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Nedarí sa vám schudnúť?  

Je to celkom jednoduché, ale chce to ZMENU 
 

Máte nadváhu, málo energie a nedarí sa vám schudnúť? Skúšate diéty, cvičíte 

ako diví, ale nemá to dlhodobý efekt? Áno, je to všetko o strave a životnom štýle, 

ALE možno úplne inak, než si myslíte.  

Stále počúvate, že musíte výrazne znížiť kalorický príjem a výrazne zvýšiť fyzickú 

aktivitu. Radia vám delenú stravu, keto diétu..., kapustovú polievku, jesť mäso / 

nejesť mäso, vylúčiť cukry, menej tukov / viac tukov... U jedného 100% 

zafungovalo jedno, u iného druhé.  

Ako sa v tom má človek vyznať?! 

Pre zdravý organizmus s ideálnou váhou je totiž oveľa dôležitejšie, z AKEJ 

STRAVY tie kalórie získavame a AKO sa hýbeme a žijeme.  

Príklad si môžeme brať z niektorých oblastí, kde sa ľudia v zdraví a aktívnej 

energii dožívajú výrazne vyššieho veku, ako je priemer vo vyspelých krajinách. 

V celosvetovej štúdii ich americký výskumník Dan Buettner nazýva "modrými zónami" 

dlhovekosti a zdravia.  

 

Patrí tam napríklad grécky ostrov Ikária, kde sa tretina populácie dožije viac ako 90 

rokov, alebo japonská Okinawa, kde je najvyšší počet 100-ročných ľudí na 

svete. Dlhovekosť sa pripisuje najmä strave a životnému štýlu a - do istej miery – aj 

genetike.  

Čo je pre ľudí v zónach dlhovekosti spoločné?  

1/ Strava, v ktorej je veľa čerstvých rastlinných surovín, strukovín a rýb, 

celkove s nižším kalorickým príjmom. Zároveň mierna konzumácia alkoholu, najmä 

vína, a nižšia miera fajčenia v porovnaní so zvyškom populácie. 

2/ Pohyb, ktorý tvorí mierna, ale pravidelná fyzická aktivita. Títo ľudia najmä 

chodia, sú vonku, na vzduchu a dobre spia. 
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3/ Silné sociálne putá k rodine a miestnej komunite, čo sa odráža na redukcii 

stresu a pocite, že život má zmysel. 

Znie to logicky a jednoducho, však?  

Ale má to, samozrejme, aj hlbšie skryté dôvody. Komunity v modrých zónach si 

zachovali niektoré veľmi dôležité návyky, ktoré inde doslova vymizli.  

Podľa renomovaných odborníkov na výživu sa náš životný štýl a najmä naša strava 

za ostatné desaťročia výrazne zmenila. Priemyselné spracovanie potravín nás 

oberá o dôležité látky, ktoré sa majú v organizme postarať o rovnováhu, ktorá sa 

prejavuje aj ideálnou váhou a celkovým zdravím. 

Všetko má však riešenia. Teraz sa preto pozrieme sa postupne na 6 kľúčových 

faktorov, ktoré môžu ovplyvniť úspešnosť vášho snaženia o zníženie 

hmotnosti a posilnenie rovnováhy v organizme. Ste pripravení? 

Krok 1: Vyvážená mikroflóra v črevách 
 

Vyššie sme hovorili o tom, že pre ideálnu váhu a celkové zdravie sú podľa príkladu 

ľudí z modrých zón kľúčové 3 oblasti - strava, pohyb a sociálna aktivita, čo 

dokazujú aj príklady dlhovekých aktívnych ľudí z gréckej Ikárie alebo japonskej 

Okinawy.  

Chcete to konkrétnejšie? Dnes začíname s prvým zo 6 kľúčových faktorov, ktoré 

podľa lekárov môžu ovplyvniť úspešnosť vášho chudnutia, aby ste sa 

konečne dostali na ideálnu váhu a cítili sa zdravo a naozaj dobre. 

 

To znamená zdravé črevá, kde prevládajú prospešné baktérie. Tie však ubúdajú, ak 

nemajú v črevách čo jesť. Ale pozor, nestačí si kúpiť najsilnejšie probiotiká 

alebo začať jesť kopu jogurtov! 
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Čo prospešné črevné baktérie potrebujú? 

Tieto baktérie, aby sa mohli dostatočne množiť a plniť svoju funkciu, 

potrebujú najmä jedlo, ktorým je pre ne: 

1/ vláknina – rôzne druhy s rozlične dlhými reťazcami, 

2/ probiotické a prebiotické potraviny. 

V priemyselne spracovanej strave je toho extrémny nedostatok. Probiotiká sú 

potraviny a doplnky obsahujúce priamo baktérie prospešné pre ľudský 

organizmus, v strave sú to fermentované potraviny, živé jogurty či bryndza.  

Prebiotiká zas tvoria potravu pre prospešné baktérie. Ide zväčša o vlákninu, 

pre nás nestráviteľné cukry a škroby, ktoré sú doslova pochúťkou pre prospešnú 

črevnú mikroflóru (mikrobióm).  

O vláknine sme predtým počuli hlavne v súvislosti s vymetaním čriev, ale nevedeli 

sme, že kŕmi dobré baktérie, aby sa mohli množiť a chrániť naše črevá pred 

zápalmi a plesňami.  

Nerovnováha mikrobiómu má za následok aj podlomenú imunitu, rôzne 

intolerancie a alergie. Uznávaný farmakológ Dr. Paul Clayton hovorí, že ak 

nekonzumujeme dostatok špecifických druhov vlákniny, bude mikrobióm nevyvážený 

a črevá budú náchylné k zápalom.  

Následkom toho črevá nedokážu účinne spracovávať živiny z potravy a nám sa 

žiada stále viac jesť, lebo sme nedostali všetko, čo si telo pýta. Prázdne kalórie 

udržiavajú vysoké hladiny inzulínu, čo má za následok hromadenie tuku medzi 

orgánmi. Organizmus nie je v pohode a rovnováhe, ale v neustálom strese a plný 

chronických zápalov. 
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Čo môžem urobiť pre zdravé črevá?  

1/ Zvýšiť príjem rôznych typov vlákniny (FOS, inulín, betaglukány, rezistentné 

škroby), najmä z ovocia, zeleniny, plnozrnných obilnín, semien a nestráviteľných 

škrobov zo strukovín alebo vo forme komplexných doplnkov stravy.  

2/ Konzumovať živé jogurty, kvasenú zeleninu ako kimči alebo domácu kyslú 

kapustu, a nápoje ako vodný kefír či acidofilné mlieko. 

3/ Obmedziť cukor alebo ho nahradiť zložitými cukrami (strukoviny, plné zrná...) 

Krok 2: Protizápalová strava 
 

Vieme už, že prvým zo 6 faktorov, ktoré vplývajú na spracovanie živín z potravy a 

tým aj na zdravú váhu je vyvážená mikroflóra v črevách.  

Naopak, nerovnováha sa spája s chronickými zápalmi, čo podporuje dlhoročný 

výskum odborníkov ako sú britský farmakológ Dr. Paul Clayton a český lekár David 

Frej. 

 

Chronické zápaly / mikrozápaly a ako vznikajú 

Tieto zápaly sú spočiatku nepozorované a nemajú akútne príznaky, ale podľa 

expertov sa pri dlhodobom pôsobení v organizme prejavujú vznikom 

autoimunitných a civilizačných ochorení.  

K rozvoju chronických zápalov v organizme prispieva, že v našej strave máme:  

1/ priveľa cukru, 2/ priveľa omega-6 mastných kyselín, a naopak: 3/ nedostatok 

omega-3 a tiež: 4/ nedostatok polyfenolov a iných antioxidantov.  

Nadmerný príjem omega-6 a nízky príjem omega-3 spôsobuje kritickú 

nerovnováhu, ktorá zvyšuje riziko zápalu kĺbov a osteoporózy, ale aj ochorení 

srdcovo-cievneho systému, pečene a metabolických porúch.  
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Cukor vo vysokých hladinách vyvoláva škodlivé reakcie v krvi, ktoré spôsobujú 

poškodzovanie tkanív a v konečnom dôsledku starnutie. Vysoká hladina inzulínu v 

krvi takisto prispieva k hromadeniu tuku medzi orgánmi.  

Dobrá správa je, že protizápalová strava napomáha nielen ochrane organizmu, 

ale aj zdravému chudnutiu. A ešte lepšia správa je, že pravidelný pohyb v 

primeranej forme (teda nie prehnaný, stačí ľahká aeróbna aktivita) spúšťa cez naše 

svaly protizápalové mechanizmy.  

Čo je protizápalová strava?  

Sú to predovšetkým čerstvé alebo šetrne upravené potraviny s vysokým obsahom 

antioxidantov (napr. cvikla, červ. víno, bobuľové ovocie, horká čokoláda, granátové 

jablko, špenát, brokolica, špargľa, panenský olivový olej...) a s množstvom 

omega-3 mastných kyselín (napr. morské, najmä mastné ryby, morské riasy, vajíčka 

z voľného chovu, ľanové semienka, chia...)  

 

Jednoduchá pomôcka podľa dr. Claytona: "Vaša strava by mala byť ako dúha na 

tanieri. Čím viac farieb, tým lepší protizápalový účinok." 

Krok 3: Dostatok minerálov a stopových prvkov 
 

Takže, krokmi číslo 1 a 2 v snahe o dosiahnutie ideálnej hmotnosti, ktorú si dlhodobo 

udržíte a budete sa cítiť super, sú: zdravá mikroflóra v črevách a protizápalová 

strava. Skrátka, veľa vlákniny, probiotiká, omega-3 a dúha na tanieri. 

Takáto vyvážená strava by vám mala prirodzene zabezpečiť množstvo mikroživín, 

minerálov a stopových prvkov. To je totiž ďalší kritický faktor pri efektívnom 

chudnutí. Rôzne jo-jo diéty často živiny odoberajú a sú dlhodobo neúspešné. 

Pretože to, čo nás často núti jesť, nie je prázdny žalúdok, ale informácia z 

receptorov v našom tele, ktoré sa sťažujú, že nemajú nejakú dôležitú živinu. A tak 

jeme a jeme (alebo "hladujeme"), lebo telo hľadá a nenachádza. 
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Český holistický lekár, expert na civilizačné ochorenia a výživu, MUDr. David Frej 

poukazuje na to, že v našej strave je kriticky málo potrebných minerálov, 

napr. horčíka a draslíka. Oba prvky sa podieľajú na energetickom metabolizme a 

správnej funkcii svalov, kostí, ale aj srdca a nervového systému. Je teda zjavné, že 

sú veľmi dôležité pre dostatok energie, pohyb a teda aj pre udržanie zdravej 

váhy. 

 

Uznávaný klinický farmakológ Dr. Paul Clayton zdôrazňuje, že keď denne dodáme 

telu dôležité mikroživiny v potrebných množstvách, náš organizmus si nepýta toľko 

jesť a konečne sa môže spracovať viscerálny tuk, ktorý sa hromadí medzi 

orgánmi. 

Kde tieto mikroživiny nájdeme? 

Mnohé vitamíny a minerály vrátane horčíka, draslíka, vápnika získame, ak zaradíme 

do jedálnička denne za hrsť rôznych orieškov a semienok (tekvicové, pekanové, 

vlašské, lieskové, sezamové...). Z čerstvých surovín na tanier patrí listová a najmä 

tmavozelená zelenina a strukoviny.  

Zo živočíšnych produktov majú prevažovať ryby z voľného lovu, pre vegetariánov 

morské riasy z čistých morí, vajíčka od nosníc z voľného výbehu alebo mliečne 

výrobky z mlieka zvierat, ktoré sa pasú v čistom prostredí.  

A ak máme chuť na sladké, pár kociek kvalitnej horkej čokolády. Dobrým 

zdrojom draslíka sú potom banány a avokádo, a nesírené sušené marhule či slivky.  

Minerály a stopové prvky sa hromadia najmä v dlhšie dozrievajúcich plodinách – 

kôstkových a škrupinových plodoch či koreňovej zelenine, ktorá je v priamom 

kontakte so zemou. 
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Krok 4: Dostatok vitamínu D 
 

Na ceste k ideálnej váhe nám tri kroky v jednom poskytne vyvážená čerstvá 

strava, vďaka ktorej budeme mať zdravé črevá, dostatok mikroživín a obmedzíme 

zápaly v tele. Samo osebe to však bez ďalších kľúčových faktorov nemusí priniesť 

úspech. 

Moderný životný štýl so sebou prináša okrem zmeny stravovacích návykov aj iné 

nástrahy. Jednou z nich je, že nebývame dosť vonku, na slniečku, a to má za 

následok kriticky nízke hladiny dôležitého vitamínu D. 

 

Vitamíny D3 a D2 vznikajú prirodzene v našom tele vďaka pôsobeniu ultrafialového 

slnečného žiarenia na kožu. Podľa českého lekára Davida Freja má však dnes až 80 

% populácie nedostatok vitamínov skupiny D a ľudia s nadváhou takmer vždy. 

Hladina vitamínu D sa dá jednoducho zmerať z krvi.  

"Déčka" sú pre zdravé telo naozaj dôležité. Vitamín D prispieva k: 

 normálnej funkcii imunitného systému, 

 normálnej zápalovej odpovedi organizmu (t.j. spolu s ďalšími látkami 

obmedzuje zápaly - krok 2), 

 normálnej funkcii svalov, a tiež zníženému riziku zranení u starších ľudí, 

 spolu s vitamínom K2 zabezpečuje správne spracovanie vápnika a jeho 

ukladanie v kostiach, 

 takisto môže zamedziť rozvoju psychických ochorení. 

Dostatočný obsah vápnika a vitamínu D v spojení s fyzickou aktivitou môžu znížiť 

riziko vzniku osteoporózy (zdroj: Americký úrad pre potraviny a liečivá FDA).  

Je teda dôležité, aby sme boli denne na slnku minimálne 20 minút a lúčom 

vystavili aspoň 20 % povrchu tela. Samozrejme, pozor na ostré poludňajšie slnko a 

extrémne horúčavy. Účinné je aj zimné slniečko na lyžovačke, ale treba sa vyzliecť 

aspoň do krátkych rukávov. 
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Vitamín D2 sa nachádza vo vyššej miere v hubách a D3 najmä v živočíšnych zdrojoch 

ako sú ryby, ale aj morské riasy. Dôležité je zapamätať si, že je rozpustný v tuku. 

Mastné ryby sú teda dobrým zdrojom ihneď využiteľného "déčka". 

Krok 5: Dostatok spánku a pohybu 
 

Keď chcete schudnúť, skoro každý vám povie, že sa máte viac hýbať a zdravšie jesť. 

Ale už málokto vám poradí, že by ste mali aj oveľa viac alebo lepšie spať. 

Čo to ale znamená dobre spať?  

Niektorí ľudia vám povedia, že im stačí spať 5 hodín, iní sú unavení aj po desiatich. 

Jeden prisahá, že treba ísť spať so sliepkami a vstávať s prvým kikiríkaním. Iný má 

najlepší spánok práve v skorých ranných hodinách. 

Aj keď každý z nás je iný, vo všeobecnosti by sme sa mali snažiť o kvalitný spánok 

7-8 hodín bez vyrušení, teda na dobrom matraci v tichej tmavej miestnosti, 

ideálne po meditácii alebo dychovom cvičení.  

Určite nie je dobré ísť do postele s plným žalúdkom, ktorý sa ešte snaží stráviť 

ťažkú večeru - teda aspoň 2 hodiny po väčšom jedle. A mobil si, prosím, nechajte v 

druhej izbe. 

 

Koľko pohybu stačí pre zdravé telo? 

Pokiaľ ide o dostatok pohybu, aj na to majú ľudia veľmi odlišné názory. Ale viaceré 

novšie štúdie sa zhodujú, že v závislosti od veku, zdravotného stavu a kondície stačí 
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na podporu zdravých procesov v tele zhruba 7 – 8 tisíc krokov rezkou chôdzou 

denne, pol hodinka na bicykli alebo plávania.  

Nielen pre vašu váhu, ale aj celkové zdravie, je kľúčové, aby ste sa hýbali 

pravidelne, a nie príliš namáhavo. Extrémne cvičenie môže, naopak, organizmus 

pripraviť o dôležité mikroživiny, nehovoriac o riziku zranení. Napríklad nadmerným 

potením u športovcov sa síce vylučujú toxíny – preto treba veľa piť, ale aj horčík. 

K splneniu kroku 4 (tvorba vit. D vďaka pôsobeniu slnka) a kroku 5 prispeje 

pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu. Povedzme 1-2 hodiny na prechádzke so 

psom alebo s deťmi v parku.  

Pre dobrý spánok je kľúčová aj pohoda a znižovanie stresu, čo dosiahneme, keď 

do nášho života cielene zaraďujeme obľúbené činnosti, hobby, smiech, hry a 

tvorivosť, relaxačné techniky, hlboké dýchanie či meditáciu.  

 

Toto všetko je dokonale v súlade s tým, na čo prišiel výskumník National Geographic 

Society, Dan Buettner, keď navštevoval po celom svete zóny dlhovekosti. Ľudia tu 

mali pocit pohody a sociálnej podpory, skrátka dobrého života. 

Krok 6: Oddych pre tráviaci systém 
 

Doteraz sme hovorili skôr o tom, čo nesmie nášmu telu chýbať, aby bolo zdravé a 

udržalo si ideálnu váhu bez výkyvov. Ale posledný krok je skôr o niečom, čo mu 

treba odoprieť. Nie, nejdeme hovoriť o kalóriách ani o tukoch či cukroch. 

Známy český špecialista na zdravú výživu Dr. David Frej odporúča minimálne 12- až 

13-hodinový pôst denne, aby sa mohli spustiť kľúčové a očistné procesy v tele. 

Čiže nie konzumovať malé porcie počas celého dňa, ako tvrdia niektoré diétne 

systémy, ale dávať si dostatočné pauzy, aby telo mohlo tráviť a "konať".   

Medzi tie dôležité procesy patrí autofágia, čiže odstraňovanie škodlivín z tela. 

Tým sa zlepšuje činnosť mitochondrií v našich bunkách, ktoré sú zodpovedné za 

tvorbu energie. Okrem metabolizmu sa vďaka pôstu stimuluje aj činnosť mozgu. 

Paradoxne máme v dobe, keď nejeme, viac energie a sme čulejší. 
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Na druhej strane, ako hovorí Dr. Frej, neustále jedenie v malých porciách má za 

následok, že máme permanentne zvýšené hladiny inzulínu, čo spôsobuje 

ukladanie vnútorného tuku. (Pozor: Ak máte diabetes alebo inú diagnózu, vždy sa 

pred akoukoľvek zmenou životného štýlu a stravy poraďte so svojím lekárom! 

Neexistujú totiž 100% návody, ktoré sedia úplne na každého.) 

Čiže, je dobré dať si pauzu napríklad od skorej večere o 18. hodine až do ľahkých 

raňajok o siedmej alebo po vyváženej stredomorskej večeri o 8. večer vypustiť 

raňajky a najesť sa až o desiatej dopoludnia.  

Tohto bol Dr. Frej svedkom počas svojho pobytu na gréckom ostrove Ikária, ktorý 

patrí medzi tzv. modré zóny zdravia a dlhovekosti. Tamojší obyvatelia podľa neho 

jedia len jeden až dvakrát denne, ale zato prijímajú stravu bohatú na kľúčové 

živiny ako omega-3, polyfenoly a minerály. 

6 krokov k zdraviu a ideálnej váhe 

Krok 1: Vyvážená mikroflóra v črevách – vláknina, probiotiká + prebiotiká 

Krok 2: Protizápalová strava – omega-3 + polyfenoly 

Krok 3: Dostatok minerálov a stopových prvkov – hrsť orieškov a semienok denne 

Krok 4: Dostatok vitamínu D – 20 minút denne na slnku 

Krok 5: Dostatok spánku a pohybu – 7-8 hodín bez rušenia a 7500+ krokov 

Krok 6: Oddych pre tráviaci systém – 12 až 13 hodín pôst 

 

kontaktujte ma cez FaceBook: JB Voda Zdravie Život alebo Messenger 

https://www.facebook.com/VodaZdravieZivot/
https://www.messenger.com/t/VodaZdravieZivot



