Percento straty tuku v tele je vyššie pri pohybovej

Pri pravidelnom

aktivite

ako

a vytrvalosť.

zvýšením

pohybu,

pri

diéte.
diéta

V porovnaní

v strave

viac

so

tréningu je rozhodujúca trpezlivosť

SLOVENSKE!

A VNÚTROBRUšNÝ

redukuje
Pre spal'ovanie tukov je najvhodnejší

svalovú hmotu.

pohyb - za trvalej
dostatočnej

ÚRAD

POHYBOVÁ AKTIVITA

účasti kyslíka

intenzite.

TUK

REPUBLIKY

tzv. aeróbny

zadýchaním

sa pri

Ide o cvičenia vytrvalostné

(beh, plávanie).

Národný akčný plán pre podporu
pohybovej aktivity na roky 2017-2020

DIÉTA
Strata 75% tuku a 25% svalovej
hmoty

Na zlepšenie aeróbnej zdatnosti všeobecne možno
odporúčať od 10 minút aeróbneho tréningu, po 20
- 30 minút aeróbneho tréningu 3-4-krát týždenne.

TELESNÁ AKTIVITA
Strata 95% tuku a 5% svalovej
hmoty

Organizmus

sa

so

zníženým

príjmom

vyrovná tým, že zníži látkovú premenu,

Tepová frekvencia sa má pohybovať okolo 60-70%
maxima t. j. medzi 100-140 tepov/min.

v strave

začne šetriť

a preto hmotnosť ďalej neklesá.
Stanovené hodnoty
Svalové tkanivo má vyšší bazálny metabolizmus
tukové,

spotrebuje

pre svoju potrebu v pokojovom

stave viac energie ako tukové tkanivo.
Pri začatí s pohybovými
pokles
svalstva.

hmotnosti,

aktivitami

vzrastá

hmotnosť

v Poradni zdravia:

ako

•:.

Návyk pravidelného

.:.

Zvol'te si formu pohybu.

.:.

Postupne zvyšujte záťaž a vydržte.

môže chýbať
kostrové ho

pohybu, ktorý prináša

.:.

vnútrobrušného/viscerálneho

.:.

podiel kostrového

.:.

percento celkového tuku .

tuku,

svalstva,

radosť, trvá asi mesiac.

Autor: MUDr. Ľ Benková, RÚVZso sídlom v Liptovskom Mikuláši
Spolupráca: Úrad verejného zdravotníctva SR
Ministerstvo zdravotníctva SR

© Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

2018

Hodnoty analýzy stavby
tela - norma
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Bežná činnosť Mierne cvič. Intenz. cvič.
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