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Věnování 

 
 

 

Všem, kteří se stresují kvůli své nadváze 

a trápí se nesčetnými dietami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všichni chceme být zdraví a štíhlí, ale jen málokdo ví, jak na to. A tak 

dodržujeme různé diety a řídíme se řadou „osvědčených rad“, ale výsledek se 

stále nedostavuje.  

 

V průběhu své práce s klienty jsem se setkala s řadou mýtů o hubnutí, které 

mezi lidmi kolují. Některé jsou velice rozšířené a jejich dodržování lidem 

skutečně ubližuje.  

 

Také se ve stravě řídíte některými „osvědčenými radami“, které vám více škodí, 

než pomáhají?  

 

Vybrala jsem 10 mýtů o hubnutí, se kterými se setkávám nejčastěji. 

 

 

1. Abychom zhubli, musíme si odříkat a hladovět  

Každé hladovění vyvolává v organismu stres. Opakuje-li se často, pak je 

vyhladovělý organismus vděčný za každou porci jídla a začne energii 

ukládat do tukových zásob. Odříkáním si a hladověním navíc organismu 

odepíráte živiny, které potřebuje k regeneraci a normálnímu fungování. 

Hladovění není dobrý způsob, jak se zbavit nadbytečných kilogramů. 

 
 

2. Když nesnídám, jím méně a zhubnu  

Snídaně je důležitá pro nastartování normálního metabolismu. Proto je 

důležité najíst se přibližně do jedné hodiny po probuzení. Jestliže snídani 

úplně vynecháte a vaše první jídlo je svačina, nebo dokonce oběd, 

vyhladovělé tělo si začne říkat o svou dávku energie. Odpoledne vás pak 

tzv. „honí chutě“ a večer často vynahradíte to, co jste tělu nedali ráno. 



3. Zhubnu, když budu jíst naposledy v 17 hod 

Toto je také velice častý mýtus, který lidé praktikují. Energii a živiny 

bychom měli tělu dodávat pravidelně. Jestliže chodíte spát kolem osmé 

hodiny večer, pak je takový stravovací režim v pořádku. Jdete-li ale spát 

v deset, nebo později, pak byste si měli dát ještě malé jídlo přibližně 2 – 3 

hodiny před spaním. Opět platí, že je důležité dávat tělu energii 

pravidelně a v malých dávkách a nenechat ho hladovět. Je samozřejmě 

důležité, co si k večernímu jídlu dáte. Rozhodně by to neměly být 

sladkosti, ani rohlík, nebo chleba s máslem. Vhodná je malá porce 

bílkoviny a zelenina.  

 

4. Po jogurtech s nízkým procentem tuku se hubne  

Ani toto tvrzení není úplně přesné. Je pravda, že jogurty s nízkým 

obsahem tuku mají menší energetickou hodnotu, ale sami o sobě nám k 

hubnutí nepomohou. Naopak. Místo tuku totiž obsahují vyšší množství 

zahušťovadel v podobě škrobů s vysokým glykemických indexem. Ty mají 

sice menší množství energie, ta se ale velice snadno ukládá právě do 

tukových zásob. 

 

5. Zeleninu jíst nemusím, ta mě nezasytí  

Zelenina sama o sobě má velice nízkou energetickou hodnotu. Z tohoto 

pohledu je při snaze o redukci nadváhy prospěšná. Její důležitost pro náš 

organismus je ale hlavně v tom, že obsahuje mnoho minerálních látek, 

vitamínů a enzymů, které v jiných potravinách nenajdeme. Navíc každý 

druh zeleniny obsahuje jiné spektrum těchto látek. Je proto nutné jíst 

zeleninu denně v množství přibližně 500 g a navíc jíst v průběhu dne 



různé druhy zeleniny. K zelenině jezte vždy porci kvalitní bílkoviny, pak 

budete mít pocit sytosti na několik hodin.  

 

6. Pomohou mi pilulky na hubnutí 

Velice rozšířený mýtus, podporovaný farmaceutickým průmyslem a 

prodejci takových „zázračných“ pilulek. Pravdou je, že některé tyto 

přípravky mají skutečně schopnost odvádět tuky ze střev, měnit 

metabolismus a urychlit spalování tuků. Je to však jen jedna část celého 

procesu hubnutí. Jestliže se nezbavíte zlozvyků v jídle a neupravíte 

jídelníček tak, aby obsahoval vyvážené množství živin, budou účinky 

těchto „zázračných“ pilulek minimální a pouze přechodné. Navíc se 

pravděpodobně dostaví tzv. Jo-jo efekt.  

 

7. Stačí se omezit v jídle, hýbat se nemusím  

Snížení množství kalorií a vyvážený jídelníček je jen jedna část procesu 

hubnutí. Další nezbytnou součástí zdravého hubnutí je pohyb, protože je 

nutný k udržení svalové hmoty. Pokud necvičíte, svaly ochabují a ztrácejí 

se. Váha vám ukáže úbytek hmotnosti, jenže jste zhubli svaly a ne tuky. 

Takové hubnutí je nezdravé. A ani vaše postava nebude vypadat tak, jak 

byste chtěli.   

 

8. Čím více se u sportu zapotím, tím rychleji zhubnu 

Také jeden velký mýtus. Jestliže cvičíte příliš intenzivně, začne si 

organismus brát zásobní energii ze svalů. Obecně platí, že tuky se 

v našem těle „pálí“ při pohybu, který do organismu přivede dostatek 

kyslíku. Chcete-li při pohybu spalovat tuku, pohybujte se v tzv. aerobním 



pásmu. Jak to poznáte? Například tak, že si při cvičení dokážete „povídat 

s kamarádkou“ a nebudete při tom lapat po dechu. 

 

9. Tuky jsou nezdravé a tloustne se po nich 

Některé tuky jsou naopak velice zdravé a potřebujeme jich více, než kolik 

jich při dnešním běžném způsobu stravování jíme. Jsou to hlavně tuky 

nenasycené, např. omega3 a omega9. Najdeme je v rybách a olivovém 

oleji. 

 

10. Když si občas „zahřeším“, tak to nevadí 

Jestliže chcete hubnout a spálit tuky, pak to vadí. Každé jídlo, které 

obsahuje cukr a jednoduché škroby zastaví proces spalování tuků a tím 

zpomalí i samotné hubnutí.  

 

Také věříte na tyto mýty? Možná jste do svého stravovacího režimu zařadily 

jiné, které vám ubližují a nedovolí vám udržet si hmotnost na takové úrovni, 

kterou byste chtěli. Můžete se přijít poradit. Společně tyto mýty najdeme a 

odstraníme.  

 

Je příjemné jíst zdravě a žít naplno. 
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