trénovaný člo-
vek lepšie zvláda stresové a záťažové situácie

 ▶ Zlepšujú sa mentálne funkcie, čulosť, intelektuálna výkonnosť, 
znižujú sa pocity psychickej vyčerpanosti

 ▶ Zlepšuje sa psychický stav, pohoda, nálada.
 ▶ Zvyšuje sebavedomie, znižuje depresia. Zlepší sa sebahodno-

tenie a spokojnosť s vlastným telom
 ▶ Športovanie podporí zámer schudnúť
 ▶ Tým, že športujete, upriamujete svoje myslenie k chudnutiu 

a tým posilňujete svoje správanie. Ľudovo povedané, keď si 
odcvičíte pár desiatok hodín, začnete rozmýšľať o tom, či sa 
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vám oplatí dať si napríklad tortu a zmariť tak za pár sekúnd 
výsledky niekoľkohodinového snaženia.

 ▶ Cvičením aké odporúčam miniete za týždeň asi 7 000 kJ. 
Cvičenie samo osebe neminie priveľa energie, ale spustí v 
organizme procesy, ktoré sú pre zdravie prospešné a prispejú 
aj chudnutiu.

Beh a chudnutie
Dnes bežcov vidíte skoro všade a skoro stále. Majú jedno spoločné. 
Bežci sú štíhli. Preto človeku ako jeden z prvých nápadov príde na 
um myšlienka, že by nemuselo byť zlé chudnúť pomocou behu. 
Beh je predsa len namáhavá záležitosť, takže energetický výdaj 
by bol výborný. Je to namáhavé aj na dýchanie či svalovú prácu. Je 
to aj vyčerpávajúce a tak už po pár sekundách človek vie, že niečo 
spravil. Na prvý pohľad nie je ideálnejšieho športu na chudnutie, ako 
práve beh. V skutočnosti je to presne naopak. Behanie na chudnutie 
brucha neodporúčam!

98. Na chudnutie je beh celkom nevhodný!
99. Po schudnutí môžete začať behávať pravidelne.
100. Nezačnite, kým nemáte istotu, že bežíte správnou technikou!

Skôr než sa začnem venovať behu, chcem vás odkázať na chôdzu. 
Chôdza je ideálny nástroj na chudnutie. Je bezpečná a poskytne vám 
spoľahlivé výsledky. Viem, na tému beh a chudnutie sú na internete 
mnohé skusenosti. Vždy sa ale skúste dopátrať nielen po tom, aké 
skúsenosti s behom má daný občan. Dôležité je, koľko mal nadvá-
hu, keď s tým začal. Neraz totiž nájdete skúsenosti pozitívne, ale 
potom zistíte, že to píše športovkyňa, ktorá potrebovala schudnúť z 
dokonalej postavy na postavu eštedokonalejšiu. To ale nie je možné 
preniesť na obézneho päťdesiatnika, srdciara s diabetes, pruhom a 
začínajúcou artrózou. Ten potrebuje schudnúť z brucha možno 40 

kíl a tie kilá navyše by počas behu mohli artrózu tak zhoršiť, že by 
skončil v nemocnici.

Mnohí tréneri potom môžu odporúčať intervalový beh, ako ide-
álny začiatok. Opakujem však – pre obéznych platia iné pravidlá 
ako pre zdravých.

Beh obézneho preťažuje mechanicky

Asi najznámejším dôvodom, prečo je pre obézneho človeka beh cel-
kom nevhodný je záťaž. Pri behu totiž nárazovo znášajú členky, či 
kolená hmotnosť celého tela. Telo je navhnuté tak, aby NORMÁLNU 
hmotnosť uniesli všetky časti aj pri behu. Ale obézna hmotnosť nie 
je normálna. Je to podobné, ako keby si zdravý bežec nasadil 60 
kilový batoh a dal sa bežať.

Kým teda ste tuční, nevenujte sa žiadnemu dynamickému športu. 
Futbal, hokej, basketbal, tenis, squash – to všetko sú nevhodné 
športy. Skúste si predstaviť, ako sa občas stane, že pri takomto 
športe musíte rýchlejšie, alebo nečakane zmeniť polohu. Vyhnúť 
sa prekážke, alebo dosiahnuť na loptu. Navyše rýchlo a možno 
aj nečakane. Potom sa stane, že hmotnosť celého tela je bodovo 
sústredená na chvíľu možno len na jediný kĺb. K tomu prirátajte 
moment hybnosti – ak ste boli vo výskoku a dopadáte na jednu 
nohu – nie je to len trebárs 120 kíl obezity. Je to plus sila kinetickej 
energie.

Riziko zranenia, predčasného opotrebenia kĺbu, natiahnutej šľa-
chy, či zlomeniny je nezmyselne vysoké. Nie, nemusí sa stať nič. Ale 
môže sa stať aj to, že za pár tréningov si jednoducho opotrebujete 
kĺby, či zhoršíte chrbticu viac, ako by ste to stihli za pár rokov.
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Pri behaní je vyššie riziko úrazu
Ďalší dôvod prečo nemáte bežať je riziko úrazu. V hre sú 3 dôvody 
a tie sa navzájom dopĺňajú:

101. Beh znamená rýchly pohyb. Stačí chyba, kamienok nerovnosť 
podkladu a ľahšie spadnete. Úraz je potom pri vyššej rýchlosti 
vážnejší, než keby ste sa potkli počas chôdze.

102. Obézni ľudia sú spravidla o niečo menej pohybovo zruční. Často 
sa sami cítia ako slon v porceláne. Žijú sedavým spôsobom 
života. Svaly majú tuhé. Potom začať s behom znamená neú-
merne vysoké riziko, že sa potknú, alebo spadnú.

103. Už spomenuté riziko zranenia spôsobené vyššou hmotnosťou 
tela.

Úrazom však nemyslím len to, že sa niekto potkne a spadne. Pri 
behu vznikajú aj rôzne úrazy, ktoré nemusí byť ani vidieť. Neraz sú 
to únavové zlomeniny, či preťaženia svalov, kĺbov…

Najmä ak bežec trénuje na vlastnú päsť a riadi sa motivačnou 
literatúrou. V mnohých knihách potom môžete počúvať, že kde nie 
je bolesť tam nie je rast. Nabádajú vás, aby ste bežali až za hranice 
svojich síl. To je oblasť výkonov, kde neúmerne stúpajú rôzne riziká.

Nič proti tomu, ak sa niekto chce v mene adrenalínu aj zničiť. Ale 
na chudnutie odporúčam používať šport ako bezpečný nástroj. Nie 
ako nástroj sebaohrozenia.

Ostatne podľa legendy prvý maratónec, grécky vojak Feidippidés 
keď dobehol, tak umrel. Ad absurdum dotiahnuté sa to potom dá 
prehnať a povedať, že trénovať na maratón znamená trénovať do 
padnutia až po smrť. Ale vráťme sa k chudnutiu.

Knihy a info o chudnutí
Prečítajte si o chudnutí a jedení pár kníh. Nie jednu! Medzi rôznymi 
autormi sú mierne rozdiely v tom, čo odporúčajú. Každý upozorňuje 
na niečo iné. Preto tak, ako vám budú tieto knihy odporúčať pestrú 
stravu, poskytnite aj svojmu mozgu pestré informácie.

104. Miro Veselý “Jedálniček na chudnutie”. V tejto knihe nájde-
te veľa tipov, ako si vyrobíte mantinely, ktoré vás nepustia z 
nastúpenej cesty. A aby ste mali ľahší rozbeh tak tam je aj 
jedálniček, čo môžete variť.

105. Igor Bukovský “Plán B”. Podrobný manuál zdravého chudnutia. 
V knihe nájdete všetko, čo treba vedieť o chudnutí, cvičení, 
jedení a žití.

106. Robert H. Lustig: Cukor – náš zabijak. vynikajúca kniha o 
príčinách, ktoré stoja v pozadí celosvetovej epidémie obezity. 
A čo proti tomu môžete spraviť vy.

107. Rajko Doleček, Leoš Středa, Kateřina Cajthamlová: „Nebez-
pečný svět kalorií“. Skvelá kniha s prehľadom diét a moderným 
pohľadom na obezitu a jej riešenie.

108. Pavel Malovič: Ako si udržať mladosť. Množstvo informácií o 
zdravom životnom štýle.

109. Igor Bukovský, Ivana Mesárošová, Petra Gálisová: “(Za)chráň-
te svoje črevo” a “Protiprdkavá kuchárska kniha“. Kniha, ktorá 
vás prevedie procesom trávenia. Naučíte sa ako sa dá vyhnúť 
sa mnohým tráviacim ťažkostiam.

110. Ivan Majerčák – „Diagnóza obezita“. Stručne a jasne o obezite. 
Predstaví vám súčasné postupy, ako sa dá obezita liečiť a od-
porúča, aby ste to spravili u lekára, nie na vlastnú päsť. Predsa 
len – obezita je choroba. Málokto by si liečil infarkt sám, podľa 
rád v časopisoch. Obezitu však áno. Nečudo, že sa to tučným 
nedarí.
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111. Vojtěch Hainer – “Obezita” – kniha pre pacientov a pod rov-
nakým názvom “Obezita” – odborná kniha pre lekárov). Vyni-
kajúca je aj kniha “Základy klinické obezitologie” pre lekárov, 
druhé vydanie (rozšírené o 100 strán) z roku 2011.

112. Jana Pařízková, Lidka Lisá a kolektív – “Obezita v dětství a 
dospívání, terapie a prevence“. Odborná kniha, pre čítanie je 
vhodné vedieť trocha cudzích slov. Inak vynikajúci pohľad na 
otrasnú situáciu súčasných detí u nás i vo svete. Posunie váš 
pohľad na veci. Máte deti? Možno by ste ako hlavný motív 
svojho chudnutia mali mať príklad, ktorý im tak dáte.

113. Igor Bukovský: “Teraz to zíde?“. Pravdy a klamstvá o chudnu-
tí. V knihe nájdete veľké množstvo nezmyselných výrokov zo 
ženských časopisov o diétach. Autor ich komentuje. Pri knihe 
sa určite pobavíte. Je tam mnoho užitočných rád a tipov a pre 
človeka, ktorý chce schudnúť patrí táto kniha medzi takpove-
diac “povinnú literatúru”. Ostatne v slovenčine toho o chudnutí 
zas veľa nemáme. (Ak nepočítam bestsellery, ktoré ponúkajú 
hlúpe rady, diéty a táraniny…)

114. Miloš Máček a Jiří Radvanský – “Fyziologie a klinické aspekty 
pohybové aktivity“. Odborná kniha ale aj laik z nej vie vytiahnuť 
veľa zaujímavých súvislostí. Najmä sú tam mnohé upozornenia 
na to, ako zvýšiť pri tréningu bezpečnosť.

115. Igor Bukovský – “Návod na prežitie pre muža” a “Návod na 
prežitie pre ženu“. Vysvetľuje v nej mnoho súvislostí stravy 
a zdravia. Nič lepšie o strave a výžive v slovenčine nevyšlo.  
Odporúčam aj ženám. Vynikajúce dielo, v ktorom sa dozviete 
ako a prečo strava ovplyvňuje zdravie a vitalitu. Aj to, čo robiť.

116. Igor Bukovský – “Hneď to bude!“. Kuchárska kniha s energe-
tickými hodnotami pripravených jedál. Jednoduché recepty a 
veľa zaujímavých a v praxi využiteľných výživových tipov a rád k 
zdravej strave. V prvej časti sú popísané u nás bežne dostupné 
suroviny a v druhej sa z nich pripravujú jedlá.

Prečítajte si knihu Jedálniček na chudnutie. V nej som podrobne 
napísal všetko, čo potrebujete vedieť o chudnutí.

Kúpite si ju na mojom webe

www.mirovesely.sk
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Navštívte webové stránky:

Pozrite si krátke videorelácie Mira Veselého:
youtube.com/MiroVesely
Zaujímavosti zo sveta chudnutia a dosahovania cieľov.

Tipy na literatúru online na:
chudnutie -ako.sk/literatura
Aktualizovaný zoznam zdrojov vhodných na štúdium.

uspech -ako.sk
Princípy, ako si zjednodušiť život a dosahovať ciele.

akv.sk
Stránka Ambulancie klinickej výživy. 

stromzdravia.sk
Web o tom, ako si chrániť zdravie.

probiotik.sk
Informácie o využití probiotík.

zachytka.sk
Zachyťte prípadný problém s alkoholom včas a riešte ho!

deivo.sk
Obchod so športovým vybavením. Tu kúpite napríklad laná 
na cvičenie.

sportujeme.sk
Magazín o športe.

POĎTE
SA HÝBAŤ!
www.facebook.com/groups/vyletybratislava


