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ena nemá být hubená
a jetì moudrost, pomalu
mì zkuenost z ní rouku zdvihla,
je krása en jen v oválu
a jenom váza má být tíhlá,
jinak vám láska roztaje,
jak kostka spadlá do èaje.
J. Seifert

ena nemá být hubená. Troufám si to tvrdit pomìrnì kategoricky, aèkoli to nemohu
nevývratnì prokázat - jsem vak pevnì
pøesvìdèen, e vichni, kdo tvrdí, e prokázali opak, nedokázali ve skuteènosti nic.
Jsem pøesvìdèen, e na mé stranì stojí vìkovitá zkuenost lidstva. eny by nemìly
být hubené a jsou pro to dùvody estetické, zdravotní, psychologické i erotické.
Moje tvrzení jistì vyvolá polemiku
a tak ho budu muset trochu vysvìtlit. Ne
se do toho dám, rád bych øekl - neberte
mì úplnì doslova. Abyste rozumìli, stojím si za vím, co píu, ale tohle téma je
hodnì koaté a nic neplatí tak úplnì absolutnì. Nechci se zaøadit po bok tìch, kdo
se tváøí, e mají patent na Pravdu, nebo ji
dokonce sami vynalezli. Take se radìji
pokusím spojit vìdu s poezií a hájit své
stanovisko.

Napøed ne moc vánì
Halina Pawlowská pøed èasem nìkde napsala, e kdyby nebylo muù, svìt by byl
plný astných tlustých en. Dovolím si
nesouhlasit hned ve dvou bodech. Zabýval jsem se toti soukromým prùzkumem
názoru muù na eny a v pomìrnì velkém
vzorku jsem nalezl pouze jediného upøímného obdivovatele vychrtlých dívek. Proto bych byl naklonìn oznaèit tento názor
za marginální a rozhodnì málo obvyklý.
Kdy jsem se posléze snail pøijít vìci na
kloub a ptal jsem se jedné pomìrnì zkuené a pomìrnì upøímné dámy, proè se eny
32

Labor Aktuell 01/05

snaí zkrálit do podoby, která se muùm
èasto nelíbí nebo nezdá pøitalivá, dostalo
se mi pouèení o mé hlouposti a naivitì ádná ena se pøece neupravuje, nehubne,
neobléká, nelíèí, neèee a neobouvá kvùli
chlapùm, ale výhradnì kvùli jiným enám.
Vìtinou z kompetitivních dùvodù, jak se
zdá, ale nebylo to tak úplnì potvrzeno.
Tehdy jsem pochopil, e asi nemohu
pochopit a jsem navìky odsouzen k muské tuposti. Na druhou stranu jsem usoudil, e tím spí mohu vyjádøit svùj názor,
ani bych mìl ambice nìco ovlivnit.
Jsem pøesvìdèen, e moderní trend
k asketickému hubnutí a týrání tìla v posilovnách a aerobikových sálech je výrazem
rùzných frustrací, které se demonstrují nenávistí k vlastnímu tìlu jakoto reprezentantovi naí vlastní existence, který je jako
jediný po ruce. To natìstí není univerzální trend, ale týká se bohuel èásti populace, která není úplnì malá. Saint Exupéry
v Citadele píe:  ten mu hlásal dokonalost. Pochopil jsem, e miluje smrt, nebo
jenom smrt je dokonalá. Èasto na tato
slova myslívám, napøíklad kdy vidím
v televizi rùzné reklamy na téma:  obleèení vám bude dokonale sedìt, u ádné
faldy a varhánky  Dokonalost je toti
úasný business, je toti v reálném svìtì

nedosaitelná, nepøirozená, ale pokud ji
prohlásíme za ádoucí a jedinou normu,
získali jsme nekoneèný zdroj zákazníkù
a zákaznic. Kdokoli podlehne této optice,
bude ztracen a zaklet v sisifovské honbì
za pøeludem a vìèné frustraci.

a teï trochu odbornì
Nejtìím kalibrem argumentù na podporu
neúmìrného hubnutí jsou jednoznaènì
zdravotní argumenty. Názor lékaøe z Vesnièky mé støediskové, e tìlo má jít do
hrobu zhuntovaný, byl jednou pro vdy
odsouzen výivovými fundamentalisty.
(Co myslíte, pøijde doba pumových útokù
na cukrárny a lahùdkáøství?) A tak èi
onak, jsem pøesvìdèen, e argumenty, které souvisí se zdravotní problematikou
hodnocení tìlesné hmotnosti a hodnocení
souvisejících zdravotních rizik, bývají ideologicky zkreslovány.
Proè to tak je a na èem jsou postaveny
základy tohoto nového fundamentalismu?
Vidím koøeny ve stále zpøísòovaných klasifikacích obezity a v podceòování zdravotních rizik spojených s podváhou.
Obezita je skuteèným zdravotním rizikem
a bylo prokázáno, e výrazná obezita definovaná jako nadváha o více ne 40 % ideální tìlesné hmotnosti (nebo body mass
index* - BMI 35 a vyí) vede k výrazným
zdravotním rizikùm a komplikacím. Je nesporné, e extrémní obezita (BMI 40 a vyí) je zdravotnì nebezpeèná a je i esteticky problematická. Je vak nutné upozornit, e se jedná o stav, kdy èlovìk váí
prakticky dvojnásobek ideální hmotnosti.
To opravdu vyaduje neodkladné øeení,
které pøispìje k dlouhodobé normalizaci
hmotnosti.
Pokud ale populární zdroje pøispívají
k tomu, e eny normální postavy propadají pocitu, e jsou obézní, soudím, e to
není správné. Tyté zdroje se rovnì obvykle vyhýbají informacím o zdravotních

rizicích podváhy. Ta mùe být u en pøíèinou poruch menstruace, neplodnosti, horí fyzické kondice, zhorení hojení po úrazech apod. Tedy nic moc pøíjemného. Zcela pomíjím komplexní poruchy jako je napø.
mentální anorexie, které s tímto problémem
souvisí spí vzdálenì a vyadovaly by
opravdu rozsáhlý výklad, který pøesahuje
monosti tohoto textu.
Rád bych zmínil studii, která se zabývala komplikacemi v pooperaèním období.
Její výsledky ukazují, e pacienti s BMI
pod 18,5, který je hodnocen jetì jako
normální váha (kritérium pro podváhu je
17 a ménì), mìli nejdelí rekonvalescenci
a srovnatelný poèet a závanost komplikací jak pacienti extrémnì obézní.
Nejlepí prùbìh - tj. nejménì komplikací, nejkratí rekonvalescenci a nejrychlejí
pokroky pøi rehabilitaci - naopak mìli pacienti s BMI mezi 23 a 28. Tyto hodnoty odpovídají hornímu pásmu normy a hraniènímu pásmu nadváhy.
Tyto a podobné výsledky naznaèují,
e ideální hmotnost u en prezentovaná
okolo BMI 20,75 je opravdu pøehnanì
pøísná. Je nutné si uvìdomit, e i kdy èlovìk neprodìlává úrazy a operace zase tak
èasto, odezva na libovolné jiné stresující
události má pøiblinì stejnou dynamiku
jako pooperaèní stav.
Tím bych opravdu opustil tuhle nudnou pasá s tìmi èísly. Povaujte ji za urèitou úlitbu vánosti tématu vztahu váhy
a zdraví.

O stresu, komerci a svatém
nadení
Vrátím se ale k jedné poznámce øeèené døíve, a sice, e stres je velmi vyèerpávající.
O zdravotních dùsledcích chronického
stresu se samozøejmì píe pomìrnì vydatnì. Nicménì, protoe jsme v souèasné
dobì vystaveni pøevánì psychickým
a emoèním stresorùm, nebývají fyzické
dùsledky hodnoceny úplnì vánì. Ti, kdo
v dùsledku stresu opravdu chronicky
onemocnìli, jsou èasto povaováni za
slabí jedince - ostatní to musí pøekonat.
Stres je ale reakce vývojovì velmi stará,
její podstatou je mobilizace pro extrémní
fyzickou akci - fyziologickému mechanismu zatím nedochází, e je rozdíl, jestli na
nás útoèí medvìd nebo ná éf. Kadý
stres nás stojí mnoství sil, a e jej musíme
kompenzovat urèitou rekonvalescencí,

psychickým i fyzickým zotavením, na to
se zatím tolik nemyslí.
Nechci tohle téma shazovat rèením
mojí babièky, e nervy mají plavat v sádle.
I kdy Moná tahle lidová moudrost aèkoli formulovaná s nadsázkou stojí za zváení.
Doopravdy jsem ale pøesvìdèen, e se
jedná o hledisko falené v tom, e naí
hmotnosti pøisuzuje významnìjí roli, ne
opravdu má. Je to logické, dá se snadno
mìøit a hodnotit - ale je to èasto jen èíslo
bez kontextu. V reálném ivotì je mnohem

dùleitìjí uniknout autodestrukèní spirále (napø. stres v práci - jsem tam moc, stres
doma - jsem tam málo, stres ze sebe - nehubnu atd.) a najít si reim, který nám
umoní rovnováhu výdeje a obnovy sil.
Démonizace obezity je zøejmì importovaná ze Spojených Státù. Je evidentní, e
odborné i komerèní názory vzniklé v USA
ovlivòují výraznì postoje a názory na starém kontinentu. Podle statistik je obezita
nejvìtím problémem veøejného zdravotnictví USA a kdo jste tam byli, víte, e tolik obludných tlusochù nelze potkat jinde na svìtì. Bohuel je tenhle problém
dosti umìle pøenáen do Evropy (to ostatnì není jediné pole nedorozumìní mezi
Evropou a Amerikou) a mnoha lidem zcela
normální postavy je podsouváno, e s jejich váhou není nìco v poøádku. Tomu
bychom opravdu nemìli podléhat.
Proè se ale tato optika ujímá tak snadno? Jaké sebemrskaèství vede k potøebì
sebeobviòování z nadváhy? Moná je to
strach ze stárnutí a moná neláska k vlastní postavì a osobì, moná porovnávání
s ponìkud nepøirozeným a extrémním vzorem nìkterých modelek, moná tak trochu

vechno dohromady. Lze se vùbec ubránit té masái light a slim?
Poslouchal jsem nedávnou chvíli v televizi nabídku rùzných odtuèòovacích
prostøedkù - naléhavost a podbízivost,
s jakou byla prezentovaná byla zaráející,
navíc bych oznaèil øadu prodejních tvrzení, která v textu zaznìla, za pøinejmením
medicínsky diskutabilní. Podtext sdìlení
byl vìtinou prostinký: ono vás to samo
zhubne pìknì v klidu doma u televize, staèí, kdy nám zaplatíte a u se nemusíte
starat to je komerèní proud.
Za jetì vtíravìjí vak povauji to, co
bych nazval fundamentalismem ivotosprávy. Jedná se o jakýsi kult zdraví a
na smrtelnou postel. Skeptické jen abychom se doili  zde neplatí. Smrti se doijeme (bohuel/bohudík - no to je do jiné
úvahy) vichni, jde o to jaká bude. Osobnì bych se nechtìl ohlíet za ivotem naplnìným pøedevím hlídáním váhy, stravy
a tepové frekvence mezi cvièeními
Mùj dlouholetý pøítel, biolog a taky
bonviván, dnes profesor pøes cosi sloitého o technologii potravy, se soukromì zabývá doporuèeními, jak se udret ve formì. Mimo jiné je velký nepøítel enského
sportu. Øíká, e eny by do dvaceti pìti let
nemìly provozovat nároèné sporty. Výkonnostní a vrcholový sport nedoporuèuje enám vùbec. Argumentuje, e hranatá
tìla a ztrhané oblièeje enám nesluí a neprospívají. Radí volit taková cvièení, která
pomáhají udret prunost tìla, ale ádnou
tìkou døinu. Aktivity, které pøispívají
k odreagování, nikoli k vyèerpání. A aspoò jednou týdnì jít brzy spát. (Vyzkouel
jsem a vøele doporuèuji!)
Co øíci závìrem? Neblbnìme! Hledejme
rovnováhu - pøimìøenì pracujme, pøimìøenì si hrajme, pøimìøenì sportujme a uívejme si, jezme dobøe a nezanedbávejme relaxaci a odpoèinek. Neusilujme o ideální
BMI - buïme v pohodì a ve formì.
Dobøe o sebe peèujte a mìjte se skvìle!
Pozn.: Body mass index (index tìlesné hmoty) se vypoèítává ze vzorce BMI = m/h2, kde m je
hmotnost v kg a h je výka v metrech. Z porovnání výky a hmotnosti se vychází pøi hodnocení
nadváhy. Hodnocení pomocí BMI je podstatnì
pøísnìjí, ne starí lineární odhad ideální hmotnosti podle kterého centimetry nad 1 metr výky
by odpovídaly pøimìøenému poètu kilogramù.
Kromì zdravotnických uèebnic najdete dnes kalkulaèky BMI a tabulky ideálních hodnot bìnì
na internetu.
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