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Co když ti řeknu, že všechno, co jsi kdy o cvičení 
a stravě slyšel, je relativní?  
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Tohle je zdvořilé upozornění 
Ještě předtím, než začneš číst, bych tě chtěl upozornit 

na jistý skutečnosti. Abych byl upřímnej, tahle knížka je, 
hmm… tak trochu jiná. Napsal jsem ji v hovorový, věřím, 

že lehce čitelný a stravitelný formě. Ber mě i moje 
poněkud přímé, a někdy až moc upřímné a arogantní 

vyjadřování s otevřenou myslí a nadhledem. Mým cílem 
je být autentický a nepřetvarovat se. Jak asi vidíš na 

titulku, v knížce budu nadávat nebo mluvit hrubě. 

Pokud tě cokoli z toho uráží nebo vyvádí z rovnováhy, 
nenesu za to odpovědnost. Nezlob se, ale je to jen ve 
tvý hlavě. Když si z něčeho nebo někoho dělám prdel, 
nebo to beru na lehkou váhu, má to své opodstatnění. 

Nikoho tím ale nechci ranit. To, že se na něčem 
neshodnem neznamená, že nemůžem společně 

vycházet. Toleruju tebe, takže očekávám to stejný 
i z tvojí strany. Všem svým přátelům i nepřátelům přeju 

hodně zdraví a sílu. 
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Předmluva 
Dostával jsem mnoho dotazů1 od klientů, kolegů, 

přátel, známých i neznámých. Opakoval jsem se pořád 
dokola o stejných tématech a sledoval, jak by většinu těch 
lidí cvičení a zdravý životní styl i bavil, ale pořád mají 
pocit, že je něco nebo někdo omezuje. Takže většina 
z nich se na to i tak po kratší či delší době vykašle. 
Nemusí tomu být tak. Stačí jen pochopit souvislosti 
a uvědomit si, jak je všechno jenom dobře zaplacené 
marketingové pozlátko, a že je potřeba hledat a vyvíjet se 
stylem odlišným, než nám media, influenceři a reklama 
říkají.  

A protože jsem si během zaměstnání udělal taky 
postgraduál z marketingu, tak vím moc dobře, co s námi 
ty reklamy a obrázky dělají. Se mnou samozřejmě taky. 
I já mám touhy a myslím si, že potřebuji to nebo tamto. Je 
ale fajn s tím chtíčem umět pracovat a taky vědět 
o věcech a vlivech kolem nás, které nás ovládají, nebo 
nám říkají, čím bychom se měli stát, nebo čeho chceme 
dosáhnout.  

Tohle je nekonvenční přístup, jak zvládat nabitý 
život z pohledu fitness, výživy a zdraví - nejen fyzického, 
ale i psychického. Jde o sebepoznávání, které ti 

                                                
1 Nedostával jsem jich zase tak moc, ale čas od času se vždycky někdo na něco 
vyptává.  
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zabezpečí dlouhodobě udržitelné výsledky a taky životní 
nadhled. Věř nebo ne, ale tuhle knížku jsem začal psát 
někdy v roce 2013. Byl jsem zarytý fitness naturál. Trávil 
jsem 6-7 dní v týdnu ve fitku a žil jsem fitnessem jako 
něčím vyšším, blahodárným, co člověka dělá lepším 
a naplňuje ho od hlavy až po paty. Nicméně, tehdy jsem 
tu knížku začal psát jenom v hlavě. Moje ego mi říkalo, jak 
už vím a umím všechno. Prd. Ani zčásti jsem neuměl 
všechno, a i teď se pořád učím něčemu novému. Prošel 
jsem si vším možným i nemožným. Lidi si při mém 
vyprávění ťukali na čelo (a možná pořád ťukají), ale i to je 
součástí téhle knížky, která mě a věřím, že i tebe provede 
cestou k osvícení. 

Myslím si, že jsi takových knížek o hubnutí 
a  posilování přečet několik, že jo? V lepším případě se 
zhublo, nabralo pár svalů a už to vypadalo, že to půjde, 
ale po pár týdnech jsi zpátky tam, kde se začalo, protože 
ta dieta byla vlastně trýznění a k nevydržení. A tak jsi se 
vrátil/a i na svoji původní váhu a podkopané sebevědomí. 
Dál se ale navenek před lidmi prezentuješ, jak je ti tvoje 
forma u prdele, a že je tvoje nadváha úplně v pořádku. 
Tajně toužíš po lepší formě, no všude máš šuplíkový 
zásoby na horší časy, a buď se pořád lituješ, nebo v horší 
variantě trolíš2 a házíš na lidi hate3. Nechci škatulkovat, 
jenom čerpám ze života. V mnoha případech, které 

                                                
2 Troll - je osoba, která úmyslně rozruší lidi na internetu zveřejněním 
pobuřujících zpráv mimo téma v online komunitě, se záměrem provokovat 
čtenáře pro pobavení. 
3 Hate - z angl. nenávist. 
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zmíním dál, se najdeš sám, nebo v tom uvidíš někoho 
jiného. Proto vítej ve světě diet a novodobého trendu, 
jejichž výsledky jsou dosažitelné, jenom když to budeš 
chtít právě ty. Nicméně buď v klidu, jakýchkoli výsledků 
dosáhneš, nic velkého se nestane. Maximálně, tím, že 
budeš vypadat lépe, můžeš pak paradoxně někomu ležet 
v žaludku atd. No, jsme prostě lidi závistiví. Věz hned od 
začátku, že tvoje výsledky, i když jsou kdejaké, jsou velmi 
relativní a mohou tak strašně rychle pominout. 

Jestli si ještě pořád myslíš, že tohle bude stejná 
knížka jako všechny ty ostatní, tak tě vyvedu z omylu. 
Nebude. Ani to nebude striktní manuál. Budu psát lidsky, 
s nadhledem, logicky a s common sense4, nebo jak se 
u nás říká, použiju selský rozum. I když hodně věcí 
a tvrzení vypadají jako konstanty, většina z nich se dá 
ohýbat, nebo jinak interpretovat. Tyhle mýty, dogma, 
paradigma a jiné modly mohou byt vyvráceny. Nevěř 
všemu, co vidíš nebo čteš. Klidně ani téhle knížce. 

 Zkratky jsou zkáza. Kratší cesta k cíli, jehož 
dosáhnutím se vlastně nic nestalo, a my jsme tak 
zhýčkaní, že vlastně s tím výsledkem ani nejsme až tak 
spokojeni, zase chceme něco víc a lepšího. Koneckonců 
znova a zas zjistíme, že i tak nejsme šťastní. 

Kdybys to náhodou doteď nepostřehl, tak bych tě 
chtěl na začátku upozornit, že možná budu znít 
arogantně, namyšleně a kontroverzně. Ale není tomu tak. 

                                                
4 Common sense – z angl. zdravé uvažování, zdravý rozum. 
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Nejsem běžný namachrovaný týpek na steroidech. I když 
tak můžu někdy působit5. Jsem osobitý a jenom říkám, jak 
to je. A vím, že jenom to tě posune dál. I když jsem většinu 
času dobře naladěný optimista, zároveň jsem taky 
realista, stoik, skeptik a intelektuální cynik (všechny tyhle 
pojmy vysvětlím a aplikuju v pozdější kapitole). Jsem 
známý tím, že nevolím extrémy. Ve většině případů se 
nepřikláním ani k jedné straně, ale volím pořád 
kompromis obou nebo více tvrzení. Když se mě někdo 
zeptá na radu, má odpověď začíná: „Záleží na...“ 

Tahle knížka z tebe neudělá dalšího IFBB6 
bodybuildera nebo bikinářku. To musíš sáhnout po jiných 
publikacích. Máš v životě i jiné, mnohem důležitější věci. 
A fitness by měl být jenom doplněk. Proto ti ukážu, kam 
se mnozí neodváží vydat (nebo tak myslet), nebo mají 
jenom pocit, že by touhle cestou jet neměli, protože jeden 
„specialista“ povídal. Transformace těla je možná jenom 
transformací myšlení. 

Mých prvních patnáct dětských let života jsem 
strávil jako tlustý bastard a naivně si myslel, že hubení lidé 
to mají v životě jednodušší. Myslel jsem si, když zhubnu, 
svět kolem mě se změní. Nestalo se tak. Změnil jsem se 
až po tom, co jsem začal naslouchat sám sobě. Změnil 
jsem se až po tom, co jsem se na fitness jako takový 
vykašlal a začal dělat to jinak. Jóga, ajurvéda, meditace, 

                                                
5 namachrovaně, ne na steroidech  
6 IFBB (z angl. The International Federation of BodyBuilding and Fitness) –
mezinárodní federace pro bodybuilding a fitness  
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awareness7, práce s egem, sebepoznání, osobní rozvoj 
a jiné pomohli na mojí cestě za lepším já. I to bude 
součást týhle (ne)normální fitness knížky. Budu přísný, 
drsný, budu říkat věci tak, jak jsou a bez přikrášlování. 
Budu se snažit být slušný, ale taky jsem ten, co si servítky 
nebere. A to je to, co potřebuješ slyšet. Koneckonců je 
fajn znát realitu a jak se věci mají. Jenom ti to otevře oči 
a změní pohled na svět. 

Je to jako bych psal knihu pro své mladší já. 
Nicméně jsem rád, že jsem tu knížku tehdy nenapsal. To 
bych asi vyblil strašný nesmysly. Je fakt hezké vidět, jak 
si každým rokem pomyslím, jak blbej jsem byl rok zpátky. 
A tak to má být?! Neposloucháme, nevzděláváme se, 
jenom koukáme na televizi a konzumujeme, co nám je 
řečeno. Málo z nás využívá vlastní hlavu a vyvíjíme se tak 
nějak okolnostmi a s proudem. Tím, kým se stáváme, je 
dlouhá cesta výchovy rodičů, výběru těch správných 
učitelů, mentorů, škol a skupiny lidí, se kterými trávíme 
čas. Earl Nitingel v jedné ze svých knížek uvádí 
úsměvnou story, kde z dotazované skupiny dvaceti lidí na 
otázku proč chodí do práce, proč ráno vstávají, 
devatenáct z nich odpovědělo (kromě banalit typu peníze, 
nájem, jídlo…), že kvůli tomu, že to tak dělají ostatní lidi.  

Proč se tak bojíme jít proti proudu? Že by proto, že 
nás společnost takhle nastavuje od útlého dětství? Mám 
pocit, jako bychom v hlavě měli zakořeněno, že když budu 

                                                
7 Awereness – z angl. uvědomění si sebe sama, okolností, přítomného 
okamžiku. 
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dělat něco jinak, tak je to špatně. Takhle naši budoucí 
existenci formují rodiče, škola, posuzování podle metrik 
a standardů, jako jsou známky ve škole, body, soutěže, 
kde může vyhrát jenom jeden a ostatní jsou lúzři. Neustálý 
hon za tím být lepší, mít více, umět lépe, žádný ohled na 
individualitu. Hustit do lidí, že každý se může stát 
superstar, no opak je pravdou. To všechno se v nás 
následně pere a my pak děláme dlouhá léta věci jen kvůli 
tomu, že to tak dělají jiní lidé v našem okolí. Bez toho, 
abychom se vzdělávali, nebo jenom použili selský rozum. 
Prostě děláme věci a žijeme život tak, aby byli ostatní 
spokojeni. A na sebe povětšině kašlem. Pracujeme 
v zaměstnání, které nás nebaví, tloustneme a stárneme 
spolu s lidmi, kteří nás svojí slabostí odrazují od čehokoliv 
zdravějšího nebo něčeho jiného, co by nás mohlo od nich 
distancovat. 

A takoví lidé jsou všude. Nejde jenom o stravu 
a pohyb, ale o cokoli v životě (změna práce, přestěhování 
se do jiné krajiny, jiná značka auta, učení se cizího 
jazyka). Budou ti vymlouvat, dehonestovat a hanit 
všechno, co by tě eventuálně posunulo dál. Taky dál od 
nich. Takoví lidé jsou jenom samé výmluvy, proč to 
nedělat, co když to nebude stát za to a tak dále. Díky tomu 
pocítíme vnitřní strach před vším, co je jiné a strach 
vystoupit z komfortní zóny. Proto jsem podotkl, že je to 
o transformaci myšlení a jakémsi nadhledu i nad takovými 
lidmi. Protože těmi můžou být tvoji rodiče, starší 
sourozenci, partneři, kolegové v práci, známí ve fitku, váš 
osobní trenér atd.  
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Nedělat zbrklé rozhodnutí, ale naslouchat 
a nasávat informace z několika zdrojů, pak si je pečlivě 
prostudovat a až poté se rozhodnout. A hlavně u toho 
rozhodování nezapomenout na sebe a naslouchat tělu 
i duši. Je to tvůj život a tvoje priority. Nesnaž se každému 
zavděčit. Další překážkou hned na začátku ale může být 
ta úplně nejbanálnější věc a tou je akce. Začnu v pondělí, 
po dovolené, po prázdninách, v novém roce. Jak 
jednoduché najít si výmluvu a začít prokrastinovat. Co si 
budeme povídat. Tady končí velká většina lidí. A to je fajn. 
Dává prostor těm, co o to mají skutečně zájem. Umění 
není jenom o tom mluvit, ale taky začít a hlavně vydržet.8  

Protože rozhodnutí je jenom první krok. To, co nás 
dělí od dosahování, je akce. Silná vůle je ctnost. Přináší 
hodně, ale umí taky hodně brát.  Ale věř, že všechno zlé 
vytváří prostor na něco nové, jiné. Jde jenom o to, jak se 
k tomu postavíš. Stát si za svým rozhodnutím, a umět si 
ho obhájit, je cesta, která z tebe udělá v dlouhodobém 
horizontu lepší verzi sebe sama. I cesta proti proudu 
událostí a okolností je cesta. 

A jak minulost, tak i přítomnost neustále ukazuje, 
že se to vyplatí, a že risk je zisk. Uvidíš, že na cestě, kde 
budeš vyzařovat rovnováhu, zdraví, nebojácnost před 
nepoznaným, pozitivní myšlení, úsměv a kreativitu, se 

                                                
8 Třeba o napsání knížky jsem nejdříve jenom mluvil, ale nic nedělo. Pak jsem 
na ní po letech keců a odkládaní začal pracovat, no po pár týdnech dal psaní 
k ledu. Energii a motivaci pokračovat mi dal, teď už můj dobrý kolega spisovatel 
Petr, kterého jsem poznal spontánně na natáčení videoklipu. Díky za to. Bez 
akce není reakce. Ale i ta reakce pak potřebuje pevnou vůli. Proto si myslím, že 
je umění vydržet. 
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z  tebe postupem času stane jakási „alfa osobnost”, 
kterou lidi nejen respektují, ale taky nenávidí, pomlouvají 
a závidí. Je to život. Je náročný, no je skvělé tuhle 
možnost dostat a nevyužít ji naplno. Nikdy není pozdě 
začít žít nanovo, s jiným přístupem. Ten život nám pak 
přinese nové možnosti, ukáže nové obzory a změní sled 
událostí. 

 

Nemůžeš se vrátit zpátky a začít znova, ale 
můžeš začít teď hned a vytvořit nový konec. 
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KAPITOLA 0X.1 
Jak to všechno začalo 

Nejsem žádná 
fitness rychlokvaška 
a už taky ani (bohudík) 
žádný fitness fanatik, 
jak tomu před lety 
bývávalo. Jsem úplně 
obyčejný chlap, který 
má rád pohyb, jídlo, 
přírodu, lidi, zážitky 
a mentální wellness9. 
V  době, kdy začínám 
psát tuhle knížku, pracuji jako profi kancelářská krysa 
v automotive designu. Je úsměvný, když si vzpomenu na 
to, jak za mě máma na základce musela psát slohové 
práce a teď tady sedím, píšu, a vcelku si to užívám.   

Můj fitness lifestyle začal kolem roku 2012 v mém 
prvním opravdovém zaměstnání po univerzitě. V té době 
jsem působil jako CAD Inženýr na prestižním 
automobilovém projektu. Obvykle jsem trávil deset až 
dvanáct hodin v práci a pracoval také o víkendech. 

                                                
9 Mentální wellness – slovíčko, které jsem si vymyslel během fáze osobního 
rozvoje. Víc o něm na konci knížky v posledních kapitolách. 
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A zbytek volného času zaneprázdněn na koncertu, 
festivalu, v klubu, nebo na párty. Samozřejmě alkohol tekl 
proudem a o junk food10 nebyla nouze. V té době byla 
sociální média v plenkách, fitness nebylo tak populární 
jako dnes. Slova jako bio, raw11, hashtag12, vegan nebo 
eat clean13 nebyly tak časté a myslím, že ani ty si tomu 
nevěnoval pozornost. Za rok jsem přibral na váze více než 
30 kilo a moment, kdy jsem si uvědomil, že je potřeba 
něco dělat byl den, kdy jsem si koupil osobní váhu.   

Váha ukázala sto kilo! Si děláš prdel, ne? To 
musím změnit. Ne zítra, hned! Když mi v té době tehdejší 
přítelkyně říkala, že je to hezké a že bych mohl ještě 
přibrat (analogie na lidi z proslovu), neposlouchal jsem. 
Ještě ten večer jsem shlédl pár motivačních transformací 
na YouTube, šel do lednice a vyhodil z ní většinu věcí. 
Sehnal moudrou knížku začal studovat základy o cvičení 
a výživě. Zvládnu to! Od kamaráda jsem si další den 

                                                
10 Junk food – z angl. slang. nezdravé jídlo, např. hamburger, pizza, koblihy, 
sladký piti, tyčinky, sušenky, atd. 
11 Raw jídlo – (z angl.. raw - syrový) ve fitness kruzích označení pro jídlo, které 
se konzumuje tepelně neupravené. Nejedná se ale ani tak o masitá jídla, jako 
je tatarský biftek, nebo konzumace celistvé, čerstvé zeleniny a ovoce, jako o 
výsledek strachu z lepku, mléka, cukru aj., a jejich následné aplikace do 
nepečených dezertů připravených bez pomoci trouby za několikanásobně vyšší 
cenu, ale za vidinou, že se jedná o zdravější variantu. 

12 Hashtag – (z angl. čti hešteg) je slovo nebo fráze označená znakem „#“. 
Význam slova je chápán jako forma klíčového slova. 
13 Eat Clean – (z angl. Čisté jezení) styl stravování, kde se dbá na jakési 
domnění a rozdělení potravin na zdravé a nezdravé. A vyhýbání se právě tomu 
nezdravému. Bohužel se ale jedná o kolektivní subjektivní nepsanou dohodu 
vytvořenou bodybuildery v 80. letech na steroidech. Např. vajíčko je clean, ale 
jenom v případě, že se vyhodí žloutek a jiné nesmysly. 
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vypůjčil hrazdu do dveří, abych pak následně zjistil, že 
neudělám ani jeden shyb.   

I když jsem byl ohromen postavou kulturistů, můj 
cíl byl někde jinde. Chtěl jsem jenom zhubnout 
a o svalech tehdy vůbec nebyla řeč.  Nevěděl jsem, kde 
přesně začít, ale pečlivě jsem analyzoval situaci 
a vyhodnotil, že můj první nutriční krok bude přestat jíst 
běžnou českou kuchyni a la kantýna, a taky vypustit 
alkohol a pozdní objednávání si hamburgerů u hladového 
okna. #milujuknedlík. Dezinformací a mýtů o výživě bylo 
v té době snad ještě víc než teď, ale to jsem nevěděl, tak 
jsem začal se vzorcem 3x jídlo + 3x snack za den. A začal 
balit jídlo do krabiček! Všude a furt sebou. Takový život 
v krabičce. #facepalm14  

Do té doby jsem nikoho takového neviděl a to, co 
v nich bylo, nevypadalo vůbec šťastně. A taky jsem 
šťastný nebyl ani já. Business plán hezký, ambice vysoké, 
ale realita nudná a smutná. Nesedělo to mému 
dosavadnímu stylu jezení do sytosti. Vždy jsem vařil rád, 
ale když jsem musel přesedlat na fitness jídlo, co 
doporučovali v magazínech a jinde? No strašný. Jídla 
byla pěkně nudná a bez chuti. Top jídlo bodybuildera. 
Kuře na vodě s rýží a brokolicí. Sůl ne, to je nezdravé. 
Ach jo. Během týhle pseudo zdravé diety jsem ale taky 
začal naslouchat tělu a samozřejmě bokem hledat i další 
informace. Po rocích tréninku, přípravy jídla a neustálého 

                                                
14 Facepalm – jedná se o gesto dlaně ruky na oči a kroucení hlavou, jako projev 
nedůvěry, hanby nebo podráždění. 
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vzdělávání jsem se dopracoval k tomu, jak to dělat tak, 
aby to mělo hlavu a patu, aby se z toho jeden nezbláznil 
a mohl si taky užívat života, a během toho neztloustnout. 
Zkrátka plus mínus vypadat k světu. Do tý doby jsem své 
tělo a jeho reakci neznal. Neměl jsem potuchy 
o intoleranci na potraviny, vliv jídla na psychiku, a taky 
vplyv psychiky na trávení jídla. Byla to doba 
démonizování tuků a krabičkové rostlinné máslo bylo 
Mekka zdraví. S nekončícím, kontinuálním studiem 
a experimentováním jsem narazil a vyzkoušel všemožné 
formy stravování od sacharidových vln, low carb 
backloading refeed,15 a pořád něco jiného,furt dokolečka. 
Ano, fungovalo to, ztratil jsem hodně tuku, začal vypadat 
lépe. Přátelé, kolegové v práci a holky si začali všímat 
změn, což pro mně byla výhra. Cítil jsem se ale dobře? 
Myslím, že o moc ne! Spíš mi pak s odstupem času přišlo, 
že jsem byl spokojený méně než před tím.   

A celou tu dobu jsem hledal jakýsi grál 
a flexibilnější lifestyle. V té době vyšly knížky Warrior diet 
od Oriho Hofmeklera, Eat stop Eat od Brada Pillona, 
Renegade diet od Jasona Ferruggia a já spatřil světlo 
naděje. Strašně jsem se u některých pasáží šklebil, jak to 
odporovalo všemu, co jsem do té doby zkusil. Tyhle 
knížky bořily všechno, co jsem do tý doby znal. Jednalo 
se o systém přerušovaného hladovění.  

                                                
15 Lowcarb backloading refeed - periodicky kontrolovaný příjem 
nadbytečných kalorií, obvykle ve formě sacharidů, typický ke zlepšení hubnutí 
během diety. 
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A protože můj život je jeden velký nabitý program 
a mám rád velké porce jídla, tak mi tahle forma lifestylu 
na dlouhý léta úžasně sedla16. A tak plynul čas, udělal 
jsem si certifikaci osobního trenéra a studoval vše, co se 
jen dá o výživě a pohybu.  Pro svoji potřebu jsem si po 
nějaký době pro sebe vytvořil jakýsi hybridní nekonvenční 
a flexibilní životní styl dle denního režimu a zvyků, kterým 
žiju až do teď s tím, že kdybych přestal cvičit, což určitě 
nedoporučuji, tak je to pořád jeden z nejoptimálnějších 
přístupů, jak se udržet v hladině s normální váhou 
a wellbeingem17.  

Nikomu ho ale nevnucuji, protože není pro 
všechny. Ale jak jsem zmínil na začátku. Nebylo a nikdy 
to nebude jednoduché. Koncept knížky postupně vznikal 
v mý hlavě během covid lockdownu 2020, který jsem 
strávil ve Švédsku, daleko od rodiny a nejbližších. V tý 
době jsem procitl a uvědomil si, že už to nechci tak hrotit 
a že si chci víc užívat život. A jak se říká, prošel jsem si 
peklem, abych se stal silnějším a mohl nově nabytý 
zkušenosti z fitness, výživy, sebepoznávání, psychologie, 
filozofie a jiných přetransformovat do podoby 
(ne)normální fitness knížky pro moderního člověka. 
  

                                                
16 Aspoň jsem si to myslel, vedlejší účinky neřešil a silou vůle potlačil. 
17 Wellbeing – z ang. pocit pohody, příjemného prostředí, dobrá nálada. 
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KAPITOLA 0X.2 
O čem tahle knížka je 

Tahle knížka je o tom být jinej, nebát se jet proti 
proudu, ale zároveň zůstat sám sebou. Možná to z názvu 
nevyplývá, ale jedná se o nástroj pro dvacáté první století. 
Bude to napínavé vyprávění plné informací o tom, jak se 
posunout fyzicky, ale i psychicky vpřed. Jak získat energii, 
motivaci, lepší tělo a životní sílu, jak se stát lepší verzí 
sebe sama. Že se tak necítíš? Tak čti dál, abys postupem 
času tak nejen působil, ale hlavně se tak i cítil. Držíš 
v ruce nový pohled na fitness, který vyvrací mýty 
mainstream trendů a hybridní přístup k tréninku, výživě, 
zdraví, regeneraci a životu jako takovému. A v neposlední 
řadě se možná také naučíš něco nového 
o sebepoznávaní, stresu, úzkosti či možných traumatech 
z minulosti, o kterých jsi ani netušil. Pokusím se proto 
přiblížit zcela jinou perspektivu a větší svobodu 
v každodenních zvycích, v rozhodování, a nastínit 
efektivní a hlavně flexibilní denní workflow. Jak poskládat 
den, upřednostnit, co je důležité. Jak zvýšit svou energii 
během dne, jak přizpůsobit svůj den podle práce, zálib, 
rodinného nebo společenského života a nestresovat se. 
Opírám se o nejnovější dostupný informace a výčet ze 
studií, vlastními zkušenostmi, ale hlavně selským 
rozumem, logikou s nadhledem a někdy i nadsázkou.  



7X PROČ (NE)MÍT UPRDELE FITNESS A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

27 
 

KAPITOLA 0X.3 
Pro koho je knížka určena 

Radši bych asi možná začal s tím, pro koho tahle 
knížka určena není. Proto, když máš závodní ambice 
a chceš hrotit celý svůj život jako fitness bitch, tak sáhni 
po jiných publikacích. Tahle knížka je určena všem, co 
hledají novou perspektivu, volnost, flexibilitu, pohodu 
a chtějí si užívat život, ale zároveň vést zdravý životní styl. 
Cílovou skupinou jsou lidé, kteří chtějí vystoupit ze zóny 
komfortu a začít žít efektivnějším způsobem. Pro 
vytíženou populaci lidí všech druhů, pracanty s nabitým 
denním plánem, ale i pro běžné povaleče, co chtějí hodně 
muziky za málo peněz.  

Tahle knížka je taky pro věčné začátečníky, kteří 
zkusili nespočetný množství krávovin, ale i tak se vrátili 
k „normálnímu jídlu“. Pro ty, kteří nehledají další taktiku, 
na kterou se po měsíci i tak vykašlou.  Je pro ty, co hledají 
ultimátní efektivní strategii ohledně jídla, cvičení, rodiny, 
života, času a priorit, která se dá v průběhu měnit, 
postavenou na klasickém jídle pro lidi. Je pro ty, kteří si 
chtějí dopřát světských požitků i užívat si všechno kolem. 
Všichni máme geny, které nás předurčují 
k plnohodnotnému životu. 

 Bohužel jsme to my sami, co neumíme ovládat 
své vlastní tělo, myšlenky, a tím pádem i naši budoucnost. 
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Chceš změnit svůj život, už tě nebaví pořád nosit černou, 
svlékat se ve tmě a stydět se na koupáku. Jsi fixovaný/á 
na číslo na váze. Bojíš se začít s cvičením, tvoje 
sebevědomí je na historickém minimu a má to negativní 
dopad i na tvoje zdraví, vztahy a štěstí? 

 

 

 

 

 

KAPITOLA 0X.4 
Struktura knížky 

Budu mluvit narovinu a bez omáček, budu se 
snažit být věcný a stručný. Důležité věci budu psát 
boldem a ty nejzajímavější dám do rámečku. Když uvidíš 
něco v uvozovkách, ber to povětšinou jako ironii. Taky 
bude v knížce pár ilustračních obrázků pro názornost, ale 
nečekej žádné obrázkové leporelo.  

Rád používám fitness žargon a anglické termíny, 
proto mnoho věcí společně s vysvětlením budu psát do 
poznámek, referencí a vysvětlivek pod čarou dolu, tak je 
nevynechej, abys porozuměl/a kontextu.  
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Knížka bude rozdělena do sedmi bloků X, které 
budou následně rozdělené do podkapitol a různorodých 
zamyšlení. Co nenajdeš pod čarou nebo v textu, jsem 
pravděpodobně vynechal záměrně, proto si to vyhledej na 
Google nebo nastuduj jinde.   

Ale kdybys měl během čtení přece jenom něco na 
srdci, klidně mi to pak hoď do directu na Instagram nebo 
do mailu. 

 

 

 

 

KAPITOLA 0X.5 
A začni s otázkou proč 

Simon Sinek18 v jeho knížce Start with Why 
pojednává především o významu vedení pro lídry 
společností a také poukazuje na to, jak uspět v životě. 
Simon zdůrazňuje, že při hledání řešení problémů je 
důležité podstoupit riziko a jít proti současnému status 
quo.  Z mé perspektivy taky poukazuje na podstatu a učí 
lidi pozastavit se nad smyslem jejich konání. A protože 

                                                
18 Simon Sinek je britsko-americký autor a inspirativní řečník. 
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se budeme bavit o fitness a zdravém životním stylu, který 
míchám s osobním rozvojem, a taky ve většině případů 
napadám status quo dnešního fitness mainstream, 
je potřebné si tuhle otázku položit a začít právě u ní. 
Nejen před tím, než začnu se změnou životního stylu, ale 
taky během něho. Nebo popřípadě i po tom, co si se na 
celý zdravý životní styl vysral. Proč cvičit? Proč jíst 
zdravě? Proč zhubnout? Proč přibrat? Proč se mi nedaří? 
Proč se tím vůbec trápit a pokračovat dál? Samozřejmě si 
musíš na otázky odpovědět i sám. Já se jenom skromně 
pokusím nastínit komplexní odpověď na všechny. Moje 
odpověď je subjektivní, jak to vidím já ze své perspektivy. 

Proč cvičit? Cvičení, nebo jakákoliv jiná 
pohybová aktivita, ti dá pocit, že jsi naživu, zlepší 
ti náladu, když to nepřeženeš. Když cvičíš, můžeš jíst 
větší množství jídla, sladkého a vlastně čehokoliv, protože 
to tělo potřebuje, aby správně fungovalo.  

Proč jíst zdravě? Jíst zdravě je zárukou energie, 
výkonnosti a regenerace, ale určitě neznamená, že musíš 
jíst jenom samý zdravý věci. I junk food zvyšuje 
performance. No, a taky tě ta snickerska, pivo, drink nebo 
kobliha může hodit do pohody. A takový zázrak žádné 
“zdravé” jídlo nenahradí.  

Proč zhubnout/přibrat? Když nedáš ani jeden 
shyb nebo klik, když míváš šuplík plný sladkého, když bys 
sežral mámu i tátu. Když se s tebou musel mladší 
sourozenec rozdělit o svoji porci dortu, i přesto, že jsi tu 
svoji už snědl. Když ti osobní váha slušně naznačila, ať 
z ní prosím slezeš, tak je načase, aby se začalo hubnout. 
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Když tě ale při silnějším větru musí někdo držet za ruku, 
abys neodletěl, když se cítíš provinile při jezení i blbýho 
salátu po 18 hod, když si myslíš, že cukr, lepek, maso, 
alkohol, tuk, čokoláda atd., jsou zabiják a tlačíš do sebe 
dál vatové tampony, je načase zamyslet se, jestli by 
nebylo naopak fajn trošku přibrat na váze.  

 

Na cvičení a zdravý životní styl ses po dvou 
týdnech vysral i minulý rok, tak proč se 

snažit? 

 

Proč se mi nedaří? Jsou dny, týdny nebo měsíce, 
kdy se nedaří. Může to být způsobený počasím, stresem 
nebo nedostatkem elánu. Nedařit se může i kvůli 
špatnému vnitřnímu nastavení nebo externím projekcím, 
jako je koukání se na ostatní, kteří jsou na míle popředu 
a pak může mít člověk pocit, že se nikam neposouvá 
a může se cítit blbě. 
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Proč se tím trápit a pokračovat dál? Protože 
člověk nepřišel na svět, aby se povaloval, ale měl by 
vykonávat nějakou sebe-zvelebovací aktivitu. Protože bys 
měl vzít život do svých rukou a přestat vinit všechny kolem 
za to, jak vypadáš a jak se cítíš. Protože je super líbit se 
sám sobě (sebeláska, ne sebestřednost), navíc to do 
tvého života přitahuje další skvělý věci (zákon 
přitažlivosti). Protože transformace postavy a myšlení ti 
přinese víc než jen úbytek tuku, víc svalů, nebo pekáč 
buchet.  

Protože budit se a být hrdý na svůj odraz, být lepší 
verzí sebe sama po fyzické či mentální stránce, mít ze 
sebe dobrý pocit a usínat s dobrým pocitem, že jsi pro 
sebe udělal ten den maximum, je esencí života. Ale 
i proto, že se pak nestydíme chodit polonazí, nosit něco, 
co bychom na sebe obvykle nedali. No, a taky proto, 
abyste při sexu nemuseli vypínat světlo, kvůli svému 
špatnému pocitu ze svého vzhledu.   
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KAPITOLA 1X.1 
Úvod do kapitoly 

Ještě předtím, než se pustíme do jídla, je pro účel 
téhle knížky potřeba si říct pár základů o lidském těle. 
Protože, když nevíme, jak něco funguje, je pak těžké 
aplikovat jakýkoli trénink, dietu nebo jídelníček. Tělo je 
samochod a není možné mu jen tak diktovat, jak má 
reagovat na podněty, stravu nebo trénink. Je ale fajn 
rozumět chodu těla, abychom jsme mu lépe rozuměli jak 
po fyzické, tak po psychické stránce. Nicméně žádnou 
anatomii lidského těla ode mě nečekej. A ani žádný 
profesionální poučky.  

Chci tloušťku knížky držet v reálných mezích. To 
si nastuduj jinde. Budu předpokládat, že jsme si všichni 
prošli naukou o lidském těle. Zmíním jenom to, co si 
myslím, že je důležité k dalším kapitolám, nebo přímo 
souvisí s fitness a zdravým životním stylem. Není asi nic 
horšího, než když někdo trénuje bez základních znalostí 
o lidském těle. Naše tělo je složeno z 60% vody, 16% 
proteinu (svaly, pokožka), 16% tuku (podkožní, viscerální, 
cholesterol), 7% minerálů (kostra) a jenom 1% 
sacharidů19. Na kostře jsou uplý svaly, a aby se člověk 

                                                
19 Tak ať mi nikdo neříká, že potřebujeme jíst denně tolik sacharidů, kolik běžně 
ty nejvyšší kapacity doporučují. 
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jako takový hýbal, je v celém těle rozvedená síť nervů, 
které přenášejí vzruchy.  A taky je tělo protkáno krevním 
řečištěm pro kolování krve, kyslíku, hormonů, a všeho, co 
zabezpečí pohyb jedince. A teď trochu podrobnejc. 

 

 

 

 

 

KAPITOLA 1X.2 
Dýchací soustava 

Aby svaly pracovaly, potřebují kyslík, proto je 
jedním z nejdůležitějších kroků pro správnou svalovou 
kontrakci se umět správně nadechnout do plic. Tento 
úkon provádí z více než sedmdesáti procent bránice. 
Jedná se o svalovo-šlachovitou blánu oddělující orgány 
hrudního koše a břicha, která má taky významný vliv na 
vzpřímený postoj člověka. Divili byste se, kolik lidí dýchá 
nesprávně. Proto je prvním krokem naučit se to správně.  

Podle způsobu provedení, dýchání dělíme na 
plicní a brániční. To první je plytký a neefektivní. Při 
nádechu se zvedá jenom hrudní koš, kde jsou plíce 
a břicho zůstává téměř nehybný. To druhé využívá 
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bránici, a tím využívá plný potenciál dýchací soustavy, 
zabezpečuje správný nádech i výdech. Zjednodušeně se 
bráničnímu dýchání říká dýchání do břicha. Brániční 
dýchání je hlavním pilířem správného tréninku při 
vykonávání jakéhokoli cviku. Někdo to umí přirozeně, jiný 
se to musí naučit. Je třeba si uvědomit daný sval a začít 
ho silou vlastní vůle využívat. Umět způsobit jeho 
kontrakci a udělat z toho až takovou rutinu, že tělo začne 
samo automaticky bránici využívat i během spánku. Podle 
způsobu využití dělíme dýchání na: 

 

běžné dýchání 

dýchání pro fyzický výkon 

relaxační dýchání 

 

Pro běžný život je esenciální naučit se nadechovat 
do břicha a využívat u toho bránici. U fyzického výkonu je 
to trochu jiný a je potřeba naučit se posloupnosti. 
Vysvětlím to na cviku shybu na hrazdě. Když stojíme na 
zemi, nic se neděje a jsme přitahováni k zemi gravitační 
silou. Nadechujeme se, jak je nám libo. Následně se na 
hrazdu zavěsíme, ale pořád se v uvozovkách téměř nic 
neděje (fáze jedna). Následuje přitáhnutí, kde jak už jsem 
předtím zmínil, na to, aby svaly vykonaly pohyb, se 
potřebují okysličit, takže by měl před optimální svalovou 
kontrakcí přijít nádech (druhá fáze).   
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Měl jsem možnost vidět nespočetný množství 
případů, kde jsem lidi musel naučit jak synchronizovat 
dech s fyzickou námahou. Ono to samozřejmě vypadá 
jednoduše, ale není tomu tak. Chce to trénink, hlavně, 
když se následně přidají kromě cvičení s vlastní vahou 
i činky a připojí se taky vícekloubové cviky. Druhým 
příkladem je dřep a variace cviků, kde je začátek pohybu 
nahoře. Princip je obdobný. Vezmu činku, nadechnu se 
do bránice, zpevním core a pomalu klesám dolů k zemi. 
Směrem nahoru výdech. A do třetice benchpress. Nádech 
před kontrakcí, před spuštěním činky k prsům. Výdech 
během kontrakce, výtlaku směrem nahoru. 

Protože je tahle knížka taky o osobním rozvoji 
a mentálním zdraví, musíme si taky říct něco málo o tom, 
že dýchání se dá využít i v jiný prospěch, než jenom pro 
svalovou kontrakci ve fitku. Narážím na relaxační dýchání 
k odbourání stresu, uvědomění si přítomného okamžiku, 
při dechových cvičeních u aktivit, jako je saunování, 
otužování a taky při meditaci. Uvědom si, jak se ti uleví, 
když se po nějaké době jenom krásně zhluboka 
nadechneš. A tyhle pocity se aplikují do různorodých 
dýchacích technik při zklidnění, nebo při stresových 
situacích. Jednou z nejznámějších je technika 4-7-8, 
vyvinuta Dr. Andrew Weilem. Je založena na dávné 
jogínské technice nazvané pranayama, která pomáhá 
lidem získat kontrolu nad jejich dýcháním.  

Zklidňující dýchání patří mezi základní techniku 
proti úzkosti a úzkostným stavům. Když porozumíš 
principu dýchání proti úzkosti, je pak možné získat 
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převahu nad nepříjemnými situacemi. Důležité je, když 
nás zaplaví úzkost, zaměřit se nejprve na svůj dech. Aby 
dýchání mělo zklidňující efekt, je potřeba, aby byl výdech 
delší než nádech a nadechovali jsme se do břicha. 

Velmi zajímavou technikou je taky technika 
dýchání do čtverce. Zklidňující dýchání si můžeme 
představit jako čtverec, jehož strany jsou tvořeny 
nádechem, krátkým zadržením dechu, výdechem 
a výdrží. Délka jednotlivých sekvencí je individuální 
a závisí na kapacitě plic. Pro začátečníka je osvědčeným 
způsobem provádění zklidňujícího dýchání tři sekundy 
nádech, tři sekundy zadržení dechu, tři sekundy pomalý 
výdech a pak tři sekundy výdrž. Lze si tuto techniku 
upravit dle vlastních možností, ale měla by být dodržena 
zásada krátkého nádechu a dlouhého výdechu. 

Pomalé dýchání nosem s prodlouženým 
výdechem zvyšuje CO2, aktivuje parasympatický nervový 
systém a snižuje kortizol. To pomáhá okysličovat buňky 
a zvyšovat energetický metabolismus. Dýchaní je základ, 
proto ho nepodceňuj a neber na lehkou váhu. 

 
  

Tohle je konec ukázky knížky 7X. Líbilo se ti? Objednej si 
knížku na jedném z následovních odkazů:

https://bit.ly/3PoCTx7
https://www.innovisique.com/7x

https://www.bookla.cz/eshop/zbozi/10000498




