
10.1.3 Ako zistím, aké veľké sú zásoby môjho podkožného tuku
Na analýzu množstva podkožného tuku máte mnoho nástrojov a techník. Nakoľko málokto 
z nás má prístup k drahým technológiám (napr. bioimpedancia 173, DEXA skener 174, 
Viscan 175, MRI 176, iné), ktoré zaručujú vysokú presnosť, tak sa musíme spoliehať na tie 
menej náročné metodické riešenia. Množstvo podkožného a viscelárneho  tuku (to je ten 
medzi orgánmi), budeme analyzovať nasledovnými spôsobmi:

• porovnávanie vlastnej fotografie postavy s predlohami
• meranie obvodu pása a bokov
• meranie kožných rias (hmatom alebo kalipometrom) 

Ako porovnávať fotografiu svojej postavy s predlohou
Teraz, keď  už viete aký  typ  postavy máte (somatotyp), viete sa aj lepšie a objektívnejšie 
pozrieť na množstvo svojho podkožného tuku. Ten môže byť ukrytý medzi svalmi a kožou 
(ten lepší prípad), alebo aj medzi orgánmi v okolí brucha (viscelárny tuk). Najjednoduchší 
spôsob, ako môžete zistiť množstvo podkožného tuku na svojom tele, je pomocou 
porovnania sa s nasledovnými obrázkovými predlohami. Tu treba brať do úvahy, že na to, 
aby bolo porovnávanie maximálne presné, by sme museli vytvoriť aspoň 3 druhy obrázkov 
pre 3 druhy somatotypov (endomorf, mezomorf, ektomorf), kde by bolo znázornené, ako 
vyzerá priberajúca postava od 5 - 40% podkožného tuku v každom z týchto somatotypov. 
To však pre vás nemáme, ale veríme, že vzhľadom na to, že vám ide o dosahovanie 
úspechu, budete k sebe úprimný. 

1. KROK: vyhotovte si fotografie podľa nasledovnej predlohy v spodnej bielizni

) )  Postava zozadu                 Postava spredu            Postava zboku
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2. KROK: porovnajte množstvo svojho podkožného tuku s predlohami

Muži: porovnajte percento podkožného tuku na svojej fotke s nasledovnými predlohami
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Ženy: porovnajte percento podkožného tuku na svojej fotke s nasledovnými predlohami
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3. KROK: pokúste sa analyzovať, koľko percent tuku máte aj medzi orgánmi

Takto vyzerá tuk, ktorý je viscelárny (medzi orgánmi). 
Brucho je pevné, kožná tuková riasa je relatívne 
malá (nedá sa výrazne uchopiť). Naopak všetok tuk 
je koncentrovaný  vo vnútri brušnej dutiny medzi 
orgánmi (pečeň a iné). Ide o zdravotne veľmi rizikovú 
formu nadváhy, ktorá častejšie postihuje mužov ako 
ženy. Týmto typom nadváhy častejš ie trpia 
ektomorfné typy postavy ako mezomorfné alebo 
endomorfné typy postavy. Je to však individuálna 
záležitosť. Viscelárny tuk sa chudne pomalšie a 
dlhšie ako tradičná forma nadváhy a preto mu treba 
venovať zvýšenú pozornosť.

Takto vyzerá tuk, ktorý je medzi svalom a kožou, čiže 
nejde o viscelárny tuk. Kožná riasa je veľká a ľahko 
sa dá uchopiť i zmerať. Tento typ  nadváhy  je menej 
rizikový po zdravotnej stránke ako viscelárny tuk, 
ktorý je uložený  medzi orgánmi. V oboch prípadoch 
j e vša k z výše n á t v o r b a t u k u výs l e d k o m 
neoptimálneho stravovania, slabej kondície a v 
prvom rade poruchy hormonálnej komunikácie. 
Nakoľko svojou životosprávou a tým čo konzumujete 
veľmi ovplyvňujete svoju hormonálnu sústavu, 
dokážete zmenou stravovania a pohybovými 
aktivitami nastaviť nové metabolické procesy v tele, 
ktoré zmenšia percento podkožného tuku. 

Dôvod, prečo je dôležité sledovať objem viscelárneho tuku, je jednoduchý. Mnoho ľudí 
vôbec nemusí nosiť žiadne významné množstvo tuku na ostatných častiach tela, čo môže 
spôsobovať ilúzie o chudosti. Výška hladiny  viscelárneho tuku sa dá analyzovať pomocou 
špeciálnych prístrojov 177, ku ktorým má prístup len málokto. Rozlišuje sa niekoľko hladín, 
ktorými sa meria množstvo viscelárneho tuku v útrobách trupu. Nízky stupeň rizika je 
vtedy, ak sa vaša hodnota pohybuje od 1 až po 12-tu hladinu. Vysoký stupeň rizika začína 
nad hladinou 13 a môže pokračovať až do extrémnej hladiny  59. Na obrázku nižšie je pán, 
ktorého hladina (obrázok vľavo) predstavuje hodnotu medzi hladinou 30 až 40, zatiaľ čo na 
obrázku vpravo (po diétnom režime) predstavuje jeho hodnotu medzi 10 až 15-tou 
hladinou. Tento odhad je len veľmi orientačný, ale vám pomôže čiastočne sa zorientovať. 
Aby ste vedeli identifikovať výšku zdravotného rizika, použite výpočet WHR indexu z 
nasledovnej strany.
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Ako si vypočítať pomer medzi bokmi a pásom (WHR index)
WHR alebo po anglicky Waist to Hip Ratio 178, je medzinárodne uznávaná metóda pre 
vyhodnocovanie výšky zdravotného rizika. WHR index je podstatne dôležitejší ukazovateľ 
ako BMI index 179 (Body  Mass Index), pretože BMI nerozlišuje, aký pomer na hmotnosti 
danej osoby tvoria svaly a tuk. Aby  ste vedeli jednoznačne odhadnúť vašu situáciu v 
súvislostiach s množstvom viscelárneho tuku, vypočítajte si pomer medzi obvodom 
vášho pásu a bokov. Použite nasledovný vzorec: 

WHR: obvod bokov v najširšom mieste (cm) : obvod brucha v najširšom mieste (cm) 
 
Muži: hodnota nad 0.95 znamená zvýšené riziko, hodnota nad 1.0 veľmi vysoké riziko
Ženy: hodnota nad 0.85 znamená zvýšené riziko, hodnota nad 0.9 veľmi vysoké riziko

Je dôležité merať obvody v tých najširších miestach, nie tam, kde by sa podľa vás malo 
merať (sebaklam). Pre ženy počas tehotenstva nemá zmysel počítať WHR index.

Ako si odmerať hrúbku svojich kožných rias
Meranie hrúbky kožných rias je veľmi rozšírená metóda pre zisťovanie množstva 
podkožného tuku. Kožné riasy sa dajú merať pomocou špeciálneho nástroja, ktorý  sa 
nazýva kaliper 180. Ten si dokonca môžete zakúpiť za pár centov 181 a ešte vám ho pošlú s 
výhodným poštovným. Pri meraní je však veľmi dôležité dodržať správnu metodiku. Tí z 
vás, ktorí si kaliper zadovážia, sa musia poučiť z nasledovných obrázkov, kde je 
znázornená technika uchopovania kožnej riasy. Dôležité je nabrať čo najväčší objem 
kožnej riasy s tukom (bez sebaklamu), ale súčasne nenaberať aj svalovú hmotu.

Krok 1)) ) ) ) ) ) ) ) Krok 2
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Ak naberiete aj svalovú hmotu, mali by ste to cítiť a pokus o nabratie kožnej riasy 
zopakovať. Pokúšajte sa byť k sebe čo najviac objektívny a radšej namerajte horšie 
výsledky ako lepšie. Budete mať o to väčšiu radosť, keď  zistíte, ako veľmi ste sa zlepšili. 
Kožné riasy potrebujete merať na nasledovných desiatich miestach, podľa nasledovných 
inštrukcii:

1. Prsia

Vrchná časť asi 3 cm 
nad bradavkou na osi 
medzi bradavkou 
a stredom podpazušia.

6. Brucho 

2.5 cm stranou od 
okraja pupku.

2. Triceps 

V strede medzi kľúčnou 
kosťou a jabĺčkom 
lakťa. 

7. Kvadriceps

V strede medzi 
bedrovou kosťou 
a kolenom. Meraná 
noha by mala byť voľná, 
ťažisko presunuté na 
druhej nohe.

3. Lopatka

1 cm vedľa lopatky 
smerom k chrbtici. Ruka 
na strane, kde sa meria 
riasa, môže byť za 
chrbtom, aby pokožka 
nebola napnutá.

8. Hamstring

3 cm pod ohybom 
sedacieho svalu 
v strede stehenného 
svalu. Meraná noha by 
mala byť voľná, ťažisko 
presunuté na druhej 
nohe.

4. Stredná rebrová 
oblasť

V strede medzi 
podpazuším a bedrovou 
kosťou v jednej línii so 
stredom podpazušia.

9. Koleno

Asi 5 cm nad jabĺčkom 
v strede stehna. 
Meraná noha by mala 
byť voľná, ťažisko 
presunuté na druhej 
nohe.

5. Bok nad bedrovou 
kosťou

2 cm nad bedrovou 
kosťou.

10. Lýtko

V strede vertikálnej i 
horizontálnej časti 
lýtka. Meraná noha by 
mala byť voľná, ťažisko 
presunuté na druhej 
nohe.
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Pravdepodobne všetky miesta si sami zmerať nedokážete a 
budete potrebovať asistenciu. V  prípade, že kaliper nebudete mať 
k dispozícii, môžete meranie urobiť aj pomocou vlastných prstov a 
pokúsiť sa triezvo odhadnúť, koľko milimetrov (až centimetrov) 
vypĺňa priestor medzi vašim palcom a ukazovákom. 

Ako vyhodnotiť namerané údaje a stanoviť výšku percenta podkožného tuku
Pri meraniach podkožného tuku bude odchýlka relatívne vždy vysoká, pokiaľ meranie 
neurobí špeciálne školená osoba. Dokonca ani na odborných prístrojoch nie je maximálna 
presnosť vždy zaručená. Váš odhad percenta tuku môže byť chybný  až do 5% (možno aj 
viac), ale aj napriek tomu je dôležité meranie urobiť. Ak nepoužijete ani kaliper, ale iba 
vlastný odhad pomocou prstov, nepresnosť bude možno ešte väčšia. Tento údaj o 
množstve vášho podkožného tuku potrebujete na to, aby sme si vypočítali koľko percent 
máte svalovej hmoty. Sú to práve svaly, ktoré sú vašim najcennejším majetkom a vy určite 
chcete vedieť, koľko tohto majetku vlastníte. Výsledok dostanete v nasledovných krokoch:

1. KROK: zmerajte všetky kožné riasy na svojom tele v milimetroch (na 10-tich miestach)
2. KROK: spočítajte všetkých desať kožných rias do jedného čísla a vydeľte ich číslom 10 

(napríklad všetky kožné riasy dávajú spolu hodnotu 65 : 10 = 6.5)
3. KROK: nájdite si v nasledovnej tabuľke, aký  je váš výsledok percenta podkožného tuku 

na základe veku a hrúbky podkožnej riasy (muži, ženy zvlášť tabuľka).

Ten istý postup aplikujú aj ženy (hrúbka riasy, vek = výsledok percenta tuku v tabuľke)
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