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ZKUSÃ•TE TO? TÅ˜EBA JEN NA MÄšSÃ•C?
NedÄ›le, 21 leden 2018

Na&scaron;e spoleÄ•nost nám velice lehce umoÅ¾Åˆuje se vyhnout tÄ›lesným aktivitám, coÅ¾ má ale pro na&scaron;e zdraví
negativní dÅ¯sledky. V garáÅ¾i si vlezem do auta, vylezem v práci, dÄ›ti odvezeme i pÅ™ivezeme ze &scaron;koly
autem&hellip; Na výlet se autem (Ä•i jiným pÅ™ibliÅ¾ovadlem) také vydáváme bez nÄ›jakého extra pohybu&hellip; A pak se
stane, Å¾e nám svaly, které nepouÅ¾íváme, zaÄ•ínají zakrÅˆovat. Dal&scaron;ím, následným problémem, je ta ohavná a
nenávidÄ›ná obezita...
V podstatÄ› existují tÅ™i zpÅ¯soby, jak sníÅ¾it váhu: &bull; 1. pouze dietou &bull; 2. dietou a cviÄ•ením nebo &bull; 3
cviÄ•ením.
Nejrychlej&scaron;ím a nejzdravÄ›j&scaron;ím je kombinace diety a pravidelného cviÄ•ení. Dietou sníÅ¾íme pÅ™
energie pÅ™ibliÅ¾nÄ› o 500 kcal (2000 kJ) kaÅ¾dý den. Víme, Å¾e pÅ¯l kilogramu tuku obsahuje pÅ™ibliÅ¾nÄ› 3500 kcal (14
tedy kaÅ¾dý den pÅ™ijmeme ménÄ› kalorií, tÄ›lo bude Ä•erpat scházející energii z tukových zásob a jedinec shodí pÅ™ibliÅ¾n
kilogramu tuku kaÅ¾dý týden (7 x 2000 = 14 000). To není &scaron;patný výsledek, viÄ•te! Pokud v&scaron;ak zaÄ•neme drÅ¾
pouze dietu, tÄ›lo brzy zjistí, Å¾e dostává pravidelnÄ› ménÄ› jídla, a pÅ™epne na reÅ¾im &bdquo;hladovka". SníÅ¾í základní
metabolismus a rychle se nauÄ•í pÅ™eÅ¾ívat s men&scaron;ím mnoÅ¾stvím energie. (NÄ›kdy je to hnus, mít tak chytré tÄ›líÄ•
A chudák Ä•lovÄ›k, týrající se témÄ›Å™ hlady, velmi brzy pÅ™estane ubývat na váze, i kdyÅ¾ se snaÅ¾í jíst dietnÄ›! Abychom
znovu dosáhli poklesu hmotnosti, museli bychom je&scaron;tÄ› více sníÅ¾it pÅ™ísun energie a jíst o cca 1000 kcal (4000 kJ)
dennÄ› ménÄ›. Ale to uÅ¾ zvládne jen kandidát na koncentráÄ•níka :-)))
Zcela jiná situace vznikne, kdyÅ¾ se zkombinuje dieta s cviÄ•ením. Å˜eknÄ›me, Å¾e bychom rádi sníÅ¾ili denní pÅ™íjem ka
500 kcal (2000 kJ). Tento poÄ•et mÅ¯Å¾eme rozdÄ›lit mezi dietu a cviÄ•ení. Znamená to, Å¾e zredukujeme pÅ™íjem energie p
o 250 kcal (1000 kJ) a zvý&scaron;íme výdej energie o 250 kcal (1000 kJ). A &ndash; tím pádem máme i men&scaron;í
hlad&hellip; (nemluvím o chutích, to je záleÅ¾itost zcela jiná&hellip;).
Jedním z nejsnadnÄ›j&scaron;ích zpÅ¯sobÅ¯, jak si
kontrolovat intenzitu cviÄ•ení, je mÄ›Å™ení srdeÄ•ního pulzu. NejdÅ™íve vypoÄ•ítáme svÅ¯j maximální srdeÄ•ní pulz. Je to sn
staÄ•í uÅ¾ít následujícího vzorce: 220 minus vÄ›k. Pak vynásobíte Ä•íslo, které vám vy&scaron;lo, 0,6 a 0,8. Å˜eknÄ›me, Å¾e
je 40 let. Máte maximální srdeÄ•ní pulz 220 - 40 = 180; 180 x 0,6 = 108 a 180 x 0,8 = 144. Rozsah mezi 108 a 144 je
va&scaron;ím ideálním srdeÄ•ním pulzem bÄ›hem cviÄ•ení, aby tÄ›lo jako zdroj energie strávilo vÄ›t&scaron;inu tuku.
MoÅ¾
budete pÅ™ekvapeni, jak je pÅ™i cviÄ•ení vá&scaron; srdeÄ•ní pulz nízký. Je zji&scaron;tÄ›no, Å¾e nejlep&scaron;ím druhem
ke sníÅ¾ení váhy jsou pomalé a bÄ›Å¾né denní aerobní cviky (jako napÅ™. poklus, chÅ¯ze, plavání, jízda na kole, turistika),
pokud jim vÄ›nujeme dost Ä•asu (Ä•ím déle, tím lépe; ideálnÄ› 30 aÅ¾ 60 minut dennÄ›). Pro hubnutí není pÅ™íli&scaron; smys
provádÄ›t nárazové a rychlé cviky. Druhým velkým pÅ™ínosem cviÄ•ení je skuteÄ•nost, Å¾e chrání svalovou tkáÅˆ. KdyÅ¾ js
lidé na dietÄ› a necviÄ•í, Ä•asto pÅ™ijdou jak o tuk, tak o svalovou tkáÅˆ. To je ale prÅ¯&scaron;vih. Svalová tkáÅˆ je
nejaktivnÄ›j&scaron;í metabolickou tkání na&scaron;eho tÄ›la. ÄŒím ménÄ› svalÅ¯ máme, tím men&scaron;í je ná&scaron;
základní metabolismus. To je dÅ¯vod, proÄ• lidé tloustnou rychleji poté, co pÅ™estanou s dietou a vrátí se ke svému
bÄ›Å¾nému zpÅ¯sobu stravování. Pokud cviÄ•íte správnÄ›, va&scaron;e tÄ›lo si uchová svaly a úbytek váhy pochází z
úbytku tuku. Svalová tkáÅˆ je pro ztrátu váhy klíÄ•ová. TémÄ›Å™ v&scaron;echny specializované programy na sníÅ¾ení
váhy v souÄ•asnosti zahrnují zlep&scaron;ování tÄ›lesné kondice, aby se úÄ•astníkÅ¯m zvý&scaron;ila svalová hmota a
úbytek váhy se zrychlil. TakÅ¾e - nejúÄ•innÄ›j&scaron;í a vÄ›decky potvrzenou metodou ke sníÅ¾ení tÄ›lesného tuku je
kombinace diety a cviÄ•ení.
A úplnÄ› nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í: dÅ¯slednost&hellip; vydrÅ¾et! Zkusíme to? D@NIELA
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