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PŘEDMLUVA
Milí čtenáři,

už je to nějaká doba, kdy vyšel druhý díl mé knihy Sacharidové vlny II, a já začal vnímat, že už bych 
se zase rád spisovatelsky vyjádřil. Shodou náhod mě Nutrend požádal o spolupráci. Nedalo mi to 
a nabídku jsem přijal. Tou myšlenkou byla kniha s názvem TOP 10 diet a výživových strategií. Zde 
bych měl shrnout svět diet, mýty v dietách, pravdy a polopravdy, které nás denně obklopují. Společ-
nost Nutrend chce svým věrným klientům nejen pomoci k vysněné postavě, ale zároveň klientovi 
dát přehled o možných variantách, jak toho dosáhnout.
 Jsem opravdu velmi rád, že mám možnost opět se s vámi podělit o své zkušenosti a rady. Jako au-
tor bestsellerů Sacharidové vlny I, II, který denně pracuje s klienty na jejich výživových plánech 
a proměnách, si dnes dovoluji tvrdit, že pro každého se dá najít ta správná cesta k dosažení jeho 
vysněného cíle. Nejsou to jen slova, ale především výsledky mých klientů, kteří to potvrzují a dávají 
mi zpětnou vazbu, že mám v životě štěstí věnovat se tomu, co mě baví, a hlavně dělat to, co pomáhá 
druhým. 
Za následující řádky může také dlouholetá myšlenka, která si postupem času více a více říkala o se-
psání. Tato myšlenka navíc sílila s přibývajícím vlivem sociálních sítí a internetových článků, které 
doslova zahlcují společnost nepravdivými a hlavně zkreslenými informacemi o tom, jak jíst zdravě, 
vypadat skvěle a nemuset pro to skoro nic udělat. Pokud jste se již stali čtenáři několika podobných 
článků, nemohlo vám uniknout, že často jedna teorie vyvrací druhou. Člověk potom stojí na roz-
cestí a řeší, kterou cestou se vlastně vydat. Jako například nejčastější téma: Co je důležitější? Pohyb 
nebo strava? A mnoho dalších, kterým se zde chci věnovat a pokusit se je vysvětlit takovým způso-
bem, aby to pochopili opravdu všichni. 
V textu nečekejte opisy světových studií, odborných článků a vysvětlování biomolekulárních dějů 
na nejvyšší úrovni. Já sám jsem už z podobných knih a článků unavený. Ne proto, že by byly neprav-
divé, ale hlavně proto, že pokud člověk nezvládne absolutní základy, nemá smysl hledat cestu tam, 
kde není žádný prostor pro kompromis. Jsem člověk z praxe, nepracuji s texty, ale s lidmi. Proto už 
dávno vím, že nezáleží, jak moc odbornou informaci člověku dáte, ale především záleží, aby pocho-
pil to, co se mu snažíte sdělit. Protože i zde platí pravidlo:
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PŘEDMLUVANĚKDY MÉNĚ ZNAMENÁ VÍCE

Výzkum v oblasti výživy a tréninku neustále přináší nové studie a informace. Jsem si jist, že těch 
novinek bude i nadále přibývat. Stále ještě není vše objeveno, ale já si troufám tvrdit, že to podstat-
né už objeveno bylo. Vždyť už naši předkové věděli, že základem pevného těla a hlavně zdraví je 
střídmost, trpělivost, dobrá nálada a pohyb, nejlépe na čerstvém vzduchu. Se vším ostatním si už 
naše tělo poradí samo. Více než kdy jindy se v dnešní době člověk soustřeďuje na detaily. Chce být 
perfektní v jedné věci a přitom mu utíkají další, které tvoří podstatu celku.
V následujících řádcích bych rád objasnil výsledky mého pozorování v oblasti výživy a tréninku 
s klienty, se kterými jsem spolupracoval za celou dobu své trenérské praxe. Nepochybuji o  tom, 
že budoucnost nám přinese další informace o nových metodách hubnutí, ale na předvídání zde není 
místo, pojďme se společně podívat na danou problematiku hned teď. 
S přesvědčením píšu tuto knihu, která, jak doufám, přinese i vám jiný úhel pohledu na zmiňovanou 
problematiku dietních postupů, výživových strategií a výživových směrů. Nejžádanějších 10 diet 
a strategií používaných pro dosažení vysněné postavy nebo rovnováhy organismu. Vše je popsáno 
jasně a stručně, bez zbytečných detailů, které často zavádějí čtenáře mimo efektivitu jejich snaže-
ní. Každý z nás je výjimečná osobnost. Co funguje na jednoho, nemusí fungovat na druhého. Také 
platí pravidlo, že co na nás fungovalo loni, nemusí fungovat letos. Právě proto zde máte možnost 
nahlédnout do vícera směrů, vyzkoušet si je a rozhodnout se pro ten, který vám bude vyhovovat 
nejvíce. Fyziologie našeho těla je neustále v dynamické rovnováze a my máme to štěstí, že jsou již 
známy postupy různých směrů, jak dosáhnout vytčeného cíle. Já jen doufám, že ve vašem případě 
to je vysněná postava ruku v ruce s dobrým zdravím. Mé krédo je a vždy bylo pomoci každému, kdo 
o to stojí, a proto doufám, že i zde najde cestu každý z vás, kdo o to opravdu stojí.
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ZÁKLADNÍ 
MYŠLENKA
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Dříve než se dostaneme k jednotlivým možnostem stravo-
vání, diet a životních směrů, je potřeba seřadit si priority, 
co je a co není důležité. Určitě jste již mnohokrát slyšeli, 
že jídlo je alfou a omegou všeho, tvoří až 70 % úspěchu a je 
důležitější než trénink samotný. Já se  vám pokusím na-
bídnout jiný úhel pohledu. Především se jedná o seřazení 
prio rit krok za krokem, aby v závěru bylo vše tak, jak má 
být.

Co se stravy týče, mnozí z vás již určitě slyšeli, že snídaně 
je základ dne. Ostatně nám to připomínají také reklamní 
slogany. Zde bych ale rád poznamenal, že podstatnější roli 
hraje předešlá večeře a následný spánek, poté až zmíněná 
snídaně. Každopádně i tou snídaní můžete hodně zkazit, 
proto je důležité, jakou snídani si dáte. A ještě více záleží 
na tom, kolik té snídaně je. Pamatujte, že potřebujete roz-
jet metabolismus, který po noci plné regeneračních pro-
cesů a čištění organismu potřebuje dostat odpadní látky 
z těla ven, proto nezatěžujme organismus tím, že mu hned 
zrána dáme za úkol začít trávit velkou a těžko stravitelnou 
snídani. Ale to už předbíhám, více se dozvíte u samotných 
jídelníčků, ke kterým se brzy dostaneme.
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SPÁNEK
Kvalita spánku je dle mého názoru to nejdůležitější, co náš organismus potřebuje, aby vše ostatní 
mohlo fungovat tak, jak má. Je tak důležitý, že pokud ho šidíte, dříve či později se jeho nedostatek 
projeví. Nejprve se dostavuje únava během dne, nesoustředěnost, chutě na sladké a snížení výkon-
nosti nejen při tréninku, ale ve všech dalších aktivitách. Stará pravda říká, že ráno je moudřejší 
večera – neboli nechte přes noc tělo odpočinout a rozhodování nechte na ráno. Rušení nebo neu-
možnění spánku vede k potřebě spánku mimo obvyklou dobu a k psychickým potížím, od mírných 
až po velmi závažné. Ideální doba trvání spánku je 7–8 hodin denně. Jeho nedostatek nazvaný spán-
ková deprivace se neprojeví okamžitě, protože nemá zásadní vliv („vypnutí“) na fyziologické funk-
ce. Ty odpradávna byly životně důležité, a proto tělo během spánku jako první regeneruje buňky 
a až po určité době ve spánku dojde k „čištění“ myšlenek a emocí. To znamená, pokud spíte jen pár 
hodin denně (3–5 hodin), na fyzické aktivitě to nepoznáte, dokonce budete schopni regenerovat 
část buněk, ale vaše mysl zůstává „zanesena“, a proto narůstá permanentní stres a napětí, což je 
začátek konce vaší cesty za vysněnou postavou. Pokud to tedy se správnou životosprávou myslíte 
opravdu vážně, nezačínejte den jenom kvalitní snídaní, ale především kvalitním spánkem. (1)
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SPÁNEK
Důležité aspekty spánku:

1.  Odvádění metabolitů z mozku, které jinak zabraňují kvalitní funkci mozku
2. Zvýšení intelektového výkonu
3.  Zásadní význam pro kvalitu učení a paměti
4.  Zvýšení anabolismu, ve spánku roste růstový potenciál a posílení imunity

Doporučení: Klientům se vždy snažím objasnit věci na základě přirovnání. Představte si, že vaše tělo je ne-
skutečně velká továrna s desítkami tisíc pracovních procesů a že každá buňka je pracovník. Směna probíhá 
od chvíle, kdy se probudíte, do chvíle, než usnete. Potom nastupuje noční směna, která má za úkol uklidit 
vzniklý nepořádek, opravit stroje a malé poruchy, popřípadě vyměnit opotřebované části tak, aby vše bylo 
připraveno na ranní směnu. A teď si představte, že v té velké továrně přestanete dodržovat noční směnu, 
budete jen pracovat bez revizí, oprav a udržování pořádku. Umíte si představit, jak dlouho bude taková 
společnost fungovat? Nějakou dobu ano, ale poté se vše sesype jako dům z karet.
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Říká se, že  strava tvoří 70 % a  trénink jen 
30 %. To je ovšem velmi zkreslené tvrzení. 
Pohyb je impulz vašemu tělu, kterou cestou 
se má dát, a  jídlo je jen doprovodným prv-
kem.

Příklad: I přesto, že budete jíst kvalitní steaky, 
spoustu bílkovin a dostatečné množství dalších 
makroživin, můžete přibírat tuky, pokud jste 
nedali tělu tréninkový impulz k nabrání svalo-
vé hmoty silovým tréninkem. Na druhé straně, 
budete-li tvrdě trénovat a  postupně zvyšovat 
zátěž, vaše tělo vystaví nutné množství svalové 
hmoty pro zvládnutí této zátěže, a to i za před-
pokladu, že  vaše strava neodpovídá kritériím 
jídelníčku pro nabírání svalové hmoty (větší 
množství bílkovin). Samozřejmě pro obě pravi-

dla musí platit zákon o kalorickém příjmu, a to: 
příjem kalorií je větší než výdej kalorií. 

Spousta lidí neustále hledá dokonalý jídelní-
ček, který je dovede k vysněné postavě, ale 
když se jich potom zeptáte, zda přizpůsobi-
li trénink svému cíli, odpoví vám, že nikoli. 
Proto z mého úhlu pohledu je to pohyb a naše 
snaha, která vede k vysněné postavě. Jídelní-
ček je jen podpora, která říká, jak rychle cíle 
dosáhneme a  na  kolik procent ho splníme. 
Chcete-li změnu, musíte opustit mantinely 
komfortní zóny! Pohyb je nedílnou součástí 
našeho života. Nejde pouze o  tréninkovou 
část, ale o další aspekty, které s sebou pohyb 
přináší. 
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Pohyb zlepšuje:

• látkovou výměnu
• odvod odpadních látek
• podporu činnosti lymfatického 

systému
• okysličení organismu
• vyšší pohyblivost kloubů
• výživu chrupavek
• peristaltiku střev
• a mnohé další

Proto si nemyslím, že  pouze tré-
ninková jednotka je ta důležitá, 
nýbrž pohyb během celého dne 
je to, co z vás dělá aktivního člo-
věka. Choďte pěšky, schody berte 
jako výzvu. A  pokud pijete rádi 
kávu, tak proč si ji nevzít s  se-
bou ven a  neprobrat věci venku 
na  procházce? Sezení je zlozvyk, 
který rádi přebíráme již od  zá-
kladní školy. Už jste slyšeli o tom, 
že  v  Nepálu nemají ve  spoustě 
rodin židle, proto když se  chtějí 
zastavit, dřepnou si. Jak dlouho 
vydržíte dřepět vy?
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PITNÝ 
REŽIM
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Kdyby předmětem této knihy nebyla cesta za vysněnou postavou, tak 
bych zajisté dal dostatečný pitný režim na první místo. O jeho nut-
nosti není pochyb. V podstatě nezáleží, jaká zásada má jaké místo, 
protože všechny body, které zmiňuji, jsou stejně důležité a nepostra-
datelné. Jsem si jist, že každý z vás alespoň nějaký pitný režim má. Já 
ale poukazuji na DOSTATEČNÝ pitný režim! Věděli jste, že vaše tělo 
přefi ltruje v ledvinách u průměrného člověka 120–150 litrů prvotní 
moči během 24 hodin? To znamená, že voda ve vašem těle je 
3–5x přefi ltrována a  odpadní látky jsou dále odváděny z  těla ven. 
Navíc fyzická aktivita zvyšuje množství těchto látek a vyšší množ-
ství bílkovin taktéž. Upřímně, řekněte, kolik vody tělu dopřejete, 
aby tyto odpadní látky byly řádně odvedeny z těla pryč? (2) Navíc, 
když k tomu připočtete také ztrátu vody pocením, tvorbou slin a dý-
cháním (cca 0,1 litru za hod.). Pokud mám význam pitného režimu 
ještě podtrhnout, co se vaší snahy o dokonalou postavu týče, zkus-
te si představit, že průměrná teplota vlažné vody, kterou pijete, je 
17 °C. Teplo nutné k ohřátí této vody je Q = c . m . (t2 – T1) Q = 4,2 x 
0,5 (37 – 17) = 42 kJ – to znamená, že na 0,5 litru vlažné vody tělo 
vydá 10 kcal a zrychlí metabolismus v rámci látkové výměny. Ten-
to vzoreček si určitě pamatuje každý z vás z předmětu fyziky. To je 
další důvod, proč navýšit pitný režim. Je také důležité uvědomit si, 
že  jeho prvotní nedostatek způsobuje bolest hlavy, únavu a pokles 
mentální výkonnosti. Lidé se  to snaží svést na  stres, málo spánku 
a nevědomky doplňují energii rychlými cukry. Přitom hlavním dů-
vodem je dehydratace. Přestože člověk pije dostatek tekutin, může 
se stát, že s nadměrným množstvím soli může nastat nevyvážené pH 
organismu, které má za následek zadržování vody v těle v mimobu-
něčném prostoru. Proto je důležité ruku v ruce s pitným režimem 
dodržovat zásady správného stravování, střídat zdroj vody – čaje, 
minerálky, pramenité vody atd. 
V neposlední řadě je v cestě za vaší vysněnou postavou STRAVA.



11 ST
RA

VA



12

Strava jako taková skrývá spoustu možností, 
jakým směrem se  vydat. Již v  70. letech vyšla 
základní pyramida dodržování zdravého stra-
vování. Osobně můžu říct, že  tyto zásady platí 
dodnes. 
Bohudík, pro někoho bohužel, se dnešní nabíd-
ka surovin a nabídka gastronomických zaříze-
ní dostala na  takovou úroveň, že  rozhodnout 
se pro správnou volbu není vůbec jednoduché. 
Zatímco v  90. letech byl jen jeden celozrnný 
chléb, a  jestli si to dobře pamatuji, byl to žit-
ný zvaný MOSKVA, dnes máte v nabídce tolik 
možností, že rozhodnutím, které je to správné, 
člověk mnohdy stráví až několik minut. Vývoj 
šel dopředu a pozorování vedlo různé odborní-
ky k hledání přístupu, který by vyhovoval těm 
lidem, kteří mají s úbytkem hmotnosti problé-
my. Sáhli hluboko do minulosti a přebrali pojem 
„dieta“ do mimolékařského odvětví. Jen uvedu 
na správnou míru: Z lékařského hlediska je cí-
lem každé diety omezit nebo úplně zabránit je-
dinci přijímat živiny a látky škodící jeho zdra-
ví. Nebo je zde jiný zdravotní problém, který 
s sebou přináší také nutnost snížení hmot-
nosti. Pouze tento důvod a toto lékařské 
prostředí má právo používat pojem 
DIETA. Lidé si ale řekli, že  když to 
platí tady, tak proč si to nepře-
vzít do běžného života a tímto 
způsobem si udržovat určitou 
hmotnost v mezích. Proto 
různí odborníci vymysle-
li různé cesty, jak nabíd-

nout lidem možnost jít danou cestou a vybrat si 
tu, která jim nejvíce vyhovuje. A tak máte dnes 
na výběr několik diet. Postupem času začala být 
nadváha hlavním tématem společnosti, a  do-
konce si troufám tvrdit, že  je dnes na vrcholu 
své pyramidy (3). 
Jak stará pravda říká, v  jednoduchosti je síla, 
a  proto zde najdete TOP 10 nejefektivnějších 
způsobů, jak dosáhnout vysněného cíle. To své 
zde naleznou jednak lidé, kteří chtějí shodit jen 
pár kilo a najít rovnováhu organismu, ale i ti ná-
ročnější toužící po vyrýsované postavě. Ovšem 
kdyby to bylo tak jednoduché, tak je dnes kaž-
dý se svou postavou spokojený a já nepíšu tuto 
knihu.
Dříve než vyzkoušíte jeden ze sepsaných směrů, 
diet a strategií, zkuste alespoň jeden měsíc do-
držovat „desatero zásad“ uvedených níže, které 
v sobě zahrnují vše potřebné, aby člověk došel 
k vyvážené a zdravé postavě. A pokud vydržíte, 
tak ty další kroky budou mnohem lehčí. Přece 
i dítě se musí naučit nejprve chodit a až potom 

běhat. Naučte se chodit v jednoduchých pra-
vidlech, až  poté bude prostor vyzkoušet 

naplno těžší cestu. Toto desatero není 
jen výsledkem pozorování vlastních 

pocitů a pocitů klientů, ale také je 
to výběr těch hlavních zásad z růz-

ných směrů a diet, které oprav-
du fungují! Pokud někteří 
z vás své tělo již znají a vědí, 

že  jim vyhovují také jiné 
zásady, o to lépe.
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Sacharidy, bílkoviny, tuky. Gramy, miligramy, dekagramy. Detaily, které nás pohlcují a nutí soustře-
dit se na rozpisy místo na pocity. Začněte tedy zlehka, vnímejte vlastní pocity a radost z každého 
malého úspěchu. Dokonalé plánování a detaily si ponechte na další etapu.

1. Dostatečný spánek – již v úvodu byl zmíněn význam spánku, proto si dejte hned jeden cíl, 
a to chodit si lehnout do postele ve stejný čas. Rada pro dobrý spánek zní:

a. Choďte spát minimálně 2,5 hodiny po posledním jídle. Pokud to časově nevychází, dejte 
si opravdu jen lehkou večeři. Trávení potravy během spánku narušuje vylučování hor-
monů, jako je např. růstový hormon, který ovlivňuje regeneraci buněk. 

b. Snažte se spát mimo elektrická zařízení v pokoji. A pokud možno v absolutní tmě. Jaké-
koliv světlo narušuje vylučování melatoninu, hormonu, který určuje kvalitu spánku. 
Narušení jeho vylučování způsobuje problémy se spánkem a s tím spojené nežádoucí 
účinky.

c. Mnoho dalších doporučení najdete v knize Proč spíme od autora Matthewa Walkera, 
která patří mezi ty opravdu nejlepší knihy, jež rozebírají důležitost spánku. Věřte, nebo 
ne, pokud si ji přečtete, nic už nebude jako dřív a změníte spoustu věcí stejně jako já.

2. Dostatečný pohyb – jako denní minimum pro zajištění všech fyziologických procesů dopo-
ručuji lidem 10 tisíc kroků během dne. Pokud je to pro vás v tuto chvíli moc, nic se neděje. 
První den ujděte to, co ujdete, poté si každý den přidávejte 500 kroků. Například doporučuji 
vystoupit jednu zastávku před vaší cílovou stanicí. Uvidíte, že vám hned naskočí 1 000 kro-
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ků – a máte splněno. Dávejte si výzvy a překážky. Zkuste znovu chodit po schodech nebo si 
pro kávu zajděte na to nejvzdálenější místo od vás. I kdyby to byl jen jeden blok, brzy zjistíte, 
že každý den 200 kroků navíc vám udělá 4 000 kroků za měsíc a 48 000 za rok. To znamená, 
že i toto malé rozhodnutí vás přimělo ujít o 38,4 km dále během pracovních dnů. A musíte 
uznat, že to byl jen malý krůček. Teď si představte, že byste si o víkendu dali za úkol jednu 
delší procházku. Že je to nereálné? To nemůžete vědět, pokud to nezkusíte!

3. Pitný režim – noste stále s sebou malou láhev vody. Bohatě stačí třeba ta o objemu 0,3 l, 
nebo ještě lépe 0,5 l. Kdykoliv vás napadne, napijte se, stačí malý doušek vody. Má to násle-
dující výhody:

a. Pomalu, ale jistě budete navyšovat svůj pitný režim a únavu doslova vyženete z těla.
b. Neustálým zvlhčováním sliznice si pomůžete proti škrábání v krku a možná tím oddá-

líte případnou angínu. Vysušená sliznice je mnohem méně odolná vůči nejrůznějším 
nemocem.

c. Trápí vás často chutě na sladké? Pocitem plného žaludku je budete mít více pod kont-
rolou. Zvláště pokud do vody přidáte pár kapek vymačkaného citrónu a snítku máty.

4. Střídmost – z odborného hlediska bych toto nazval udržení glykemické nálože. To, že jíte 
zdravé jídlo, ještě neznamená, že ho můžete jíst neomezeně – to si spousta lidí neuvědomu-
je. S pocitem zadostiučinění, že si dal zdravé jídlo, kdekdo neváhá a přidá si k němu velkou 
porci salátu. Z hlediska kalorického příjmu to není až takový problém, ovšem z hlediska ob-
jemu stravy se tělo dostává do stresu. Dále také do tenkého střeva putuje nestrávená hmota 
a slinivka břišní začne vylučovat více inzulínu, který rychleji zabudovává nabyté sacharidy 
z krve do tuku. V neposlední řadě přichází únava, která se dostavila také z důvodu, že tělo 
bylo nuceno vyloučit velké množství trávicích enzymů. Ne nadarmo se říká: jez do polosyta, 
pij do polopita.

5. Zásada čistého talíře – má osobní zásada, která vyplývá z dnes nekontrolovatelného užívá-
ní soli. To, že není jídlo slané, neznamená, že nemá v sobě sůl. Sůl je prostředek, který dává 
potravinám delší trvanlivost. Čistý talíř je pojem, který znamená, že když dojíte, zůstává váš 
talíř čistý. V překladu to znamená – žádné dresinky, žádné omáčky, žádné zálivky a hlavně 
nic smaženého a mastného. Pokud jste přece jenom gurmáni a potřebujete mít podobné 
chutě na talíři, doporučuji porci degustačního menu. 

6. Minimum cukru – i přesto, že toto desatero není nikterak přísné, co se cukru týče, nemá 
slitování! Ať to přijmete, nebo ne, cukr je brán jako nejrozšířenější droga na světě s prokaza-
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telným účinkem závislosti na sladkém! Primárně nejde o cukr, ale o chemické reakce, které 
v těle spouští a které hormony se kvůli němu vylučují. Později se dozvíte jaké a vše pocho-
píte. Tedy vaše závislost není na cukru, ale na hormonech, jež získáte díky cukru. Malá rada 
zní: produkci těchto hormonů stejně tak vyloučíte pohybem, pobytem na sluníčku a samo-
zřejmě vhodnou stravou. To vše vám pomůže předcházet chuti na sladké! Pokud to dodržíte, 
víte, čeho se dočkáte? Získáte ESO v rukávu a vždy, když ho vytáhnete, máte vyhráno. Tento 
bod není od toho, abych vám řekl, že cukr už nikdy nesmíte, ale tento bod slouží k tomu, 
abyste cukr využili, kdy bude potřeba.

Příklad z praxe: Máte schůzku s obchodním partnerem a musíte být tvrdí, přesvědčiví a opírat 
se o fakta. Když půjdete na tuhle schůzku doslova hladoví, s minimem obsahu cukru v krvi, věřte 
mi, že budete doslova k neporažení v argumentech a síle v jednání. Opačná situace bude, když máte 
brainstorming a potřebujete chrlit nápady a energii. Přesně tady je prostor pro vaši dávku cukru 
ve formě dezertu a kávy. Díky vaší detoxikaci od cukru vám postačí opravdu malá dávka cukru 
na nakopnutí vaší mysli a dobré nálady a potom uvidíte, jaké věci se budou dít. Takže na závěr bych 
řekl o cukru následující: dobrý sluha, špatný pán. 

Maso? NE každý den! – živočišná bílkovina je pro nás velmi důležitá! Její vliv na CNS 
ve stadiu vývoje organismu je nesporný! V minulosti bylo jídlo s masem většinou svátečním 
jídlem, a proto se jeho nadměrná konzumace nikdy nedostala do diskuzí. Dnešní doba je jiná 
a maso se na náš talíř dostane takřka 1–2x denně, což je dle mého pohledu úplně jiná situace, 
která s sebou nese svá úskalí. Z tohoto důvodu uvádím v tomto desateru nutnost jeho částeč-
ného vynechání. Nade všechno doporučuji, nejezte tento druh bílkovin, myšleno živočišnou 
bílkovinu, každý den. Vřele doporučuji dát si 2 dny v týdnu zcela odlehčené dny a využívat 
tak rostlinné bílkoviny. Velkou inspirací pro vás mohou být životní směry – například mak-
robiotika či veganství, o nichž se dozvíte na závěr v TOP 10 diet a výživových strategií.

7. Minimum lepku a mléčných výrobků – stejně jako problematiku živočišných bílkovin, tak 
i problematiku lepku a mléčných výrobků uvádím v tomto desateru. Konkrétněji, proč to tak 
je, se dozvíte ve směru celostní medicína. I tyto dvě suroviny jsou u nás zastoupeny více než 
často. Pokud se vám je podaří z jídelníčku eliminovat, máte vyhráno. Podotýkám ne vyloučit, 
ale jen omezit! Z mého úhlu pohledu je například konzumace kysaných výrobků nadmíru 
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prospěšná. Ale i zde platí střídmost. 
8. Smějte se – možná to zní jako ohraná písnička, ale bylo by špatné ji v desateru neuvést. 

Smích opravdu zlepšuje náladu, a ať chcete nebo ne, vylučují se vám ty správné hormony. 
Berte život s nadhledem a s myšlenkou, že každá překážka v životě je tady proto, abychom ji 
mohli překonat a tím se stali silnějšími! Jediné, na čem záleží, je úhel pohledu. Je na vás, zda 
vidíte sklenici poloplnou, nebo poloprázdnou. Absolutně stejná situace, ale s různým přístu-
pem k řešení. Teď záleží na vás, kterou cestu vyhodnotíte jako tu správnou.

9. Osobní vztahy – zní to jako klišé. Osobní vztahy? Vždyť problémem je postava, co to má 
společného se vztahy? Má to společného více, než si myslíte! Mít dobré vztahy je jeden ze zá-
kladních pilířů spokojené osobnosti. Přátelé, rodina a kamarádi nás ovlivňují a ovlivňují 
děje v našem těle včetně myšlenek a hormonů. Nevěříte? Tak si zapamatujte slovo oxytocin, 
který si později objasníme.

Tyto zásady jsou opravdu dostačující pro to, abyste se cítili mnohem lépe a zdravěji. Není v nich 
nic, co by vás nějakým způsobem omezovalo. Každá z těchto zásad je důležitá pro další krok, tím je 
rozhodnutí pro určitý typ diety nebo životního směru.
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CESTA
Jako specialista na  výživové strategie denně 
brouzdám ve  spoustě druhů faktů, které jsou 
kolikrát pro náš organismus nepodstatné, 
a proto bych jich vás čtenáře rád ušetřil. Jak už 
jsem psal v úvodu, věnujme se zásadním věcem. 
Jde o  to nabídnout vám stručnou teorii, která 
bude pro vás pochopitelná a hlavně efektivní. 
Nedalo mi to a předešlé body mě donutily zamy-
slet se nad tím, že  tato kniha si zaslouží mno-
hem více než jen pár řádků o dietách a strategi-
ích, ale především bych vám rád sdělil svůj úhel 
pohledu na výživu a přístup k ní. Věřím, že kaž-
dý by rád pochopil princip stravování a konečně 
přestal ztrácet čas chybami, které nevědomky 
dělá. Vy sami nyní máte možnost seskupit si 
myšlenky, vybrat si a navrhnout vlastní řešení 
a cestu k dosažení vytčeného cíle. 
Začal bych větou:
„Čím víc vím, tím víc vím, že nic nevím.“
Pro pochopení problematiky stravování jsem 
si vybral jedno přirovnání: Stejně jako ten nej-
vyšší akademický titul člověku nezaručí patent 

na rozum, tak nikdo neříká, že člověk s nižším 
vzděláním nemůže najít uplatnění a být spoko-
jený. Právě takto se  budu snažit popsat určité 
úrovně informací o stravě. Věřím, že po přečte-
ní někteří z vás usoudí, že  jim stačí dodržovat 
pouze základní pravidla pro spokojenost a zdra-
ví – viz desatero zásad. Někdo třeba bude chtít 
pokračovat a dosahovat vyšších příček v pozná-
vání svého těla a  ti nejodhodlanější možná po-
sunou své hranice poznání do míst, kde předtím 
ještě nebyli. Nicméně to už nechám na vás, kam 
až budete chtít zajít. 
Ta nejpodstatnější část této knihy není o  tom, 
abyste znali nazpaměť všechny druhy diet 
a strategií. Mně osobně jako mentorovi jde pře-
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Ídevším o to, abyste pochopili, jak s danými informacemi 

pracovat. Budu se snažit najít to správné přirovnání, aby 
jej pochopili i  ti nejméně znalí v  oboru výživy, protože 
právě tito čtenáři si zaslouží pořádné vysvětlení. 
 Představte si, že  znalosti o  výživě se  dají přirovnat 
ke  znalostem v  našem školním systému, v  němž vidím 
jistou paralelu. Věřím, že právě v tomto přirovnání najde 
každý z vás odpověď na svou otázku. Kam až budete chtít 
zajít ve znalostech o výživě a na které úrovni vědomostí 
skončit. To vše s  pocitem – teď to chápu, jsem spokoje-
ný s touto úrovní a takto mi to vyhovuje. Přece ne každý 
touží po dosažení vysokoškolského vzdělání. A taktéž ne 
každý potřebuje znát tuto problematiku výživy sahající 
až k dokonalému poznání např. hormonálního systému. 
Ani jedno z  toho nemusí vždy zajistit vaši spokojenost. 
No a ti, kteří se rozhodnou jít dále a budou chtít doslova 
studovat tuto problematiku podrobněji, mi udělají velkou 
radost. Dnešní doba nabízí spoustu dobré literatury. Jako 
je například kniha Moderní výživa ve fi tness a  silových 
sportech, kde najdete opravdu podrobné rozebrání fyzio-
logických pochodů v lidském těle, důležitých pro stavbu 
vašeho těla. Ale nyní už pojďme k tomu přirovnání.
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Období, na které snad všichni velmi rádi vzpo-
mínáme. Na obědy jsme se těšili vždy, když byly 
buchtičky s krémem, řízek s bramborovou kaší 
nebo cokoliv, co nám chutnalo. Co nás neuspo-
kojilo v jídelně, se nám maminka snažila splnit 
alespoň o  víkendu. Nedělní buchta byla v  té 
době samozřejmostí, a  to vše často na zahradě 
u prarodičů nebo na výletě. Byli jsme jednoduše 
šťastní a bez starostí (dopamin). Bavilo nás hrát 
si s dětmi, hrát společenské hry a dělat to, co nás 
prostě jen tak baví, a hlavně nedělat to, co nás 
nebaví! Byli jsme sami sebou (serotonin). Po-
stupem času se začínáme zařazovat do společ-
nosti a s tím přicházejí sporty a kroužky. Už tak 
v mladém věku se projevují první znaky ctižá-
dosti. Pro svou spokojenost začneme na sobě 
pracovat a trénovat. Přibývá nám první fy-
zický trénink. Díky tomu se v našem těle 
začíná rozvíjet továrna na  produkci 
hormonů (endorfi n). V  neposlední 
řadě, jak jistě uznáte, toto obdo-
bí patří rozvíjení nových vzta-
hů. Ano, těch čistých vztahů 
bez zištných důvodů, a  to 
proto, že  jsme byli ješ-
tě děti. Jako děti jsme 

měli spoustu kamarádů, zažívali první lásky 
a hlavně jsme měli rodiče, kteří nás vždy milo-
vali i přesto, že jsme dělali stále dokola ty stejné 
chyby. Odpouštěli nám, chápali nás a my byli 
za ně rádi (oxytocin).
Jednoduše řečeno nám v těle fungovalo všech-
no, jak má, bez jakéhokoliv našeho přičinění 
chtít něco ovlivnit. Nikdo z nás se nesnažil o do-
držování určitých pravidel. Vše bylo přirozené 
a mělo svůj řád. Většina dětí (malí, velcí, kypří, 
tencí), která to takto měla, byla spokojená. 
Určitě jste si nemohli nevšimnout, že v popisu 
výše zmiňuji za každým příkladem pocitu a ur-
čitým chováním jednotlivé názvy, jako DOPA-
MIN, SEROTONIN, ENDORFIN, OXYTOCIN. 
Nejsou to jen ledajaké názvy, ale konkrétně 

to jsou neurotransmitery, hormony, opiáty 
(dále jen všeobecně „hormony“). Tak jako 

školák se  v  budoucnu neobejde bez 
písmen, čísel a znamének, tak ani vy 

se neobejdete bez pochopení a re-
spektování těchto „hormonů“. 

Jsou základním kamenem 
vašeho plánu na  vysněnou 

postavu a  hlavně SPO-
KOJENÝ ŽIVOT. Věřte, 

MATEŘSKÁ 
A ZÁKLADNÍ ŠKOLAA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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že  jeden bez druhého se  neobejde a  jeden je 
závislý na druhém. Pokud jen jeden chybí, vše 
se začíná hroutit a člověk upadá do myšlení, zda 
mu to za  to stojí. V horším případě se  lidé do-
stávají k užívání antidepresiv. Bohužel, až takto 
vážné následky může mít absence těchto jed-
notlivých hormonů v našem životě.

DOPAMIN

Dopamin je jeden z  nejdůležitějších hormonů 
v  našem těle. Chemická látka, která je zodpo-
vědná za motivaci a  soustředění. Je tady snad 
někdo, kdo si nemyslí, že  to v  životě potřebu-
je? Určitě ne! Málokdo ví, že  tělo ho potřebuje 
a udělá vše, aby ho dostalo. A přesně tady vzniká 
závislost na všem, co dopomáhá tento hormon 
v  těle uvolnit. Ten nejznámější stimulant nese 
název CUKR. Bohužel s  hladinou dopaminu, 
a tím pádem s naší touhou po něm, si zahrávají 
také některé druhy drog (heroin, kokain, mari-
huana) a bohužel velké množství dobrého jídla. 
Ten pocit, když se člověk dobře nají a je spoko-
jený. Ano přesně tady se začíná vylučovat dopa-
min. 
Všichni víme, že  drogy jsou špatné a  závislost 
na nich ještě horší, ale co dělat, když naše tělo 
dopamin potřebuje a my mu jej musíme prostě 
dodat!?
Ještě dříve, než se  začneme bavit o  navýšení 
dopaminu, zkuste se zamyslet nad tím, jak moc 
chybí právě vám. Níže uvádím určité symptomy, 
které prokazují jeho nedostatek v těle:

1. problémy se spánkem
2. menší odolnost vůči stresu
3. časté deprese, pocity vyhoření
4. zvýšená potřeba kofeinu a energetických 

nápojů
5. snížená sexuální aktivita
6. menší soustředěnost
7. snížená energie a častý pocit únavy, 

nechuť do fyzické aktivity
8. chutě na sladké

Jak tedy postupovat, abychom předešli nedo-
statku dopaminu? Nejprve se zaměřme na ami-
nokyselinu fenylalanin (získáváme ji ze stravy), 
v těle bude tato aminokyselina převedena na ty-
rosin, který je přímo zodpovědný za  produk-
ci dopaminu. I přesto, že dnes již existuje více 
přípravků obsahujících tuto aminokyselinu, 
zkusme ji nejprve najít v přirozené stravě. Tyro-
sin obsahují např. ryby, ořechy, mandle, banány, 
mléčné nízkotučné výrobky, špenát, avokádo, 
zelí, vejce, tofu a  další sójové výrobky, zelený 
čaj. Jako nejvýznamnější surovina se dnes uvádí 
kurkuma, která umí zvýšit hladinu dopaminu 
velmi rychle. Konkrétně z vitamínů se na  jeho 
produkci nejvíce podílejí vitamíny skupiny 
B (B6, B9, B12) a omega-3 mastné kyseliny.
Dobrá zpráva je, že  dopamin se  nevylučuje 
pouze díky jídlu, ale také se dá stimulovat nej-
různějšími aktivitami, např. cvičením, medita-
cí, relaxací, poslechem hudby, plněním úkolů 
a předsevzetí, trávením času s přáteli a pobytem 
na sluníčku. Někteří lidé stimulují produkci do-
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paminu přejídáním se, ale to už jsme úplně ně-
kde jinde. Protože v tu chvíli se člověk dostává 
do  závislosti na  dopaminu za  cenu poškození 
zdraví v rámci nadváhy, obezity, cukrovky a dal-
ších zdravotních problémů s tím spojených.
Tak jak můžete stimulovat jeho produkci, jsou 
určité věci, které ho tlumí a zabraňují jeho vy-
lučování. Jedná se o nadměrné užívání chemic-
kých látek, jako jsou léky a zanesení organismu 
toxickými látkami, což je podpořeno špatným 
pitným režimem.

SEROTONIN

Serotonin je biologicky aktivní látka nacházejí-
cí se na mnoha místech našeho organismu, jako 
jsou krevní destičky, centrální nervový systém 
a  trávicí ústrojí v  okolí střev (až  90 %), nebo 
chcete-li odborně: v gastrointestinálním traktu 
a v menší míře i v centrálním nervovém systému. 
Stejně jako dopamin je serotonin neurotransmi-
ter, ale co je pro nás důležité, je to, že právě díky 
serotoninu jsme spokojení a klidní. Máme dob-
rou náladu a zažíváme pocity štěstí, zadostiuči-
nění aj. Pro náš organismus je důležité udržovat 
optimální hladinu serotoninu. Jeho nesporným 
přínosem je také to, že nám pomáhá v kontro-
le nad chutí k jídlu. Máte tendence k přejídání? 
Pokud je vaše odpověď ANO, je možné, že máte 
nedostatek serotoninu v těle. 
Z  velké části převažuje spíše jeho nedostatek, 
protože stejně jako dopamin je i serotonin citlivý 

na  vnější podněty a  stresové situace. Abychom 
předcházeli jeho nedostatku, je dobré se zaměřit 
ve  stravě na  aminokyselinu tryptofan, kterou 
naleznete třeba ve  vejci, sýru, rybách, ořeších 
nebo třeba v  obilninách. Tryptofan obsažený 
v těchto potravinách slouží jako prekurzor (lát-
ka, ze které se vytvoří) právě pro serotonin. Je 
to v podstatě logické, protože příroda chce mít 
rovnováhu a stabilitu včetně dopaminu a seroto-
ninu. Dopamin zvyšuje chuť k jídlu a serotonin 
dává signál, kdy máme jídla dost. Právě tady na-
stává problém, neboť když je nedostatek seroto-
ninu, tělo neví, kdy má dost. Zároveň serotonin 
je ten, který vás nastartuje ráno do dalšího dne, 
zatímco večer se produkce tlumí a nastává pro-
dukce melatoninu – dalšího hormonu nutného 
pro rovnováhu organismu. Melatonin je hormon 
podílející se významně na kvalitě spánku. 
Dalším faktorem, který ovlivňuje hladinu se-
rotoninu, je obsah uhlovodanů ve stravě. Uhlo-
vodany, někdy označováné jako karbohydráty 
či sacharidy, mají významný vliv na  produkci 
serotoninu. Největší význam mají ty, které jsou 
obsažené v obilninách. Obzvlášť ženy mají větší 
tendenci k nedostatku serotoninu, což se proje-
vuje právě přejídáním a velkými chutěmi chutě-
mi na sladké jídlo. Není se čemu divit, pro svoji 
postavu se  snaží dělat mnohem více než muži, 
a proto více čtou články o dietách a častěji se ne-
chají zmást informacemi, jako jsou například: 
vyhýbání se  obilovinám, omezení uhlohydrátů 
ve stravě a minimalizace tukové stravy. Úvodní 
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titulky v  lifestylových časopisech typu: snižte 
svůj příjem kalorií, snižte množství uhlovodanů, 
pozor na lepek a další ortodoxní názory vyvolá-
vají v ženách pocity obavy, zda to vše jsou schop-
né vůbec zvládnout. Přidáte-li k  tomu trend 
dnešní doby, tedy dokonalý zevnějšek, za  kte-
rým stojí stres plnit a  dodržovat vše na maxi-
mum, není se čemu divit, že serotonin je od žen 
vzdálen na „míle“ daleko.
Stejně jako dopamin i serotonin se dá stimulovat 
našimi činy a podněty. Jako nejdůležitější je po-
zitivní přístup k životu, dostatečně strávený čas 
na sluníčku a celkově v přírodě. A ještě na jednu 
věc bych vás rád upozornil, stejně jako u dopa-
minu platí, že léky, chemické látky a další toxiny 
snižují produkci serotoninu.

ENDORFIN

Endorfi n je další hormon našeho těla, který na-
vozuje pocit štěstí. To tělo je ale vychytralé, ne-
myslíte? Samý hormon, co nás dělá šťastnými, 
a my stále ne a ne najít to pravé ořechové. Na roz-
díl od  ostatních hormonů má endorfi n tlumicí 
účinky vůči bolesti, proto ho odborně nazýváme 
opoidní. Proto ho tělo vylučuje hlavně při fyzic-
ké zátěži, abychom byli schopni odolávat nepří-
jemným pocitům. Ten pravý pocit nastává bez-
prostředně po  zátěži, neboť nepříjemné pocity 
zmizí a zůstává pouze endorfi n!
Pokud bychom tento hormon uměli syntetizovat 
(vyrábět), zajisté by patřil do opiátů nebo ještě 

lépe do narkotik! Jeho účinky jsou nejen tlumivé 
vůči bolesti, ale zároveň se s nimi dostaví pocit 
štěstí. Jenže ten hlavní rozdíl mezi opiáty a en-
dorfi nem je v  tom, že endorfi n nemá nežádou-
cí účinky na metabolismus. Ještě pár let zpátky 
se  tvrdilo, že  na  endorfi nu se  nedá získat zá-
vislost, ale dnes jsme svědky toho, že  závislost 
na  endorfi nu si umí člověk vypěstovat. Napří-
klad extrémním trénováním. Závislost spor-
tovců na tréninku někdy nezná mezí. Lidé jsou 
ochotni trénovat několikrát denně, přes zranění 
i  v  nemoci. U  profesionálního sportovce, který 
trénuje na vrchol sezóny, by se toto chování dalo 
očekávat, bohužel tento syndrom se  objevuje 
čím dál častěji u  rekreačních sportovců, a pro-
to se spekuluje o závislosti na endorfi nech jako 
o dalším hormonu ovlivňujícím naši psychiku.
Jak tedy endorfi n stimulovat? Jak jste se  již do-
četli, především to je cvičením, přesněji řečeno 
fyzickou zátěží, která vás baví. Dalším fakto-
rem, který umí velmi pozitivně stimulovat tento 
hormon, je pozitivní myšlení a  kladný přístup 
k životu. Ve chvíli, kdy budete myslet pozitivně, 
dáte tělu jasný signál produkovat endorfi ny. Jsou 
to opravdové detaily, které můžou tento hor-
mon doslova nastartovat. Patří sem např. smích, 
udělat si čas sám na sebe, realizovat své sny, plá-
novat, dělat vše s rozmyslem, pozitivní vztahy 
s okolím, minimum hádek.
Naučte se stimulovat tento hormon a budete in-
spirací pro své okolí. Nekončící energie, která 
vás udrží i v těžkých chvílích. Ano, to je endorfi n!
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OXYTOCIN
Na první pohled by se mohlo zdát, že tento hormon nemá s fyziologií lidského organismu nic spo-
lečného, vždyť je to hormon lásky, přesto přese všechno má více než důležitou roli. 
Oxytocin je hormon, který se vylučuje v mozku. Je spojen s mezilidskými vztahy, souvisí s tím, jak 
reagujeme na naše okolí, jaký máme vztah s kamarády a partnerem. V neposlední řadě to je hor-
mon důvěry. Lidé s vyšší hodnotou oxytocinu jsou mnohem věrnější než ti, kteří ho mají nedosta-
tek. K jeho největší produkci dochází v období těhotenství, kde je také počátek silného mateřského 
pouta. Ano, tak silný vliv tento hormon na nás má, a proto myslet si, že ho nepotřebujeme, je vel-
mi naivní. A tak chcete-li být úspěšní na cestě za svou vysněnou postavou, nepodceňujte mezilid-
ské vztahy. Vrátíte-li se zpět k předešlým třem hormonům, jistě jste si všimli, že u všech zmiňuji, 
že dobré vztahy s okolím je také stimulují. Na závěr už chybí jen pár rad, jak na něj. Buďte přátelští, 
usmívejte se, navazujte nové kontakty, líbejte se, mazlete se, dotýkejte se s partnerem navzájem. 
Mazlení s vašimi dětmi je také velkou továrnou na produkci oxytocinu, tak neleňte a dopřejte si 
tento hormon, který je také nedílnou součástí vašeho života.
Pokud opravdu chceme porozumět oboru výživy, je potřeba zabrousit do rozsáhlejší a cílenější teo-
rie stejně tak, jak je nám to nabízeno na středních školách. Zde už se musíme trochu snažit, něco si 
přečíst a pokud možno si začít některá fakta pamatovat. 
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Tady znalosti studentů rostou, a to díky zájmu 
o zvolený obor, ke kterému si postupně budu-
jí vztah. Stejně jako člověk, který začal vnímat 
problematiku stravy, začal si číst první články 
a někteří si třeba vyzkoušeli základní kurz vý-
živy. Přesně toto bych přirovnal ke  znalostem 
na střední škole. Tedy ještě jednou. Zde u člově-
ka dochází k prvnímu setkání s  touhou po po-
znání jeho oboru a  hledání vícero informací 
z různých zdrojů. Zde člověk zjišťuje, že vnímat 
věci a přijmout je má ve většině případů pozi-
tivní efekt. Střední škola je jako základní kurz 
o výživě. Období, kdy se člověk seznamuje s od-
bornými vzorečky. Zde ovšem záleží, na  jakou 
knihu nebo přednášejícího narazíte. Někdo 
ve  vás probudí lásku k  oboru a  někdo vám to 

umí zamotat tak, že dál už pokračovat nechcete. 
Lektoři nás učí, co to jsou bílkoviny, sacharidy 
a tuky, vyprávějí o minerálech, vitamínech a je-
jich denní doporučené dávce (DDD). Aby toho 
nebylo málo a  vše mělo smysl a  hlavně reálný 
základ, naučili nás vzoreček pro výpočet bazál-
ního metabolismu BMR (Bazal Metabolic Rate).
Díky této rovnici zjistíte, jaký je váš minimální 
energetický výdej v  období klidu za  24 hodin. 
Laicky řečeno, kdybyste 24 hodin leželi na zá-
dech a jen dýchali. Toto jsou kalorie, které vaše 
tělo potřebuje pro jeho chod (dýchání, srdeční 
činnost, mozková aktivita atd.). První význam-
nou rovnicí byla ta vytvořená v roce 1918 Harri-
sem a Benedictem.

STŘEDNÍ ŠKOLASTŘEDNÍ ŠKOLA

BMR U MUŽŮ
BMR = 66,473 + (13,7516 × váha v kg) + (5,0033 × výška v cm) − (6,755 × věk v letech) kcaal/den

BMR = 655,0955 + (9,5634 × váha v kg) + (1,8496 × výška v cm) − (4,6756 × věk v letech) kcal/den

BMR U ŽEN



26

Důležité je rozlišit muže od ženy, mladé od star-
ších, vysoké od  menších a  hlavně hubené 
od  plnějších. Možná by se  dalo proti tomuto 
vzorečku oponovat, ale jsme u základních zna-
lostí a nechme to tedy být. Ovšem zde už klíčí 
semínko pochybností u  těch, kteří chtějí vědět 
více. Některým jedincům dochází, že vše může 
být zajímavější, než se zdá, a jeden vzoreček jim 
nestačí. Ovšem pro ty, kteří budou dodržovat 
desatero zásad a  respektovat „pravidla“ z  naší 
zmíněné mateřské a základní školy, bude tento 
vzoreček bohatě stačit pro nastavení minima 
kalorií na den + něco navíc na vybranou aktivi-
tu. Jednoduše řečeno, kdo zvládne pochopit roz-
díl mezi bílkovinami, sacharidy a tuky, základní 
rozdělení vitamínů a bude si umět spočítat hod-
notu bazálního metabolismu, tak tento člověk, 
„náš středoškolák“, může začít aplikovat úroveň 
těchto znalostí na jednu z vybraných diet a vý-
živových strategií.

• Zdravá a vyvážená pestrá strava
• Dělená strava
• Makrobiotika
• Celostní medicína
• Veganství, vegetariánství a příbuzné 

směry
• Paleo strava

Všechny tyto směry jsou životním stylem a od-
rážejí často osobnost člověka. Nejde je někomu 
přikázat, ale nabídnout. A  pokud má člověk 
chuť je poznat, tak znalosti na úrovni „střední 
školy“ jim stačí proto, aby s  chladnou hlavou 
mohli usoudit, zda jim vybraný životní styl vy-
hovuje, nebo ne. V samotném závěru této knihy 
si o  těchto směrech stravování přečtete kon-
krétní fakta, rozdíly a také naleznete jednodu-
chý návrh jídelníčku. Vše je popsáno tak, aby 
člověk pochopil základní rozdíl v  jednotlivých 
dietách. Také ale uvádím u některých diet další 
literaturu, která danou dietu popisuje mnohem 
podrobněji. 
Najít rovnováhu v  životě a  být spokojený sám 
se sebou je to nejnáročnější pro každého z nás. 
Budeme-li to obrazně vztahovat k  naší posta-
vě, někoho uspokojí pěkná symetrická postava 
s  normální hladinou tuku (muži 12–15 %, ženy 
20–25 % tuku) a někteří mají odhodlání a potře-
bu posouvat své limity dále. Právě tito lidé jdou 
ve  vzdělání, znalosti problematiky hlouběji 
a v našem přirovnání bych je stavěl na úroveň 
vysokoškolského vzdělání.
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Teorie začíná být obtížnější. Kdo nezvládl střed-
ní školu, na  vysoké se  to musel rychle doučit, 
jinak padl. Naše bílkoviny, sacharidy, tuky do-
plňují hormony (kortizol, testosteron, estrogen, 
glukagon, inzulín atd.). Kdo správně pochopil 
teorii a funkci makroživin, tady zjistí, že právě 
strava je to, co může velmi ovlivňovat hormo-
nální systém. Najde–li člověk cestu k  pozná-
ní svých hormonů, pochopí, že  na  této úrovni 
vzdělání nemusí vždy platit, že  jedna a  jedna 
jsou dvě. Logika v  lidském organismu nesedí 
na  100 %. Osobně si vzpomínám na  první ho-
dinu matematiky na VŠ, kdy se poprvé sezná-
míte s  imaginárním číslem „i“. Imaginárním? 
Jako že znát číslice, zlomky, znaménka, rovnít-
ka, integrály nestačí? Ano, a  stejně tak nestačí 
znát pouze bílkoviny, sacharidy a tuky při cestě 
za vyrýsovanou postavou. Nicméně ti opravdu 
zarputilí a  cílevědomí se  téma naučí, pochopí 
a složí závěrečnou zkoušku. 
Nyní se bavíme o lidském organismu, kde pro-
bíhají doslova miliony interakcí denně. Je zcela 

nepravděpodobné, že vždy to dopadne tak, jak 
my chceme, pokud nebudeme aplikovat nové 
poznatky. Zvláště když teď už víte, že  ne vše 
se  dá zajistit pouze správným výpočtem kalo-
rií. Nyní k  tomu patří ještě ovládání hormonů 
a  jejich ovlivnění díky výživě, suplementům 
a  tréninku. Dále velmi podstatnou roli hraje 
psychika a  načasování. Nemějte strach, ne-
budu vás zatěžovat další teorií o  hormonech. 
To podstatné již znáte a v kapitole TOP 10 diet 
a  strategií najdete rovnou uvedeny ty strate-
gie, které jsou podloženy již těmi nejvyššími 
znalostmi. Jedná se o náročnější držení režimu 
v závislosti na čase. Tyto strategie se používají 
již cíleně za účelem ovlivnit metabolismus žá-
doucím směrem. Pokud chce člověk tuto cestu 
absolvovat, měl by problematiku výživy ovlá-
dat na úrovni vysoké školy, kterou zde zmiňuji. 
Ovšem ještě lepší by bylo, kdyby se člověk nechal 
někým opravdu vzdělaným vést a vnímat poci-
ty, které se v něm dějí. Někdy je člověk ovlivněn 
právě změnou metabolismu a nálad a ne vždy 

VYSOKÁ ŠKOLAVYSOKÁ ŠKOLA
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se mu podaří dospět k tomu nejlepšími úsudku 
a rozhodnutí o změně. Co se týče diet a strategií 
pro náročné jedince, zmínil bych tyto:

• Ketogenní dieta
• Strategie cyklování sacharidů – sachari-

dové vlny
• Půsty
• Intermittent fasting (přerušované hla-

dovění)

Co se mě osobně týče, ani zde mé vzdělání ne-
končilo a  já pokračoval dále. Během studia 
na vysoké škole FTVS UK jsem se zaměřil právě 
na  strategii cyklování sacharidů (sacharidové 
vlny). V samotném závěru jsem získané poznat-
ky sepsal a vydal v publikaci Sacharidové vlny 
I – Cyklování sacharidů pro účinné odbourává-

ní tuků. Po dvou letech přišla publikace druhá: 
Sacharidové vlny II – Jídelníčky a praktické re-
cepty pro efektivní spalování tuků. Zmiňuji to 
právě proto, že se souhlasem nakladatele a jako 
autor knih jsem si dovolil vybrat pár odstavců 
z těchto knih a použil je k popsání teorie jednot-
livých diet, směrů a výživových strategií. Navíc 
se vám na následujících stranách ještě pokusím 
sestavit návrh jídelníčku, abyste popsané téma 
lépe pochopili a mohli tak konečně vyzkoušet 
to, po čem celou dobu toužíte.
Pokud jste se dostali až sem a byli jste ochotni 
přijmout postupy a názory psané v předešlých 
řádcích, nyní máte právo nahlédnout do  světa 
diet a  strategií, které vám zaručeně pomohou. 
K jednotlivým z nich vám napíšu jejich výhody 
a nevýhody.
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DIET A VÝŽIVOVÝCH 
STRATEGIÍ

TOP 



30

DIET A VÝŽIVOVÝCH 
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TOP 10
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ZDRAVÁ 
A VYVÁŽENÁ
STRAVA
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Nejrozšířenějším cílem zdravě uvažujících lidí 
je stravovací režim. Dnes snad není nikdo, kdo 
by si neuměl připravit „zdravou“ snídani, oběd 
či večeři. Ta pravidla jsou tak všeobecně známá, 
že i děti ve školce ví, že ovoce je plné vitamínů 
a  že  v  mase najdou sílu. De facto, pokud jste 
všežravci bez výraznějších alergií, vyvážená 
a zdravá strava by měla být vaším dlouhodobým 
cílem.
Tak lehké je zdravý jídelníček napsat, ale tak 
těžké je ho správně a vyváženě sestavit. Již v od-
stavci Strava jsem uváděl obrázek pyramidy 
s  jídlem, která od 70. let naváděla lidi lehkými 
pravidly, co je a  co není vhodné konzumovat 
a v  jakém množství. Není snad obrázek srozu-
mitelný? Já bych řekl, že  ano, akorát lidé mají 
rádi změnu a hledají smysl v detailech tam, kde 
to není vůbec potřeba. Když jim doporučíte, 
že můžou rýži, brambory, těstoviny, bulgur, tak 
se  vás stejně zeptají, zda můžou kuskus nebo 
quinou. Nepřipomíná vám to něco? Upřímně, 
jak často měníte vy přílohu během týdne? Zde 
bych rád uvedl již dříve zmiňovaný citát:
„Dokonalé plánování vede dříve nebo později 
k selhání.“
Ale určitá pravidla nejsou na  škodu. Zdravá 
a vyvážená strava je sice o pestrosti, ale všeho 
s mírou, opravdu není nutné mít doma každý 
druh rýže nebo dalších příloh. Potom jsou tady 
vločky ovesné, pšeničné, rýžové, cereální, drce-
né, mleté atd. Člověk by se z toho výběru mohl 

zbláznit, ale které jsou ty nejlepší? Žádné! Nebo 
lépe řečeno, pro každého jiné! Záleží na člově-
ku, množství, na  času podání a  samozřejmě 
i  na  tom, s  čím vločky kombinujete. Proto do-
poručuji, udělejte si nejdříve plán, nakupte 
si domů od  každé makroživiny určitý výběr 
potravin a  snažte se  naplánovat jídelní režim 
alespoň na měsíc dopředu. Často slyším otázku 
typu, trenére, bude vadit, když si dám 2x týdně 
telecí a 2x týdně kuřecí? Ne, opravdu to neva-
dí, v případě že další měsíc vyměníte maso tře-
ba za ryby. Určitě znáte ve svém okolí někoho, 
kdo si kupuje stále stejnou šunku, stejný druh 
zeleniny a denně si dopřává dostatek kuřecího 
masa. To samé bych aplikoval u  tuků a  zdrojů 
sacharidů. Prostě v jednoduchosti je síla. Proto-
že se jedná o určitý směr stravování v poměrně 
širokých mantinelech, je tedy dobré zde vnímat 
své osobní pocity, co vám sedí a co vám nedělá 
moc dobře. A pokud se vám to podaří vypozo-
rovat, budete umět vyselektovat ty druhy po-
travin, které vám vyhovují, a  dostanete se  tak 
na úroveň stravování podle metabolického typu. 
Protože se  o  těchto směrech zmiňuji na  úrov-
ni znalostí střední školy, už samozřejmě víte, 
že  zde existuje zmínka o  výpočtu Bazálního 
Metabolismu (BM). Já osobně na  něj nekladu 
velký důraz, ale pro vaši kontrolu neuškodí, ne-
boť když si váš jídelníček propočítáte kaloricky, 
ujistíte se o tom, že příliš nepřekračujete hrani-
ci BM nebo nepodhodnocujete minimum, které 
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DEN 4

Večeře:

zeleninový salát 
250 g s olivovým 
olejem a grilova-
ným kozím sýrem

Svačina:

zeleninové smoo-
thie 400 ml s chia 
semínky 10 g

Oběd:

pečená kuřecí prsa 
150 g s pohankovou 
nádivkou 150 g

Svačina:

bílý jogurt 4% 150 g,
borůvky a maliny 
100 g,
loupané mandle 
30 g

Snídaně:

ovesné vločky 80 g,
banán 1 ks, protein 
odměrka 30g, 
1 vejce rozmíchat 
a udělat ovesnou 
placku na kokoso-
vém oleji

DEN 5

Večeře:

tuňáková poma-
zánka 100 g s řa-
píkatým celerem 
a karotkou 100 g

Svačina:

keÎ rové mléko

Oběd:

těstoviny 100 g 
s polotučným 
tvarohem 150 g 
a drceným mákem 
nasladko 

Svačina:

proteinová raw 
tyčinka

Snídaně:

cereální houska 
80 g, 1/2 avokáda 
zastřená vejce 2 ks

Večeře:

salát – červená 
řepa 100 g,
polníček 50 g,
restovaný šmakoun 
100 g 
kozí sýr

Svačina:

červený grep nebo 
jiné libovolné ovoce 

Oběd:

chilli con carne 
s hovězím masem,
60 g rýže basmati,
zeleninový salát 
200 g s octovou 
zálivkou

Svačina:

ovocno-zeleninové 
smoothie 400 ml 
(jablko, celer, 
mrkev)

Snídaně:

proteinové panca-
kes (Nutrend) 50 g, 
100 g bílého jogur-
tu, 20 g arašídové-
ho másla, 
1/2 banánu 

DEN 3

Svačina:

studentská směs 
ořechů a rozinek 
50 g

Večeře:

vepřová panenka 
100 g, 
restované fazolky 
150 g

Svačina:

proteinový nápoj 
30 g

Jí
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ln
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k

Snídaně:

bílý řecký jogurt 
150 g,  dobrá 
vláknina 50 g, 100 g 
borůvek a dalšího 
lesního ovoce, 
sekané mandle 20 g

Oběd:

restovaný losos 
na grilu 120 g, 
grilovaný chřest 
80 g ,  středně velký 
pečený brambor 
1 ks
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Snídaně:

míchaná vejce 2ks, 
50 g kuřecí šunky, 
dalamánek 1ks, 
1/2 avokáda, 
zeleninová obloha 

Oběd:

plátek kuřecích 
prsou 120 g, 
rýže basmati 60 g, 
dušená zelenina 
200 g

Svačina:

jablko – jablko-
-mrkvový salát 
200 g, 20 g vlaš-
ských ořechů, 
lžička medu 5 g

Večeře:

zeleninový salát 
300 g smíchaný 
s quinoou 40 g, 
krevetami 150 g, 
zálivka 

Svačina:

proteinová tyčinka 
káva 20%
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váš metabolismus potřebuje. Pro představu přikládám variaci jídel respektující zdravou a vyváže-
nou stravu.

ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:    
VÝHODY: velká variace jídel
NEVÝHODY: nerozhodnost, pomalý efekt v úbytku hmotnosti 

Rada na závěr. Pokud nevíte, kam přesně můžete za-
řadit dezert v podobě malého hříchu, doporučuji do-
držovat pravidlo 80/20, viz obrázek.

Jak to chápat? Vaše strava je z 80 % striktně v režimu zdravé stravy a 20 % si můžete dovolit dělat 
kompromisy a najít si místo pro malou sladkost nebo drink s přáteli. Věřte, že v tomto režimu stra-
vování byste opravdu měli najít místo i pro tyto neřesti, pokud doteď byly nedílnou součástí vašeho 
života, ale střídmě!

Rada autora: Jak lehké říci a jak těžké napsat. Mé zkušenosti z praxe hovoří o jednom. Čím více možností 
člověk má, tím více času stráví nad rozhodnutím, co si dát. Proto zde doporučuji stanovit si konkrétní plán 
s určitým výběrem potravin, který bude doplněn o desatero zásad z předchozí kapitoly. Jídelníček doporu-
čuji těm, co touží po udržení vyvážené postavy a „normálním množství tuků“. 

DOPORUČENÁ LITERATURA: Moderní výživa ve fi tness a silových sportech.
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Směr, který jde v podstatě ruku v ruce s pestrou a vyváženou stravou. S jediným rozdílem, a to s tím, 
že se zde člověk naučil rozlišovat potraviny na zdroje bílkovin a zdroje sacharidů, které je schop-
ný si poté skládat odděleně. Střídá se tedy jídlo sacharidové s jídlem bílkovinným. S tím, že určité 
množství tuků může být v každém z nich. Někteří zvolili variantu den sacharidů a den bílkovin, ale 
toto již nedoporučuji. Osobně bych řekl, že tento trend vznikl díky tomu, že někteří jedinci nebyli 
schopni trávit kombinaci bílkovin a sacharidů. Některé provedené studie potvrdily, což je logické, 
že dělená strava ulehčuje trávení. Bohužel nevýhodou dělené stravy je, že v tomto systému se těžko 
dohání potřebné množství kalorií. Pokud se chce člověk najíst, tak v bílkovinném jídle má až příliš 
bílkovin a v sacharidovém často dojde ke kombinaci sacharidů s velkým množstvím tuků. I přesto 
tento směr krátkodobě doporučuji. Hlavně v období rekonvalescence trávicího ústrojí nebo v obdo-
bí odlehčení jídelníčku, kdy má člověk problém jídlo trávit. Já osobně ho využívám u klientů, kteří 
mají nastavený dietní režim a bohužel se úbytek váhy nedostavuje tak, jak má, v tu chvíli „pouze“ 
přerozdělím jídla na sacharidová a bílkovinná, a ve většině případů je problém zažehnán. 

Udělejme si nyní malou exkurzi po jednotlivých jídlech a jejich skupinách: 

• Jídla bílkovinná: Typickým zástupcem je samozřejmě maso, pokud možno nízkotučné 
(kuřecí nebo krůtí prsa). Dále sem patří vejce, mléčné výrobky do 50 % obsahu tuku v sušině 
a nebo také sójové výrobky.

• Jídla sacharidová: Tady je nejtypičtějším zdrojem celozrnné obilí (oves, bulgur, neloupaná 
rýže). Patří sem také vařené brambory a typická zelenina, která má větší obsah škrobů (mr-
kev, celer, cuketa). Můžete také přidat ovoce (banán, Î ky, hrušky), které se do této skupiny 
řadí z důvodu většího obsahu cukrů.

• Neutrální potraviny: Neutrální proto, neboť je lze konzumovat jednak samostatně, ale také 
s jídlem bílkovinným nebo sacharidovým. Jedná se především o tuky (konkrétně oleje liso-
vané za studena – olivový, dýňový, bodlákový) a nízkotučné margaríny. Jsou to tuky, které 
se netráví v žaludku, a proto neovlivňují naše pH žaludku. Nesmíme zapomínat ani na oře-
chy a semínka jakéhokoliv druhu. Hlavním zástupcem neutrálních potravin je také zelenina 
s nízkým obsahem škrobů (brokolice, paprika, rajče).



37

Hlavní faktor efektivnosti dělené stravy tkví ve snížení denního energetického příjmu. Vyplývá to 
z rozdělení stravy na bílkoviny/sacharidy. Navíc sacharidy s tuky „držíte na uzdě“ z důvodů snižo-
vání váhy. Největší negativum nastává, když jedinec tuto stravu drží moc dlouho, což je myšleno 
déle než 3 měsíce, v horším případě i několik let. Přechod na smíšenou stravu s sebou nese nejen 
navýšení denního energetického příjmu, ale v častém případě také zažívací potíže.

JÍDELNÍČEK

Nejprve si uveďme příklad pravidelně rozložených jídel během dne. S konkrétním obsahem makro-
živin z důvodu udržení přijatelných hodnot v každém jídle pro průměrnou ženu.
    
Obsah makroživin sacharidy/bílkoviny/tuky

1. jídlo Bílkoviny + tuky 0/30/30
2. jídlo Sacharidy 60/0/0
3. jídlo Bílkoviny + tuky 0/30/30
4. jídlo  Sacharidy 60/0/0
5. jídlo  Bílkoviny + tuky 0/30/30*

Protože se jedná o kaloricky menší jídla, z důvodu udržení glykemické nálože je doporučeno 5–6 
jídel denně, zde hlavně bude záležet na pocitu každého z vás. Ten, kdo začne jídlem sacharidovým, 
musí pamatovat, že den se ukončuje vždy jídlem bílkovinným, tzn., že jídel v ten den bude 6 porcí. 
Kdo má zájem o rychlejší úbytek hmotnosti, nahradí pátou porci jídla rovnou bílkovinným jídlem 
a tím pádem se dostává pouze na 2x sacharidové jídlo během dne.

ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:    
VÝHODY: velmi praktické a nízkonákladové
NEVÝHODY: neuspokojení z porce jídla, riziková kombinace sacharid + tuk, pouze na krátký 
časový úsek 1–3 měsíce 
DOPORUČENÁ LITERATURA: Nová dělená strava od Ursuly Summové

*Pozn.: Úbytek váhy menší než 0,5 kg /týden znamená, že se tyto tuky vynechávají
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Svačina:

protein 30 g

Večeře:

pečený losos 150 g 
s restovanou 
zeleninou

Oběd:

restované tofu 
150 g,
restované fazolky

Svačina:

vejce natvrdo 3 ks,
prosciutto 50 g

Snídaně:

ovesná kaše 60 g,
maplesyrup 10 g,
jablko 1 ks,
skořice

DEN 2

Snídaně:

raciolky se skořicí 
60 g,
bílý jogurt 150 g

Večeře:

krůtí steak 150 g, 
fazolky 150 g

Svačina:

mozzarella light 
100 g,
rukola,
cherry rajčátka

Oběd:

pečené brambory 
se zeleninou 250 g, 
zelenina s ty-
miánem, pokapaná 
olivovým olejem

Svačina:

protein 30 g

DEN 3

Snídaně:

rýže nasladko 60 g,
med,
mandle

Večeře:

velký zeleninový 
salát 250 g, 
tempeh 100 g

Svačina:

kuřecí steak 150 g, 
zeleninová obloha

Oběd:

ovesná placka, 60 g 
vloček,
banán 1 ks,
1 bílek 

Svačina:

vaječina 3ks s ci-
bulkou

DEN 4

Oběd:

pečený losos 200 g 
se zeleninou 200 g
kari rýže 80 g

Snídaně:

jáhlová kaše 60 g,
kakao 10 g,
střední banán 1 ks

Svačina:

protein 30 g

DEN 1

Večeře:

Caesar salát 300 g,
150 g kuřecích 
prsou

Snídaně:

ovesno-jáhlová 
kaše 80 g,
nastrouhané jablko 
1 ks,
sekané mandle 

Večeře:

tvarůžky 100 g, 
zeleninová obloha

Svačina:

špagety alioolio 
80 g

Oběd:

restovaný šmakoun 
200 g, 
zeleninová obloha

Svačina:

protein 30 g

DEN 5

JídelníčekJídelníčekJídelníček
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Rada autora: Více jsem se začal o  tento směr zajímat, když jsem měl klienty s nižší efektivitou trávení 
kombinovaného jídla. Místo pocitu hladu trpěli totiž nechutenstvím. Dělená strava jim velmi prospěla a po-
mohla „rozjet“ metabolismus, upravit tak trávení a nadýmání. Dlouhou dobu to pro mě byl směr, který 
vždy fungoval, a s každým dalším klientem jsem ho stále vylepšoval. Do doby, než jsem měl možnost potkat 
klientku, která po  roce držení této stravy (kdy ještě nebyla mou klientkou a nastavila si dělenou stravu 
sama) si vybudovala silné potravinové alergie na určité suroviny. A to právě z důvodu časté konzumace 
stejných surovin. Riziko při dělené stravě je, že člověk často sklouzne k vybraným kombinacím určitých jídel, 
které dlouho opakuje a zpravidla u nich zůstane. Z toho důvodu se snažím jídla klientům kombinovat tak, 
aby byla co nejpestřejší, po dobu držení tohoto směru, který by však neměl přesáhnout maximální dobu 2–3 
měsíce.
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Makrobiotika je snad více než jen výživovým směrem. Je životním stylem zaměřeným především 
na vyrovnání vnitřní energie těla. Nejde o konkrétní strategii či dietu, ale o celkový pohled na stra-
vování, tedy o celkovou životní fi lozofi i. Jedná se o celoživotní hledání rovnováhy mezi tělem a duší.
Jak jsem už několikrát poznamenal, jedná se především o životní fi lozofi i, jejímž cílem je nalezení 
vnitřní rovnováhy neboli homeostázy lidského těla. Protože nejde pouze o stav fyzický, ale i psy-
chický, je zde nanejvýš důležité být sám sebou a vyrovnaný. Jistě jste už někdy slyšeli o principu 
jin a jang, o celosvětově známých pojmech, které jsou právě pro makrobiotiku stěžejní. Co je alfou 
i omegou této fi lozofi e, je přístup zaměřený na klid při jídle, dokonalé kousání a rozžvýkání potra-
vy. Právě tyto faktory jsem již dříve zmínil. Tento směr bych doporučil všem, co opravdu potřebují 
změnu od konzumního stylu života. Pro ty, co hledají uklidnění. Tento směr je opravdu, ale oprav-
du rozdílný a projít si tímto směrem chce velké odhodlání. Ne z toho důvodu, že by byl po „dietní 
stránce tak omezující“, ale z důvodu vyšší náročnosti na přípravu jídel a jeho ne zcela zastoupe-
ní v gastronomických zařízeních. Jednoduše řečeno, co si doma nepřipravíte, to nemáte. Naštěstí 
v poslední době se podniky s makrobiotickou stravou začínají zlepšovat. Teorií o makrobiotice je 
spousta a dalo by se popsat mnoho dalších listů s textem ke konkrétním potravinám. V minulosti 
jsem se tomu již věnoval v mých knihách, a proto vám zde nabízím jen krátký pohled do jídelníčku 
makrobiotiky. Těm z vás, kteří se v tomto směru najdou, doporučuji studovat makrobiotiku dlou-
hodobě. Není to směr na dva měsíce.

Nyní pouze stručná pravidla pro sestavení jídelníčku

1. Netvořte příliš mnoho porcí. Jednotlivá jídla, která preferuje makrobiotika, jsou vždy ener-
geticky vydatnější. Proto se doporučuje jíst maximálně 4 porce denně. Do nich pak spraved-
livě rozdělit všechny hodnoty. 

2. Sladké jídlo volte denně maximálně jednou, zbytek dne se skládá z jídel slaných. 
3. Nezapomeňte používat minimálně dvakrát denně fermentovanou potravinu.
4. Pozn.: Fermentovaná potravina – jedna z nejzdravějších potravin. Patří sem kvašené potra-

viny, nakládané potraviny, kysané zelí atd.
5. Jako zdroj bílkovin volte rybu, luštěniny a pro dopočítání bílkovin u svalnatějších jedinců 

se doporučuje kvalitní rýžový protein.
6. Ovoce maximálně jednou denně (preferovat ovoce z našich končin, ne banány, jak je u nás 

zvykem).
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7. Dodržujte složení objemu jednotlivých surovin na talíři 
(50–60 % obilovin, 5–10 % luštěnin, 20–30 % zeleniny). 

8. Muži si můžou dovolit více tepelně zpracovaných jídel, více 
bílkovin, větší porce jídla.

9. Ženy – opak mužů.

ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:    
VÝHODY: člověk se cítí energetický, bez únavy a pocitu vyčerpání
NEVÝHODY: složitost přípravy surovin, fermentované potraviny 
způsobují u většiny lidí nadýmání, větší tendence k zadržování 
vody
DOPORUČENÁ LITERATURA: Radost z jídla – Nejen makrobiotika 
očima lékaře a pacienta od Vladimíry Strnadelové

Rada autora: Tento směr je plný překvapení. Velmi bohatá kuchyně 
velkou paletou barev a možností kombinací. Člověk je doslova továrnou 
na  pozitivní energii. Odpolední únava doslova vymizí. Bohužel tento 
směr nevidím jako efektivní při nutném a  rychlém úbytku hmotnosti. 
Říká se, že tato strava vám navodí rovnováhu, tzn. hubení přiberou a sil-
nější shodí. Bez ohledu na to, co je cílem. Konečný výsledek tedy závisí více 
na druhu tréninku než na zvoleném jídelníčku. Žít tímto směrem zname-
ná respektovat jeho zásady. Jí

de
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Snídaně:

jáhlová kaše 40 g, 
sladěnka 10 g, slu-
nečnicová semínka 
20 g, rýžové mléko 
domácí 100 ml

Večeře:

žitný chléb celo-
zrnný kváskový 
100 g, dýně 100 g, 
cibule 50 g, mrkev 
100 g, česnek 5 g, 
kari 5 g 

Svačina:

jablko 100 g, mrkev 
100 g, vlašské oře-
chy 20 g, sladěnka 
10 g

Oběd:

petržel kořenová 
50 g, mrkev 100 g, 
čočka 50 g, olivový 
olej 10 ml, sójová 
fermentovaná 
omáčka 5 ml, qui-
noa 100 g, pickles 
50 g

Den 1

Snídaně:

rýžový protein 
20 g, 
kokosový olej 10 g, 
ovesné vločky 50 g

Večeře:

steak z tuňáka 
100 g, 
celer bulva 100 g, 
mrkev 100 g, 
červená řepa 100 g. 

Svačina:

kysaný jogurt 
150 ml, chia se-
mínka 20 g, rýžový 
protein 10 g, směs 
ořechů /mandle, 
pekan/ 40 g

Oběd:

restované uzené 
tofu 100 g, 
basmati rýže 
na kari koření 100 g

Den 2

Večeře:

pickles 50 g, 
kokosový olej 10 ml 
treska 200 g, 
listový salát 100 g, 
ředkev 100 g, okur-
ka salátová 100 g

Svačina:

rýžový protein 30 g

Oběd:

petržel kořenová 
50 g, mrkev 100 g, 
čočka 50 g, pšenič-
ný bulgur 100 g, 
olivový olej 20 ml, 
sójová fermentova-
ná omáčka 5 ml

Snídaně:

mandlové mléko 
100 ml, jáhlová 
kaše 40 g, sladěnka 
10 g, kokosový olej 
10 ml, slunečnicová 
semínka 20 g

Den 3

Snídaně:

rýžové vločky 
50 g s mandlovým 
mlékem 200 ml 
a kandovaným 
ovocem 30 g

Večeře:

cizrnová pomazán-
ka 100 g, 
racio chlebíčky 40 g, 
salátová okurka 
200 g

Svačina:

rýžový protein 30 g, 
chia semínka 10 g

Oběd:

restované celerové 
hranolky 200 g, 
pečený losos 
na kmínu 150 g, 
máslo ghí 10 g

Den 4

Snídaně:

ovesné vločky 50 g, 
kokosové máslo 
20 g, sójové mléko 
200 ml,
arašídy 20 g

Večeře:

tempeh 100 g, 
listová zelenina 
200 g, 
olivový olej 20 ml

Svačina:

ovocno-zeleninové 
smoothie 400 ml, 
chia semínka 10 g

Oběd:

kuskus 80 g, 
kukuřice 100 g, 
olivový olej 10 ml, 
tuňák ve vl. šťávě 
120 g

Den 5

Jí
de
ln
íče
k
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CELOSTNÍ 
MEDICÍNA
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Pod názvem celostní medicína se  skrývá mnoho alternativ-
ních metod, jejichž prioritami je pomáhat a léčit lidi. Mottem 
celostní medicíny je pacienta vyléčit, na  rozdíl od  západní 
medicíny, která „pacienty jen léčí“. Jedná se o protichůdné ná-
zory dvou stran, jež mezi sebou bojují, který přístup je efek-
tivnější při léčbě pacientů. Zcela jiný úhel pohledu na člověka 
jako celek dělá tyto alternativní léčebné postupy úspěšné tam, 
kde často selže i moderní medicína. 

Podstatou těchto alternativních směrů, které pomocí různých 
potravin, „kořínků“, „bylinek“ na straně jedné a vyloučením 
zdraví neprospěšných potravin z  jídelníčku na  straně dru-
hé, pomáhají lidem nejen s  jejich zdravotními problémy, ale 
dnes jsou tyto principy často používané i jako prevence před 
možným onemocněním. Na  první pohled to vypadá, že  ce-
lostní medicína nemá nic společného s  vaším cílem získat 
dokonalou postavu, ale zdání klame. Hlavně oblast prevence 
zdravotních problémů je všeobecně u všech dalších strategií 
a  „diet“ ta nejdůležitější. Více než polovina pokusů o  jakou-
koliv „dietu“ končí neúspěchem právě z důvodů zdravotních 
problémů. Ve chvíli, kdy člověk vstupuje do období, v němž 
se snaží o úbytek váhy, je tato situace organismem vnímaná 
jako stresová. Organismus se stává senzitivnější na látky a ži-
viny, které do něj vstupují. I přesto, že v předešlém období či 
letech tělo nezaznamenávalo jakékoliv potíže. Typické jsou 
zažívací problémy, nachlazení, nevolnost, alergické reakce 
a podobně. Právě z těchto důvodů je dobré uvést, jak se těchto 
zdravotních problémů vyvarovat. Celostní medicína sestavila 
několik základních doporučení, která ukazují, jak se vyhnout 
problémům, které způsobují potraviny moderní civilizace:

CELOSTNÍ 
MEDICÍNA
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Snídaně:

jáhlová kaše zalitá 
horkou vodou 
se sušeným ovocem 
a ořechy

Večeře:

vaječná omeleta 
se špenátem

Svačina:

směs ořechů 

Oběd:

kuřecí nudličky 
na kari, 
rýže

Svačina:

zeleninové smoo-
thie

DEN 1

Večeře:

červená řepa s ru-
kolou a tuňákem 
v olivovém oleji

Svačina:

zeleninové smoo-
thie s chia semínky

Oběd:

krůtí plátek s řa-
píkatým celerem 
a šťouchanými 
brambory

Svačina:

ovocný mix s man-
dlovým máslem

Snídaně:

zastřená vej-
ce s avokádem 
a bezlepkovým 
pečivem

DEN 5

DEN 2

Snídaně:

rýžová kaše zalitá 
horkou vodou 
s arašídovým más-
lem a kokosem

Večeře:

cizrnová kaše 
s vejcem a mungo 
klíčky

Svačina:

pomazánka qua-
camole s rýžovými 
chlebíčky

Oběd:

restované uzené 
tofu s restovanou 
zeleninou a rýží

Svačina:

jablko s mrkví a ci-
trónovou šťávou

DEN 3

Snídaně:

bezlepkový chléb 
s máslem, krůtí 
prsní šunkou a ze-
leninovou oblohou

Večeře:

vaječná omeleta 
s kukuřicí a hráš-
kem

Svačina:

mrkvová pomazán-
ka s humusem a rý-
žovými chlebíčky

Oběd:

pečený losos 
s chřestem

Svačina:

banán s mandlemi

DEN 4

Snídaně:

rýže nasladko 
slazená stévií, uva-
řená v mandlovém 
mléce s kakaem 
a oříšky

Večeře:

zeleninový salát 
s tempehem

Svačina:

jablečný štrúdl 
z bezlepkové 
mouky s vlašskými 
ořechy; slazeno 
stévií a skořicí

Oběd:

čočková polévka 
nakyselo

Svačina:

grepový fresh
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1. Vyřadit z jídelníčku mléčné výrobky
2. Vyřadit z jídelníčku lepek
3. Vyřadit rafi novaný cukr
4. Vyřadit maso z každodenního jídelníčku 
5. Vyřadit kávu

Určitě se nebudu plést, když napíšu, že tyto body již všichni znáte, 
nebo alespoň jste o nich slyšeli. Mnohem více se jim věnuji ve svých kni-
hách, ale zde jsem vám chtěl ukázat, co je podstatou celostní medicíny, 
a naznačit možný jídelníček. Člověk si řekne, že to není nic složitého, ale 
sami se zamyslete nad tím, kolik z těchto bodů patří do vašeho všedního 
života. 

ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:    

VÝHODY: pozitivní účinky na zdraví, vynechání alergenů poznáte velmi 
brzy
NEVÝHODY: počáteční absence vynechaných potravin dělá lidem staros-
ti, čím nahradit dříve běžně používané potraviny 

Rada autora: Jako výživový poradce se těchto pět bodů snažím dodržet u každé 
strategie, kterou lidem navrhuji. Na vlastní kůži a také u stovek klientů jsem 
měl možnost ověřit, že vynechání mléčných výrobků, pečiva a cukru má doslo-
va zázračné účinky, které na sebe nenechají dlouho čekat. A nejíst maso každý 
den je více než prospěšné. Těžké to vysvětlit, ale kdo jednou vyzkoušel, už nikdy 
nevyměnil. Ať se  již rozhodnete nyní nebo v budoucnu pro jakoukoliv úpravu 
jídelníčku, dodržení těchto pěti bodů znamená 90% jistotu úspěchu v  tom, co 
jste si zvolili. 

Jídelníček
Doporučený web: www.celostnimedicina.cz
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VEGETARIÁNSTVÍ 
VEGANSTVÍ
RAW
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Na  světě snad nejsou protichůdnější názory 
dvou táborů lidí – masožravci versus vegani. 
Jedni z různých důvodů odmítají maso, mléčné 
produkty, vejce a druzí naopak tvrdí, že maso, 
mléčné výrobky a  vejce jsou nutnou součás-
tí pestré stravy moderní civilizace. Faktem je, 
že  lidé, kteří se  přiklánějí k  veganství/vegeta-
riánství, jsou přesvědčeni o  výhodách a  pozi-
tivech těchto směrů vzhledem k  jejich zdraví. 
I  přesto, že  dodnes nebyl prokázán konkrétní 
důkaz o dlouhověkosti.
Veganství/vegetariánství je strategie – směr –
stravy, která může do vašeho života vnést zcela 
jiný rozměr. Na  rozdíl od  klasické dietní stra-
vy má kombinace s  vegetariánskou nebo lépe 
veganskou stravou mnoho výhod. Tyto směry 
s sebou přinášejí velké množství potravin, které 
plnohodnotně nahrazují doplňky stravy, vita-
míny, minerály, „povzbuzovače“ a také kvalitní 
masné výrobky. Tyto „veganské potraviny“ do-
plňují celostní medicínu a její teorii o vynechání 
masa ve stravě. Tempeh, tofu, sója jsou kvalitní 
zdroje bílkovin, jejichž zavedení do  jídelníčku 
pokryje nutný přísun bílkovin a odlehčí od trá-
vení masa.
Jako jeden z největších přínosů těchto směrů je 
orientace v tzv. „superfoods“, ty spolu s napros-
to přírodními zdroji primárních živin nejenže 
podporují teorii celostní medicíny, ale co hlav-
ně, dávají běžnému jídelníčku zcela jiný roz-
měr. Nejen z hlediska pestrosti jídel. 
Superpotraviny jsou takové potraviny, které 

po  náročných výzkumech dokázaly jejich vel-
mi vysoký obsah zdraví prospěšných vitamí-
nů, minerálů a  antioxidantů. Mají velký vliv 
na celkové udržení zdravého organismu, který 
tak v dietě může trpět. Potraviny zařazené pro 
jejich výjimečný efekt: acai, chia semínka, goji-
-kustovnice čínská, kakaové boby, kořen maca, 
Cordyceps, skořice a mnoho dalších. Jejich dáv-
kování stačí dodržovat dle doporučení na etike-
tě. (1)
Hlavním přínosem zařazení superpotravin 
do jídelníčku je doplnění všech vitamínů a mi-
nerálů. Zvláště když o kvalitě a hlavně čerstvos-
ti ovoce a zeleniny se dá dnes polemizovat. 
Byla by velká škoda opomíjet tento směr vegan-
ství/vegetariánství a  nepokusit se  jej zařadit 
do našeho světa poznávání. Zvláště, vezmeme-li 
v úvahu, že mnoho, až stovky vrcholových spor-
tovců začínají přecházet na  veganskou stravu, 
bez vedlejších účinků na jejich výkon. Právě na-
opak, díky této stravě se dokážou ještě zlepšit.
Kromě využití potravin s velkým obsahem bíl-
kovin (pro náhradu masa) mají vegani také ši-
rokou škálu možností ve výběru sacharidových 
zdrojů, jež mají mnohem nižší GI než např. kla-
sická rýže, racio chlebíky a celozrnné těstoviny. 
Vegani jsou mistři v kombinaci jednotlivých jí-
del převážně z hlediska využitelnosti a lehkého 
trávení. A to nehovořím o raw stravě, která dává 
potravě velkou biologickou hodnotu a využitel-
nost. 
Jako nejčastější zdroje bohaté na bílkoviny jsou 
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JídelníčekJídelníček
Večeře:

listový salát 
s tuňákem pro ty, 
kteří nechtějí jíst 
tuňáka, doporučuji 
restované uzené 
tofu a humus

Jídelníček
Den 1

Snídaně:

jáhlová kaše s lně-
ným semínkem 
a jablkovým pyré

Svačina:

hruška 200 g

Oběd:

kuskus s resto-
vanou zeleninou 
a tempehem

Svačina:

směs ořechů /
mandle, para, 
kešu – nepražené, 
nesolené/ 30 g

Den 2

Večeře:

listový salát s tofu 
burgerem

Snídaně:

rýžová kaše 
s banánem, skořicí 
a mandlemi

Svačina:

Zeleninovo-ovocný 
fresh – červená 
řepa, mrkev, jablko 
300 ml

Oběd:

kuskus s resto-
vanou zeleninou 
a tempehem

Svačina:

směs ořechů /
mandle, para, 
kešu – nepražené, 
nesolené/ 30 g

Večeře:

tempeh se salátem

Den 3

Snídaně:

pohanková kaše 
s kakaovými boby

Svačina:

jablko 200 g

Oběd:

cizrna na paprice, 
rýže

Svačina:

směs ořechů /
mandle, para, 
kešu – nepražené, 
nesolené/ 30 g

Večeře:

brokolice s uzeným 
tofu

Den 4

Snídaně:

ovesná kaše se só-
jovým pudinkem, 
sušenými meruň-
kami a mandlemi

Svačina:

bobulovité ovoce – 
maliny, ostružiny, 
borůvky, třešně 
200 g

Oběd:

cizrna na paprice, 
rýže

Svačina:

směs ořechů /
mandle, para, 
kešu – nepražené, 
nesolené/ 30 g

Večeře:

brokolice s uzeným 
tofu

Den 5

Snídaně:

jáhlová kaše s má-
kem a sušenými 
švestkami

Svačina:

jahody 200 g

Oběd:

pstruh nebo jiná 
bílá ryba, např. 
candát, treska 
s bulgurem a fazol-
kami

Svačina:

směs ořechů /
mandle, para, 
kešu – nepražené, 
nesolené/ 30 g
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v  těchto směrech uváděny: tempeh, sója, tofu, 
různé proteiny rostlinného původu. Jako zdro-
je sacharidů patří mezi nejzajímavější pohanka 
atd. Avšak nejcennější jsou jejich doplňky: su-
perfoods a přírodní zdroje vitamínů, minerálů 
a antioxidantů, o kterých neuškodí si něco také 
napsat.
Pro zajímavost uvádím rozdíl mezi veganstvím 
a vegetariánstvím. Veganská strava striktně od-
mítá jakoukoliv živočišnou bílkovinu ve stravě. 
Tedy žádné maso a vejce – nahrazují je sójovými 
produkty (tofu, temeh, sójové maso atd.). Žádné 
mléčné výrobky – nahrazují je sójovými jogurty. 
Vegetariánství je benevolentnější a  zde oprav-

du záleží na každém z nás. Sice není vegetari-
án, kdo by jedl červené maso, ale je mezi nimi 
spousta těch, kteří občas jedí bílé jogurty, vej-
ce nebo ryby. Na konec se zmíním jen o směru 
zvaném raw strava, která je velmi podobná ve-
ganské stravě, ale s hlavním rozdílem, že u raw 
stravy neprochází potraviny tepelným zpra-
cováním nad 40 stupňů Celsia. Jí se  takzvaně 
surová strava. Především různé variace salátů 
s naklíčenými semínky.
Protože se jedná o velmi zajímavý směr a neza-
slouží si hodnocení, aniž by ho člověk vyzkou-
šel, pro ulehčení vám zde navíc přidávám ty nej-
lepší recepty, které mě tento směr naučil.

RECEPTY

Kaše
Kaši vždy připravíme ve vodě, ochutíme ingre-
diencemi, které jsou uvedeny u konkrétního 
receptu, a zalijeme sladem. Kaši vždy přizdobí-
me trochou čerstvé zeleniny – mrkví, kedlub-
nou, okurkou. Mandlemi také šetříme, bohatě 
postačí cca 5 kusů.

Kuskus s restovanou zeleninou 
a tempehem
(paprika, pórek, kuskus, žampiony, mrkev, 
tempeh uzený, olivový olej, sůl, sójová omáčka)
Kuskus připravíme dle návodu. Zeleninu 
se žampiony orestujeme na pánvi, ochutíme, 
nakonec přidáme tempeh a podusíme. 

Cizrna na paprice
(cizrna, majoránka, olivový olej, cibule, sladká 
paprika, sůl, pórek, sójová smetana, šťáva 
z citrónu)
Cizrnu propláchneme a namočíme na 12 hodin. 
Namáčecí vodu před vařením slijeme a cizrnu 
zalijeme zhruba litrem vody. Přidáme majo-
ránku a vaříme v papiňáku cca 35–40 minut. 
Uvařenou cizrnu scedíme, ale zhruba půl litru 
vývaru z jejího vaření necháme na omáčku. 
Ve větším kastrolu na oleji orestujeme cibuli, 
sladkou papriku a lžičku soli. Pozor, papriku 
neopékáme dlouho, aby nezhořkla. Přilijeme 
vývar s cca polovinou uvařené cizrny a tyčo-
vým mixérem rozmixujeme na hodně hustou 
kaši. Přidáme zbývající nerozmixovanou cizr-
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nu, pórek a společně krátce povaříme. Nakonec 
zalijeme smetanou, dochutíme solí a citróno-
vou šťávou a krátce prohřejeme.

Tempeh se salátem
(listový salát, ředkvičky, paprika, topinambur 
(nemusí být), cherry rajčátka, tempeh, olej, 
ocet balsamico, naklíčené fazole mungo)
Vše nakrájíme do mísy, ochutíme, posypeme 
mungo fazolemi a podáváme.

Zeleninový salát s tuňákem
(citrónová šťáva, kedluben, okurka, olivový 
olej, rajče, paprika, tuňák, sůl, pepř, umeocet, 
naklíčené fazole mungo)
Zeleninu nakrájíme na malé kousky, dáme 
do mísy, přidáme tuňáka a ochutíme, na závěr 
posypeme mungo fazolemi.

Brokolice s uzeným tofu
(brokolice, česnek, olivový olej, sůl, uzené tofu)
Brokolici uvaříme ideálně v páře, po vychlad-
nutí krátce orestujeme na trošce olivového 

oleje s česnekem. Tofu nakrájíme na plátky 
a opečeme na pánvi.

Fazole adzuki à la Mexiko
(fazole adzuki, cibule, česnek, olivový olej, 
sladká paprika, kari, chilli, bazalka, červená 
paprika, řapíkatý celer, rýže natural )
Adzuki předem namočíme na 10 hodin. Vodu 
nesléváme, fazole uvaříme za 30 minut. V hrn-
ci na olivovém oleji podusíme cibuli a česnek, 
přidáme mletou papriku, kari, bazalku a ždibec 
chilli. Přidáme fazole i s vodou a necháme 
podusit asi 5 minut. Podáváme s rýží.

Zeleninová polévka s rýžovými 
nudlemi 
(olivový olej, cibule, petržel, mrkev a celer, 
nové koření, pepř, rýžové nudle, sójová omáč-
ka, umeocet, miso) 
Na trošce olivového oleje osmahneme cibuli, 
postupně přidáme zeleninu a koření, povaří-
me 15 minut, dochutíme sojovkou, umeoctem, 
případně můžeme přidat lžíci misa. Na závěr 
přidáme těstoviny a povaříme ještě 3 minuty.

Bulgur se zeleninou a lososem
(bulgur, olivový olej, pórek, kukuřice, vývar, 
sůl, mrkev, petržel, rajče, losos bez kůže)
Na olivovém oleji orestujeme nakrájenou 
zeleninu, přidáme bulgur, zalijeme vývarem, 
chvíli povaříme a odstavíme – bulgur dojde. Dle 
chuti přisolíme. Lososa připravíme na pánvi, 
osolíme, případně opepříme.
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Kuskus s tofu na kari a zelenině
(kuskus, zeleninový vývar, mrkev, kedluben, 
cibule, zelí, olivový olej, sůl, kari, tofu bez 
příchutě)
Kuskus připravíme dle návodu, použijeme 
zeleninový vývar. Na oleji orestujeme zeleninu, 
přidáme sůl a kari, na kostičky nakrájené tofu, 
nakonec smícháme s kuskusem.

Listový salát s tempehem
(mix salátů dle chuti – polníček, rukola, ledový 
salát, římský, italský; olivový olej, sůl, pepř, 
ředkvičky, paprika, okurka, umeocet, tempeh, 
naklíčené mungo fazole)
Vše nakrájíme do mísy, ochutíme, posypeme 
klíčky a podáváme.

Ledový salát s marinovaným tofu
(ledový salát, rajče, marinované tofu, paprika, 
pórek, bazalka, olivový olej, sójová omáčka 
tamari, umeocet, sůl, naklíčené mungo fazole)
Všechny pevné suroviny nakrájíme do mísy, 

připravíme si dresink z oleje, octa, sójovky, ba-
zalky, soli, promícháme se salátem, posypeme 
klíčky a podáváme.

Zelené fazolky s uzeným tofu
(příprava stejná jako u brokolice s uzeným 
tofu)

Rizoto pro sportovce
(hrášek mražený, rýže basmati, sušená rajčata 
v oleji, miso pasta, olivový olej) 
Rýži uvaříme, potom podusíme na pánvi s ole-
jem, hráškem, rajčaty. Odstavíme z plotny, zali-
jeme 1 dcl vlažné vody, ve které jsme rozmíchali 
lžičku miso pasty. Vše promícháme a necháme 
chvíli odstát.

Hrachová kaše s žitným kváskovým 
chlebem
(žlutý nebo zelený hrách – případně červená 
čočka, sůl, pepř, česnek, majoránka, olej, žitný 
chléb, kyselá okurka)
Hrách předem namočíme dle návodu na obalu, 
uvaříme doměkka v troše vody, přidáme sůl, 
pepř, majoránku, utřený česnek, rozmixu-
jeme na kaši. Podáváme s chlebem a kyselou 
okurkou.
Bílé fazole po indicku, rýže
(bílé fazole, mrkev, cibule, rajský protlak, olej, 
kari, zázvor, chilli, sůl, rýže indická)
Fazole namočíme přes noc, vodu slijeme a uva-
říme doměkka. V hrnci osmahneme cibuli, 
mrkev a koření, přidáme fazole i s trochou 

DOPORUČENÁ LITERATURA:  ́ e Vegan Athlete od Bena Greena a Bretta Stewarta



55

vody, ve které se vařily, rajský protlak, chvíli 
povaříme a dle chuti osolíme. Rýži uvaříme 
a podáváme s fazolemi.

ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:    

VÝHODY: odlehčení organismu od trávení těž-
kých bílkovin, příliv pozitivní energie, člověk 
se cítí lépe a zdravěji
NEVÝHODY: po určité době se dostavuje absen-
ce živočišných bílkovin a pokles fyzické síly 

Doslov autora: Veganství je směr, který určitě stojí 
za vyzkoušení, ale z mé zkušenosti jej nedoporučuji 
přímo pro období rychlého hubnutí. V  praxi ten-
to směr používám pro ty, u nichž jde mnohem více 
o detoxikaci organismu s přicházejícím jarem, nebo 
nastolení rovnováhy. Vegetariánství s použitím ryb 
a kysaných mléčných výrobků je více než efektivní, 
pokud chce člověk se sebou něco začít dělat, a záro-
veň je velmi zdravotně prospěšné. Veganství v žád-
ném případě nedoporučuji dětem ve vývoji a růstu. 
Živočišná bílkovina je opravdu nepostradatelná pro 
rozvoj nervové soustavy. Já osobně jsem tento směr 
zkoušel téměř půl roku a opravdu jsem cítil spíše ty 
pozitivní účinky. Bohužel přišla doba, kdy člověk 
cítil potřebu živočišných bílkovin, a tak jsem se jed-
noduše zpátky zařadil mezi masožravce. Při kon-
zultaci s veganem jsem byl doslova obviněn, jakou 
chybu dělám, že si ničím zdraví, a spoustu dalších 
jednostranných faktů, které se dočtete z některých 
webů a  diskusí o  veganství. Víte, co jsem odpově-
děl? Je zajímavé, že mi nevadí, že  ty veganem jsi, 
tak proč tobě vadí, že já jím nejsem. Doufám, že to 
byla jen výjimka mezi vegany a všichni se shodne-
me, že na zemi je dost prostoru pro všechny směry 
a výživové strategie bez nutnosti vnucování vlast-
ních názorů.
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Výživový směr, který je někdy nazýván také paleo dieta. Já osobně si myslím, že jde spíše o výži-
vový směr, který má za cíl v prvé řadě vrátit nás mnoho tisíc let zpátky a stravovat se  jako naši 
dávní předkové. Zde není cílem účelně snižovat množství sacharidů, jak se mnozí domnívají, ale 
paleo strava odmítá hlavně všechny potraviny, které jsme v období paleolitickém neměli. Hlavně to 
jsou zpracované obilninové produkty (chléb, rohlík), mléčné výrobky, rafi novaný cukr, sladkosti, 
luštěniny a alkohol. De facto potraviny moderní doby. Člověk v té době jedl, co ulovil nebo nasbíral. 
Na základě toho, že se  lidská DNA od té doby příliš nezměnila, mají vědci za to, že tato strava je 
i dnes pro nás ta nejvhodnější.
Mezi doporučené potraviny patří hlavně maso, vejce a v určitých oblastech ryby jako zdroje bílko-
vin. Za hlavní zdroj sacharidů jsou brány brambory, kukuřice, kořenová zelenina a ovoce (důležitý 
faktor je čerstvost). Tukovou složku zde zastupují převážně ořechy a dříve zmiňovaná vejce.
Největším omylem, který tuto paleo stravu doprovází, je fakt, že si lidé myslí, jak moc masa (bíl-
kovin) mohou jíst. A právě zde je potřeba si uvědomit, že doba paleolitická má obrovský časový 
rozptyl a tak, jak postupoval čas, postupovala úspěšnost lovu. Na začátku člověk nebyl tak úspěšný 
lovec a také nebyl na vrcholu potravinového řetězce. Vše se měnilo se zkušenostmi a rozvojem my-
šlení, proto je velký omyl si myslet, že paleo strava je pouze o bílkovinách a tucích. Je třeba si pama-
tovat, že člověk byl zpočátku hlavně sběratel, a proto nedílnou součástí stravy byla právě zelenina 
a ovoce (bobule). Tady záleží, do jaké části doby paleolitické se vy sami chcete umístit a ztotožnit, 
která makroživina bude ve vašem jídelníčku převyšovat. Každopádně, pocity, které popisují lidé 
na této stravě, jednoznačně naznačují, že ty hlavní pozitivní pocity mají díky tomu, že jejich volba 



58

padla na snížený příjem sacharidů. 
Střední množství bílkovin a  nej-
vyšší energetickou složku tvoří 
tuky. Otázkou, proč velké množství 
bílkovin není vůbec vhodné, jsem 
se  už kdysi zabýval a  podrobně ji 
rozepsal v mé druhé knize Sacha-
ridové vlny II. Ještě je zde důležitá 
myšlenka, jak moc se může „ulove-
ná“ strava tepelně upravovat. 
Podtrženo shrnuto, sestavíte-li si 
jídelníček z  povolených potravin 

a vyhnete se potravinám zakázaným, jste konzumenty paleo stravy a nezáleží na tom, co si myslí 
okolí, záleží pouze na vašich pocitech, zda vám to vyhovuje, nebo ne.

Potraviny povolené: maso (ne vepřové), ryby, zelenina, brambory, ovoce (zde preferujte sezónní 
a z oblasti, kde žijete) ořechy, bobule. 
Pozn.: Velký výčet vhodných potravin naleznete v odborné literatuře (1)

Potraviny zakázané: zpracované obiloviny, cukr, mléčné výrobky, luštěniny a hlavně alkohol.

Co se množství přijaté energie týče, zde nezapomínejte, že záleží na vašem výdeji a druhu pohybové 
aktivity. Pokud je cílem být zdravý, držte bílkoviny na nižších hodnotách a preferujte ovoce a zele-
ninové saláty. Pokud vám jde hlavně o budování síly a svalové hmoty, preferujte bílkoviny a tuky.
Jak sami vidíte, pestrost jídelníčku nezná mezí. Někdo může experimentovat s recepty, někdo s po-
travinami. Někdo se bude držet absolutně striktního doporučení pro paleolitickou stravu a dříve 
nebo později od ní ustoupí. Ti chytřejší budou experimentovat, zkoušet a pro sebe sama nacházet 
tu nejideálnější formu paleo diety, která právě jim vyhovuje. 
Je to v podstatě lehké, stačí si vybírat čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu, vejce, nízkotučné maso a pár 
druhů ořechů. Potom už záleží pouze na vaší fantazii, co všechno si umí člověk na talíři vykouzlit. 
Jako výborný zdroj receptů doporučuji knihu Ò e Paleo Diet Cookbook od Lorena Cordaina, kde 
naleznete více jak 150 velmi chutných a zajímavých jídel.
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JídelníčekJídelníčekJídelníček
Den 1

Snídaně:

míchaná vejce 
s krůtí šunkou 
a zeleninou

Svačina:

čerstvé sezónní 
ovoce

Oběd:

T-bone steak 
s fazolkami

Večeře:

salát s klíčky, 
slunečnicová 
semínka, olivy

Večeře:

kuřecí prsa na kari, 
dušená zelenina

Den 2

Snídaně:

ovocno-zeleninové 
smoothie 
chia semínka

Svačina:

kombinace ořechů 

Oběd:

pečené brambory, 
treska

Svačina:

sušené datle

Večeře:

pečený pstruh 
na másle

Den 3

Snídaně:

tuňáková poma-
zánka s řapíkatým 
celerem

Svačina:

ovocný mix 
borůvek a malin, 
plnotučný jogurt

Oběd:

krůtí zadní na 
zelenině

Svačina:

směs ořechů 
a kakaových bobů, 
káva

Večeře:

steak z hovězí svíč-
kové s restovanými 
brambory

Den 4

Snídaně:

kaše - odměrka 
(25g) 70% proteinu 
+1/2 avokáda + 30 g 
arašídového másla 
+ 200 ml vody

Svačina:

citrusové ovoce

Oběd:

krevetový salát

Svačina:

keÎ rové mléko

Večeře:

zeleninový salát 
s lososem a octovou 
zálivkou

Den 5

Snídaně:

sázená vejce se sla-
ninou a restovanou 
zeleninou

Svačina:

strouhaná mrkev 
s jablkem, medem 
a vlašskými ořechy

Oběd:

dýňová polévka 
s kurkumou 

Svačina:

salát z mořských 
řas  „wakame“

Svačina:

lžíce (30g) raw 
arašídového másla
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ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:    

VÝHODY: návrat ke starým pravidlům stravování, konstantní energie během dne, vymizí únava
NEVÝHODY: pestrost jídelníčku při omezeném výběru potravin, náročné na  trávení při vyšším 
množství bílkovin 
DOPORUČENÁ LITERATURA: Ò e Paleo Diet Revised: Lose Weight and Get Healthy od Lorena Cor-
daina

Doslov autora: Je až podezřelé, že v popisu dalšího výživového směru opět musíte vynechat cukr, lepek, 
mléčné výrobky a alkohol. To už stojí za myšlenku, zda je potřeba opět se zařadit mezi určitý směr, nebo si 
vybrat kombinaci svých potravin. V tomto směru nesouhlasím jen s jednou věcí, a to je vynechání mléčných 
výrobků. Vynechání acidofi lních výrobků nebo jogurtů je velká škoda, pokud jde o jejich přínos pro dobré 
trávení a posílení trávicích bakterií. Přece jenom, naše trávení a vstřebávání živin už není tak dobré, jako 
bylo kdysi, a právě proto tyto kysané produkty nám v tom pomáhají. O tepelném zpracování masa v době 
paleolitické by se dalo polemizovat a samozřejmě o jeho ochucování. Pokud tedy člověk umí přimhouřit oči 
nad pestrou přípravou masa, mohl by taktéž přimhouřit oči nad myšlenkou, že acidofi lní výrobek jednou 
za čas nebude problém.

Nyní nahlédneme hlouběji do problematiky diet. Jako poslední způsoby hubnutí, dovoluji si říct 
velmi efektivního hubnutí, bych volil ketogenní dietu, sacharidové vlny, půsty a intermittent fas-
ting. Navrhnout a sepsat tyto možnosti chce už opravdu větší zkušenosti a silnou vůli vyzkoušet 
je. Jedná se o velmi efektivní způsob hubnutí, na druhou stranu platí velkou daň, a tou je obtížnější 
návrat do normálního života, pokud se pro to člověk rozhodne. Každá z těchto zmíněných možností 
je extrémní a nelze ji držet donekonečna. Přece nikdo nechce strávit zbytek života bez sacharidů 
(ketogenní dieta), nikdo si nechce sacharidy neustále počítat (sacharidové vlny) a každý z nás musí 
jíst. Tedy půsty a nakonec ani nejopěvovanější IF metodu se nepodařilo držet opravdu dlouho díky 
nepředvídatelným situacím, které nám život připravuje.
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KETOGENNÍ 
DIETA 

Opravdu jedna z nejstarších a nejpopulárnějších 
diet, která kdy obletěla svět. Již na počátku 20. 
století byla využívána při léčbě epileptických zá-
chvatů a používá se dodnes. (1) V moderní době, 
pokud si dobře vzpomínám, její hlavní plus bylo 
také v tom, že kromě jídelníčku jste dostali mož-
nost zakoupit si potraviny přímo k  této dietě – 
proteinové polévky, tyčinky a různé kaše. Úspěš-
ná dieta to tedy byla, protože kromě efektivního 
nastartování spalování tuků (ketózy) tak hlavně 
propagátoři odstranili nejdůležitější faktor se-
lhání všech diet, a  to lenost při přípravě jídel. 
Vše se dalo koupit a objednat jedním kliknutím.
Ale nejprve si pojďme říct, co to ta ketogen-

ní dieta je a  v  čem je tak úspěšná. Jak již sám 
název napovídá, ketogenní dieta je odvozena 
od  slova keton. Keton je látka (dále ketolátky) 
vytvářející se  v  játrech při procesu ketózy. Ta 
vzniká ve  chvíli, kdy tělu přestanete dodávat 
sacharidy a  tělo je tak nuceno přehodit výhyb-
ku zdroje energie ze sacharidů na tuky (2). Ke-
tolátky a  jejich množství jsou výsledkem toho, 
jak se  vám celá změna podařila. Právě při této 
dietě je doporučováno měření ketonů v  moči, 
ať víte, zda vám jídelníček sedí a splňuje poža-
davky pro nastavení ketózy v  těle. Tato změna 
jídelníčku zároveň potlačuje produkci inzulínu, 
tím získáváte kontrolu nad výkyvem hladiny 

DIETADIETA
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cukru, chutěmi na  sladké a  také výkyvy ener-
gie během dne. V tom je celá podstata této diety. 
Váš jídelníček se skládá pouze z bílkovin a tuků. 
Chcete-li ovšem tuto dietu držet v  bezpečných 
mezích, musíte množství získaných kalorií roz-
dělit do poměru cca 70 % tuky a cca 30 % bílkovi-
ny. Množství kalorií je samozřejmě dost vysoké 
na to, aby pokrylo minimálně BM. Úvaha o tom 
držet tuky také dole a  čerpat energii jen z  bíl-
kovin je velmi nebezpečná a  způsobuje velmi 
závažné zdravotní problémy. Proto držte množ-
ství tuku na  vyšší hranici. A  z  čeho je čerpat? 
Vzhledem k tomu, že množství tuků v krvi bude 
vyšší, jednoznačně doporučuji tuky rostlinného 
původu, jako jsou oleje, avokádo, ořechy (pozor 
na skryté cukry). Samozřejmě jednou denně je 
zde i prostor pro hermelín, tučnější maso nebo 
kvalitní klobásu. 
Jak sám název napovídá, jedná se o DIETU, tedy 
způsob stravování, který byl prvně využit při 
léčbě nemocí, jako například epilepsie nebo růz-
né metabolické poruchy trávení potravin. Pro-
tože tímto způsobem jídelníčku ovlivňujete již 
hormonální děje v těle, doporučuji ji v kapitole 
vysokoškolských znalostí. Proto, pokud chcete 
mít efektivně sestavený stravovací plán pro tuto 
dietu, obraťte se již na někoho, kdo s ní má dobré 
zkušenosti. 
Tato dieta má také mnoho podob. Někdo volí 
stravu na  tuku a  bílkovinách dlouhodobě, kde 
maximum množství sacharidů denně nemů-
že převýšit 30–50 g. Druhou variantou je zvolit 

ketogenní dietu cyklickou. Zde je rozdíl v  tom, 
že u cyklické diety si o víkendu dopřáváte vel-
ké množství sacharidů namísto bílkovin a tuků. 
Ač se zpočátku zdá, že budete v „rauši“, tak zde 
bohužel poznáte pravý účinek velkého množství 
sacharidů. Nečekaně, místo energetického dne, 
se vám bude chtít spát a spát. 
Dieta se používá nejčastěji u lidí s potřebou vyš-
šího úbytku tuků nad 20 kg, nebo u  lidí, kteří 
často podléhají výkyvu energie během dne. Tito 
lidé také hovoří o tom, že milují maso a jsou tedy 
metabolicky nastaveni na lepší trávení bílkovin 
a tuků.
Při výběru této diety vás mohou potkat dvě kom-
plikace. Ta první je, že se nebudete moci dostat 
do ketózy. Ani po vyřazení všech sacharidů. Pro-
to se zaměřte na skryté sacharidy, které jsou čas-
to v různých sýrech, levnějších šunkách a  také 
v  ořeších. Ta druhá je při návratu na  běžnou 
stravu. Často si přečtete, jak je dieta účinná, ale 
již málokterý autor se zmíní o složitém návratu 
do starých kolejí. Pokud se zamyslíte nad tím, co 
nejčastěji jíme, sacharidy jsou nedílnou součástí 
každodenní stravy. Proto držet dlouhodobě ke-
togenní dietu nelze. Také z hlediska toho, že obi-
loviny, luštěniny a ovoce mají spoustu důležitých 
vitamínů, kterých se během této diety moc ne-
dostává. A nezapomínejte také na serotonin, pro 
který jsou obiloviny důležité. Člověk nepotřebu-
je stovky gramů sacharidů, aby mohl fungovat. 
Naučte se hospodařit se sacharidy do 1,5–2 g/kg 
a budete spokojeni.
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Večeře:

zastřená vejce 
se špenátem a plís-
ňovým sýrem

Oběd:

losos na zelenino-
vém lůžku 

Snídaně:

řecký jogurt s chia 
semínky a kakaem

Den 2

Večeře:

vaječná omeleta 
s 1/2 avokáda

Oběd:

hovězí carpaccio 
s polníčkem a par-
mazánem, zalité 
olivovým olejem

Snídaně:

čedar se šunkou, 
olivami a 1/2 
avokáda

Den 3

Večeře:

plnotučný tvaroh 
s lesními plody 
a skořicí

Oběd:

kvalitní restovaná 
klobása se zeleni-
novým salátem 

Snídaně:

proteinová kaše 
s burákovým 
máslem a řeckým 
jogurtem

Den 4

Večeře:

zeleninový salát 
s uzeným lososem 
a vlašskými ořechy

Oběd:

nadívané kuře 
s chřestem

Snídaně:

vaječná omeleta 
s parmazánem 
a rajčátky

Den 5

Večeře:

kozí sýr s rukolou 
a vlašskými ořechy

Den 1

Snídaně:

míchaná vejce 
se slaninou, 
zeleninový salát 
s octovou zálivkou

Oběd:

krevetový salát 
s olivovým olejem

Jídelníček
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ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:    

VÝHODY: praktické, chutné a bez výkyv nálad
NEVÝHODY: období zvykání si na změnu jídelníčku, možná dehydra-
tace organismu, složité trávení surovin, náročné pro střeva 
DOPORUČENÁ LITERATURA: Keto Reset Dieta od Marka Sissona

Doslov autora: Velmi kontroverzní dieta, která má spoustu odpůrců, ale 
i  zastánců. Pokud se  člověk zamyslí nad způsobem fungování, tak ano, 
funguje! Pokud se člověk zamyslí nad složitým procesem trávení a tvorby 
ketonů v těle, tak nevolit. Zpočátku jsem tuto dietu odsuzoval a kritizoval 
ji pro její možné vedlejší účinky. Ovšem do doby, než jsem měl klienta, který 
ani po několika způsobech stravování ne a ne shodit, tedy lépe řečeno ne-
byl jsem schopen udržet jeho morálku v jídle. Vždy jsem se dočkal odpovědí, 
že měl strašnou chuť na to či ono. Zde už víte, že i on se stal otrokem cukru. 
Proto jsme vyzkoušeli ketogenní dietu, a musím uznat, klient hubl doslova 
před očima, byl spokojený a dokonce si ve vybraných jídlech natolik libo-
val, že z velké části tento druh stravování dodržuje dodnes, s tím, že ubral 
množství tuků a přidal jednu porci sacharidů během dne. Ano, i já byl kdysi 
jedním z těch, kteří kritizovali na základě „nedokonalého poznání“. Dnes 
jsem tuto dietu schopen doporučit dvěma mužům z pěti. 

Jídelníček
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SACHARIDOVÉ 
VLNY
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Pokud jsem napsal, že ketogenní dieta je ve světě ta nejpopulárnější, tak dám ruku do ohně, že sa-
charidové vlny jsou ve světě fi tness tím nejvyhledávanějším. Píšu ve světě fi tness proto, že k ní sa-
hají nejčastěji lidé s touhou po dokonalé postavě a nadprůměrném vyrýsování. Samozřejmě se tato 
strategie využívá v mnoha dalších sportech, především v těch, kde je nutné rychle docílit váhového 
úbytku a tím splnění limitu hmotnostní kategorie. Také se využívá ve sportech, kde dochází k tzv. 
přeplnění glykogenových zásob, neboli superkompenzaci. 
Pokud vám tento název nic neříká (Sacharidové vlny), tak z odborného hlediska jsem je už kdy-
si ve své knize přejmenoval na „strategické cyklování sacharidů“. Z mého úhlu pohledu se jedná 
o strategii, kde člověk probouzí nekonečné hranice vnímání svého organismu v závislosti na doda-
ném množství živin, konkrétně sacharidů.
Princip je zcela jednoduchý. Každý den měníte množství sacharidů s jediným cílem, roztočit me-
tabolismus na plné obrátky. Tím zabráníte jeho zpomalování, jak se tomu často stává u ostatních 
způsobů diet a pokusů o dokonalé vyrýsování. Co ovšem jednoduché není – mít to celé pod kontro-
lou. V závislosti na množství sacharidů se často mění energie, kterou máte, a nálady, kterým člověk 
propadá. Jeden den jste nahoře a  jeden dole. Ne nadarmo používám větu „život na vlnách“. Je to 
v podstatě stejné jako ve všech částech našeho života, jednou jsme dole a jednou zase nahoře. Je to 
přirozený cyklus života, který patří také do stravování. Pokud vezmete člověka, který žije běžným 
životem, a spočítáte jeho denní kalorický příjem, uvidíte, že ani jeden den není stejný, co se ka-
lorií týče. Ani jeden den dotyčný nenachodil stejné množství kroků a nevyslovil stejné množství 
slov. Naše tělo je dokonalý nástroj neustále se adaptující na vnější podmínky. Tělo hledá neustálou 
rovnováhu a to je ten faktor, který nás žene vpřed. Proto pokud budete umět roztočit kola metabo-
lismu na plné obrátky a budete nutit tělo neustále hledat rovnováhu mezi příjmem a výdejem ener-
gie, věřte mi, že tělo na této cestě doslova „shodí“ tuk dolů i mimo trénink. Samozřejmě s ohledem 
na původní hmotnost jedince a momentální stav metabolismu. A není výjimkou, když se člověk 
na této cestě poznání doslova nechá pohltit vnímáním svého těla v závislosti na množství sacharidů 
v daný den (1). 
Stejně jako u ketogenní diety i  zde je třeba brát zřetel na ukončení tohoto způsobu stravování. 
Ono je to nakonec stejné u všech náročných diet a strategií. Jen se o tom nepíše, aby náhodou daná 
volba neztratila popularitu. Ten, kdo podcenil ukončení náročnějších diet, měl možnost seznámit 
se s „chlápkem“ jménem JO-JO efekt. Přitom na vině nebyla ta či ona dieta, ale nerozvážné jednání 
jedince. Velký úbytek tuků má za následek snížení množství hormonu zvaného leptin. Hormon, 
který dává tělu údaj o množství tuku v těle. Věřte, že tělo pro jeho zpětné navýšení, pro jeho „nor-
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Mezi ty nejdůležitější patří:

L- carnitin ■ L-glutamin ■ Bcaa ■ Omega-3 ■ Iso Whey 100% ■Tribulus

GRAF: Znázornění makrosložek v  průběhu týdne s  klesajícím trendem sacharidů a  stoupajícím 
trendem bílkovin a tuků. Celkový energetický příjem je vyrovnaný po celou dobu týdne.

mál“ udělá vše, a to hlavně vyšší chutí k jídlu. Abyste tomuto jednání zabránili, doporučuji na konci 
této strategie cyklování sacharidů zpomalit a přejít na stravu s nižším množstvím sacharidů a vyu-
žívat především zdravé tuky, které hladinu pomohou navýšit již ze stravy a také zvýšit senzitivitu 
na tento hormon. 
Samozřejmě i zde platí, jako u každé jiné náročnější strategie, že před jejím vyzkoušením prokon-
zultujte vše s vaším lékařem, zvláště pokud trpíte onemocněním, jako jsou problémy s nízkým tla-
kem, aktivitou štítné žlázy, hormonálními problémy, cukrovkou, imunitními problémy. 
Pokud jsem se doteď nezmínil o žádných suplementech, nebo byly jen doporučeny v jídelníčku, tak 
u cyklování sacharidů je jejich užívání velmi efektivní a dá se říct zcela nezbytné. 
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Protože se jedná opravdu o náročnou strategii, kde 
záměrně ovlivňujeme vylučování inzulínu, rozepíšu 
jídelníček detailněji. V knihách se nezabývám navy-
šováním bílkovin při nižších sacharidech, ale pro-
tože zde to budou chtít vyzkoušet i začátečníci, tak 
navýšením bílkovin potlačí nepříjemné pocity hladu 
a na výsledku se  to projeví jen nepatrným zpoma-
lením dosaženého efektu. Pro lepší představu vidíte 
cyklování jednotlivých makroživin v grafu.
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PONDĚLÍ + STŘEDA
Bílkoviny : 70
Sacharidy: 300
Tuky: 30
Kcal: 1720

6:00 50 ml spalovače + 500 mg VIT C + multiminerál
6:45 60 min kardio při 135–145 TFp
8:00 bílý jogurt Activia (150 g) + 80 g Knäckebrotu (značka Alnatura) + 1/3 kapie + 1/3  
 salátové okurky
11:00 50 g šunky hovězí (Globus) + 80 g Knäckebrotu + 1/3 kapie + 1/3 salátové okurky
14:00 100 g rýže (za sucha + kari) + 200 g dušené zeleniny + 100 g syrové zeleniny 
 (ne hrášek, kukuřici, mrkev)
16:00  50 g šunky hovězí (Globus) + 80 g Knäckebrotu + 1/3 kapie + 1/3 salátové okurky
18:00 trénink v topfi tness (pozn: v 17:30 50 ml spalovače + VIT C)
21:00 Whey protein (30 g)

ÚTERÝ + ČTVRTEK + SOBOTA

Bílkoviny : 120
Sacharidy: 200
Tuky: 60
 Kcal: 1760

6:00 50 ml spalovače + 500 mg VIT C + multiminerál
6:45 60 min kardio při 135–145 TFp (sobota se vynechává)
8:00 Racio rýžové (65 g) + 50 g eidamu 20% + 150 g syrové zeleniny
11:00 protein (30 g)
14:00 70 g cereálních těstovin + Rio Mare v olivovém oleji (80 g)
16:00 Racio rýžové (65 g) + 50 g eidamu 20% + 150 g syrové zeleniny
19:00 zeleninový salát /rajče, salát atd./ (200 g) + 2 lžíce olivového oleje + 100 g 
 mozzarelly light
21:00 Whey protein (30 g)
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PÁTEK + NEDĚLE
Bílkoviny : 135
Sacharidy: 100
Tuky: 80
Kcal: 1800

6:00 50 ml spalovače + 500 mg VIT C + multiminerál
6:45 60 min kardio při 135–145 TFp (neděle se vynechává)
8:00 Activia nápoj neslazený (400 g)
11:00 žitný chléb (50 g) + 150 g krůtích prsou (váha za syrova) + 50 g syrového zelí + 2 lžíce  
 olivového oleje + 30 g mandlí (kešu, vlašské)
14:00 Whey protein (50 g)
16:00 žitný chléb (50 g) + 150 g pečeného lososa + 50 g syrové zeleniny + 1 lžíce olivového oleje
19:00 250 g nízkotučného tvarohu + 5 g granka + 50 ml nízkotuč. mléka + lžička lněných 
 semínek
21:00 Whey protein (30 g)

ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:    
VÝHODY: efektivní, poznávání vlastního těla
NEVÝHODY: náročné na přípravu, výkyvy nálad, únava 
DOPORUČENÁ LITERATURA: Sacharidové vlny od Michala Kulštejna

Doslov autora: Můj názor je zcela jasný. Kde selže vše ostatní, tato metoda funguje. Jako autor dvou knih 
s názvem Sacharidové vlny si troufám tvrdit, že problematiku cyklování sacharidů znám velmi podrobně 
a vím, co dokáže za výsledky. I přesto tvrdím, že tato strategie není pro každého a je spousta jiných způsobů, 
jak docílit pěkné postavy. Těm ostatním, co chtějí poznat své tělo a mít vždy otěže pevně v rukou, tuto stra-
tegii rád doporučuji. Cukr je nejrozšířenější drogou na světě, díky této metodě poznáte jeho účinek, a pokud 
ji zdárně dokončíte, navždy pochopíte, jak s ním zacházet ve váš prospěch. 
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Ač by se mohlo zdát, že hladovění nepatří mezi diety, věřte mi, že se na světě najdou miliony lidí, 
které když potřebují rychlý úbytek váhy, nenapadne nic jiného, než přestat úplně jíst. „Hlavně ať 
v těch večerních šatech vypadám dobře,“ určitě jste už podobnou větu ve svém okolí slyšeli. Bohu-
žel často se stává, že z výjimečného jednání se stává jednání pravidelné a z velké části hlavně dívky 
ke kroku nejíst sahají více než často. Postupem času se zjistí, že mají problémy s příjmem potravy 
a ještě hůře s bulimií nebo anorexií.
Právě z tohoto důvodu cítím potřebu zmínit se zde o půstech. Jen pro informaci: Správně se neříká 
držím půst, ale postím se. To už dává určitou váhu tomu, že se nejedná o novodobý výmysl, jak rych-
le shodit pár kilo. Půst se držel odpradávna v mnoha náboženstvích, například v křesťanství se drží 
půst před Velikonocemi na Velký pátek. Tak bychom mohli pokračovat dále. Různá náboženství si 
to vysvětlují jinak, někde se nejí jen určitá surovina. Nejčastěji to je maso. Někde se nejí vůbec. Pře-
devším jde o očištění těla. Někdo to dělá ze zdravotních důvodů a někdo pro duchovní rozpoložení. 

PŮSTY
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Co se „aktivního“ života týče, velmi oblíbený je půst spirituální v józe, který se drží jeden den, a to 
v pondělí nebo pátek.
Už proto, že se jedná o tradiční rituály, stojí za úvahu, zda mají svá pozitiva. V knize Velká kniha 
půstu od Dr. Ruedigera Dahlkeho se dočtete spoustu informací o tom, jak a proč se postit. Pokud 
dospějete k rozhodnutí vyzkoušet si půst, věřte mi, že hlad je to poslední, co vás čeká. Doba půstu 
trvá od jednoho po 21 dnů a více. Záleží na jedinci, pro jak dlouhou dobu se rozhodne. Samozřejmě 
s postupem času člověk objevuje nové a nové poznání svých hranic a možností.
Pokud se budeme bavit o efektivním používání této metody vynechání potravy, bezpečné a velmi 
pozitivní účinky má jednodenní půst. Pokud člověk šest dní pravidelně jí a má dostatečný příjem, 
pomůže mu tento den od očištění vzniklých škodlivin. Vy svému tělu dáte den odpočinku a ono 
se vám odvděčí dobrou kondicí a zdravím. Ovšem i na jednodenní půst se musí člověk soustředit 
a připravit. Začněte ráno, dejte si klidný den a pijte co nejvíce tekutin, nejlépe vodu nebo bylinný 
čaj. V tento den se nedoporučuje fyzická aktivita, ale odpočinek. Pokud přijde únava, bolest hlavy 
nebo dunění v uších, je to v pořádku, to znamená, že vaše tělo vnímá změnu a dává vám o ní vědět. 
Mnohem horší varianta je, když celý den nejíte a v podstatě nezaznamenáte žádnou změnu ode 
dne, kdy jíte. S velkou pravděpodobností spadáte do kategorie lidí, kteří jsou pod obrovským stre-
sem, nebo v těle probíhá zánět a vašemu tělu vyhovuje, že nemusí nic trávit. V obou případech bych 
doporučil vyhledat odbornou pomoc.
Půst má pozitivní vliv na vysoký tlak, cholesterol, cukr v krvi, alergie, trávení, čištění krve a mno-
ho dalších účinků. Často se k němu ubírají lidé s onkologickým onemocněním (1). Jakékoliv zvíře 
v přirozeném prostředí vycítí, když není zdravotně v pořádku, a přestává jíst. Osobně vidím, že ne-
přiměřené velké množství potravy v našem jídelníčku je jedním z hlavních důvodů zdravotních 
problémů, které sužují moderní civilizaci. To se nebavím jen o obezitě.
Nežádoucí účinky: Každá mince má dvě strany, a pokud patříte mezi lidi s vážnějšími onemocnění-
mi – cukrovkou, problémy s tlakem, neurologickými problémy, imunitním onemocněním – dříve 
než se pustíte do vašeho „postění“, určitě požádejte o konzultaci vašeho odborného lékaře.
Jako pitný režim je samozřejmostí čistá, neperlivá voda. Z praxe ovšem vím, že velmi pozitivně 
se osvědčily bylinné čaje, jako např. pampeliškový nebo kopřivový. Bylinky, které vám pomůžou 
očistit tělo. Dodají teplo vašemu tělu a udrží klidný žaludek. 
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ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:    

VÝHODY: pokud dodržíte pravidla půstu (1), jednodenním půstem získáte opravdu mnoho pozitiv-
ních účinků

NEVÝHODY: ne každý to vydrží; podrážděnost, pocit zimy, únavy, bolest hlavy
DOPORUČENÁ LITERATURA: Velká kniha půstu od Dr. Ruedigera Dahlkeho

Doslov autora: Jednodenní půst je část, kterou časem projde většina mých klientů. Samozřejmě až v době, 
kdy cítím, že jsou připraveni. Už dopředu se dá odhadnout, komu to pomůže a komu ne. Výsledkem praxe je 
ovšem to, že kdo vyzkouší jednodenní půst, časem vyzkouší také půst dvoudenní. Poté co mě někteří poprosili 
o půst třídenní, jsem věděl, že získali, co měli, a netřeba dalších půstů než jednou za 14 dní jeden den. Můj 
osobní názor tedy je, že jednodenní půst každých 14 dní pro zdravého dospělého jedince je více než prospěšný.

JídelníčekJídelníčekJídelníčekJídelníček
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Někdy pospáno jako IF metoda. V překladu to znamená přerušované hladovění. Záměrně ji popisuji 
až v závěru, protože po přečtení této metody vás pravděpodobně jiná zajímat nebude. Z počátku 
se zdála tato metoda nelogická, protože nám od dětství vtloukávali do hlavy, že snídaně je základ 
dne a štíhlou postavu získáme, jenom když budeme jíst malé porce každé dvě hodiny. Tak věřte, 
že při dodržování této metody se vás nic z toho už netýká. O efektivitě není pochyb, ale to, co ji řadí 
na příčky nejvyšší, je její praktičnost. Což je pro většinu lidí priorita, zvláště v dnešní uspěchané 
době.
Dalo by se říct, že většina z nás má možnost pravidelné stravy a taky pravidelně jí, alespoň v urči-
tých mezích (snídaně-oběd-večeře). Lidé, kteří jídla vynechávají, pouze přerušují kontinuitu pro-
cesu sycení organismu (kousání-trávení-vstřebávání živin). Zjednodušeně řečeno, naše tělo neu-
stále pracuje s jídlem. Pokud ho nekouše, tak ho tráví, a pokud máte už stráveno, tak živiny z jídla 
vaše tělo vstřebává dalších 8 až 12 hodin po jídle. Ale to už je ráno a vy se probouzíte k snídani. 
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Koloběh jídla pokračuje. Proto se při téhle metodě IF nepřerušuje jídlo, ale hlad. Protože nejíst, ne-
trávit a nevstřebávat je to, co tato metoda nadevše využívá. Důkazem je více a více příznivců tohoto 
stravování. 
Když to zjednodušíme, vaše tělo má dva procesy. Proces jídla a proces hladu. Proces jídla znamená 
získávání živin, ukládání ve formě glykogenu, ve formě tuku a budování svalové hmoty. Ovšem, 
pokud tělo ukládá tuk, je logické, že ho nemůže v tu samou chvíli spalovat. Zatímco druhý proces 
hladu je o tom, že nepracujete s živinami, které přicházejí do těla, ale s hormony, které stoupají, 
když inzulín klesá. Na základě těchto hormonů tělo sahá po energii, kterou má uloženou v sobě. 
Konkrétně mluvím o vašem uloženém tuku. Ano, to je přesně ono! Vaše tělo v  období, kdy nejí 
a netráví zbytek potravy, využívá jako zdroj energie jaterní glykogen, ale hlavně svůj vlastní tuk. 
Konečný poměr, co tělo využívá v danou chvíli více a co méně, je dán aktivitou, kterou v tu dobu 
děláte. Dalo by se říct, že při klidné aktivitě bude tělo preferovat tuk a při náročné fyzické aktivitě 
bude preferovat glykogen.
Při této metodě máte hned několik možností, jak si celý systém nastavit. Nejčastěji se používá sys-
tém 8/16. Tedy 8 hodin máte povoleno jíst a 16 hodin nejíte. Například začnete obědem ve 12 hodin 
a poslední jídlo máte ve 20 hodin, nebo držíte jídelní režim od 8 do 16 hodin. Vše záleží jen na vás, 
ale pamatujte, vynechání snídaně znamená, že hned zrána stále spalujete tuky. Z tohoto důvodu 
je v této metodě preferovanější posunout jídla do druhé části dne. Na druhou stranu pozor na ve-
čeři ve 20 hodin, pokud bude moc velká, uloží se přebytek energie do tuku. Proto jsou tady další 
varianty 4/20, to znamená, že 4 hodiny můžete jíst a 20 hodin nejíte. Čas na jídlo se zkracuje, ale 
vy musíte dodržet alespoň přibližné množství energie, jako byste jedli celý den. To znamená dostat 
do sebe přibližně 800 kcal v jednom jídle a po 4 hodinách ještě v druhém není nikterak jednoduché. 
Samozřejmě se bavíme o zdravých potravinách a ne fast foodech. Extrémním případem je všechna 
energie v jednom jídle, někdy nazvaná jako „warrior diet“ – to ovšem z mnoha dalších důvodů ne-
doporučuji. Teď mám na mysli zdravotní problémy spojené s velkým množství potravy, glykemic-
kou náloží atd. Pokud opravdu chcete využít všech předností, které tato metoda nabízí, doporučuji 
variantu 6/18 pro snížení hmotnosti a 8/16 pro budování svalové hmoty a výkonnosti. V 10 hodin 
začnete pozdní snídaní a v 18 hodin završíte lehkou večeří. IF je životním stylem, který je apliko-
vatelný dlouhodobě a využívá výhody, které ostatní metody nemohou, a to z důvodu neustálého 
vylučování inzulínu a trávení potravy.
Největší výhody této metody jsou (1,2):
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Vyrovnání 
hladiny hormonů

Pozitivní vliv 
na mozkovou činnost

Snížení hladiny 
cholesterolu

Prevence proti 
rakovině

Zvýšená hladina 
růstového hormonu

Vyšší odolnost vůči 
volným raidkálům

Zvýšená rezistence 
na inzulin

Zvýšená odolnost 
proti zánětlivým 
onemocněním

Zvýšené spalování 
tuků

Snížení hladniny 
cukru v krvi
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• Snížení množství tuku
• Vyšší aktivita svalové tkáně
• Vyšší koncentrace, vyrovnanost
• Snížení hladiny cukru, snížení tlaku, cholesterolu
• Snížení zánětlivých ložisek
• Zrychlení metabolismu
• Možná prevence Alzheimerovy choroby

 Přestože je tato metoda opravdu jedinečná, pro některé z nás není 
vhodná v závislosti na zdravotních indikacích. (3,4)

• Diabetes
• Lidé trpící v minulosti bulimií a anorexií
• Lidé s léky, které mají zvýšit chuť k jídlu
• Mladí lidé ve vývinu, adolescenti do minimálně 18 let života
• Těhotné a kojící matky
• Lidé trpící nízkým tlakem

JÍDELNÍČEK

Možná některé z vás zklamu, ale ani v této metodě není povoleno 
nezdravé jídlo. To píšu pro ty, kteří si myslí, že když mají právě čas 
sycení, mohou jít do fast foodu a dát si hranolky nebo pizzu. Ano, 
umím si představit, pokud se  vám podařilo držet jídelníček dle 
plánu celé dva týdny, že ten 14. den si dopřejete to, co vám chutná 
nejvíce. 
Jako příklad jídelníčku uvádím způsob 8 hodin jíst, 16 hodin hlado-
vět. Tento poměr je z mého úhlu pohledu ten nejvhodnější.
Ideální počet jsou 3  jídla, výjimečně 4  (první a  poslední velké, 
uprostřed malá svačina) 
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JídelníčekJídelníček

Večeře:

grilovaný losos 
se zeleninou a hně-
dou rýží

Oběd:

zeleninový salát 
s kozím sýrem 
a opečenou hous-
kou 

Snídaně:

zastřené vejce 
na nočním chle-
bíku s avokádem 
a uzeným lososem  

DEN 5

Jídelníček
DEN 1

Večeře:

pečená kuřecí prsa, 
vařené brambory, 
dušená zelenina

Oběd:

ovocný salát s ara-
šídovým máslem

Snídaně:

míchaná vajíčka 
s restovanou 
zeleninou, 
Knäckebrot

DEN 3

Oběd:

ovocné smoothie, 
např. jablko, lesní 
plody, grep

Snídaně:

proteinové panca-
kes s arašídovým 
máslem, banánem 
a loupané mandle

Večeře:

krůtí karbanátky 
s quinoou

Svačina:

káva + dezert 
(3 kostičky hořké 
čokolády)

DEN 4

Oběd:

polévka dle vlastní-
ho výběru

Snídaně:

jáhlová kaše s ovo-
cem a vlašskými 
ořechy

Večeře:

hovězí steak s fa-
zolkami a pečeným 
bramborem

Svačina:

proteinová tyčinka

DEN 2

Oběd:

tvaroh nasladko, 
lesní ovoce

Večeře:

pečená ryba, 
grilované fazolky

Snídaně:

tmavý toustový 
chléb s krůtí šun-
kou, sýrem a zele-
ninovou oblohou
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Pozn.: Jídla si časově upravte tak, aby vám zapadala do  vašeho denního režimu. Z  praxe vím, 
že klienti, kteří začali jíst později a drželi časový rozsah jídla 12–20 hodin, začali den ranní černou 
kávou a do oběda pokračovali bylinkovými čaji nebo vodou s citrónem.
Na závěr bych se chtěl zmínit ještě o pitném režimu. Ten je tady stejně důležitý jako u kterékoliv 
dříve zmíněné metody. Jsou povoleny všechny nápoje, neobsahující žádný cukr, tedy ani ovocné 
šťávy. 

ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ:    
SPALOVÁNÍ TUKŮ:    
NABÍRÁNÍ SVALOVÉ HMOTY:      při variantě 8/16

VÝHODY: praktičnost, časová efektivnost, variabilita, vliv na zdraví
NEVÝHODY: změna rituálů snídaně a pozdní večeře
DOPORUČENÝ WEB: www.dietdoctor.com

Doporučení: Dle mého názoru je metoda intermittent fasting kombinací výhod všech předešlých diet 
a strategií. Při této metodě v čase jídla využíváte inzulínu jako anabolického hormonu pro nárůst svalů 
a doplnění glykogenových rezerv. V období „hladovění“ stimulujete hormony, které jsou při dnešním běž-
ném způsobu stravování potlačovány. Jako jednu z největších výhod IF vidím praktičnost a možnost přizpů-
sobení časového harmonogramu nebo výběr potravin přímo pro vaše tělo.
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Tato kniha by nebyla zcela kompletní, kdybych zde nenapsal pár řádků o suplementech. Ne proto, 
že tuto knihu píšu ve spolupráci s největší fi rmou Nutrend, a. s., ale proto, že suplementy jsou ne-
dílnou součástí mého života a jídelníčků, které sestavuji. S postupem času jsem ve své praxi přestal 
používat slovo suplementy a nahradil jsem je slovem doplňky výživy. 
Jaký je v tom rozdíl? Hlavně v tom, že spousta lidí používá suplementy tak moc, že na kvalitní jídlo 
jim nezůstane prostor. Někteří si myslí, že to, co ošidí v jídle, doženou použitým suplementem, lépe 
řečeno doplňkem stravy. Bohužel to tak není, a stejně jako v mnoha knihách i já říkám: jsou to „do-
plňky“, které mají doplnit poslední políčka skládanky ve vašem jídelníčku. Samozřejmě respektuji 
lidi, kteří jsou proti užívání těchto doplňků výživy, ale můj názor je ten, že pokud už nám doba dala 
možnost koupit si kvalitní doplněk výživy, tak proč toho nevyužít? Stejně jako někdo pochybuje 
o využitelnosti suplementů naším organismem, tak já pochybuji o obsahu množství vitamínů a mi-
nerálů v dnešním ovoci a taktéž o kvalitě některých dnešních potravin.
Čas mě naučil, že jít hlavou proti zdi nic nevyřeší a pokud máme možnost ulehčit si přípravu jídla, 
tak proč jí nevyužít. Stejně jako všude i tady stojím za názorem, že někdy méně je více. A střídmost 
je cesta ke spokojenému životu.
Dnešní trh nabízí takovou nabídku doplňků stravy, že užívat všechny je naprosto nereálné. Zmíním 
se tady jen o těch doplňcích, se kterými mám v praxi zkušenosti, a jsem rád za ně, že je mohu vyu-
žívat. Seřadil jsem je podle důležitosti v mém životě a taktéž podle doporučení, které dávám svým 
klientům.
Určitě si každý myslí, že jako první zmíním proteinový koktejl. Věděli jste, že slovo protein je jeden 
z nejvyhledávanějších výrazů na internetu? Člověk vysloví slovo protein a má hned pocit, že mu 
začnou růst svaly. Nemáte také takový pocit, že všude na produktech na vás kouká slovo protein? 
Už to nejsou jenom proteiny ve  formě prášku, ale také v běžných obchodech najdete proteinové 
mléko, proteinovou kaši, proteinový jogurt atd. Já vás bohužel zklamu, ale vše je jen marketing 
a snaha plést lidem hlavu, že kde je protein, to je zdravé a pro svaly výborné. Pamatujete na pořadí 
důležitosti na úvodních stránkách této knihy? Pokud nedáte tělu impulz, aby svaly rostly, tak vám 
žádný proteinový výrobek svaly nezajistí. Jsem přesvědčen, že z naší trojice makroživin – sachari-
dy-bílkoviny-tuky – jsou právě proteiny (bílkoviny) nejvíce zrádné! Užívání nadměrného množství 
bílkovin vám může doslova otrávit organismus díky amoniaku, který vzniká při jejich nadměr-
ném množství a má negativní vliv na nervový systém. Také kyselina močová, která se vám ukládá 
na povrch chrupavky a způsobuje předčasné opotřebení kloubů. V neposlední řadě trávení bílkovin 
značně překyseluje organismus a dnes už víme, že kyselé prostředí je rájem pro spoustu vážných 
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chorob. Nejen z  těchto důvodů není protein můj základní doplněk, ale hlavně díky informacím 
a vlastním zkušenostem vím, že to, co hýbe lidským organismem, jeho hormony, imunitou a tedy 
i zdravím celkově, jsou mastné kyseliny (tuky). Proto z mého úhlu pohledu jsou nejdůležitější ve st-
ravě zdravé tuky, neboli omega-3 mastné kyseliny a v nich důležitý poměr EPA a DHA mastných 
kyselin. 

O  jejich pozitivních účincích se  dočtete spoustu informací, které tady vypisovat by bylo pouze 
opakováním. Jen se zmíním, že některé výše popsané diety a výživové směry nedoporučují velké 
množství tuků. Na krátkou dobu to je akceptovatelné, ale právě zde je prostor pro použití doplňku 
omega-3,6 mastných kyselin. Těm, kteří se rozhodli dlouhodobě držet nízkou hladinu tuku ve stra-
vě bez použití právě těchto doplňků, držím palce, protože tímto přístupem začal konec jejich cesty 
za pěknou postavou a zdravým tělem.

Příklad z praxe: Jak jsem psal, náš organismus je neustále v dynamické  rovnováze. V našem těle působí 
miliony dějů v jednom okamžiku. Zatímco na některých místech probíhá regenerace, ukládání zásob, tedy 
anabolismus, v ten samý okamžik na jiném místě v těle dochází k rozkladu látek složitých na jednodušší. 
Tomu se říká zase katabolismus. Teď si to vysvětlíme na konkrétním příkladě, třeba vápníku (Ca). V našem 
těle ho máme neskutečně velké množství, především v našich kostech. Je to z toho důvodu, že jakákoliv sva-
lová akce v našem těle potřebuje na vztah jednotlivých svalových vláken právě ionty vápníku. Proč o tom 
píšu. Protože přesně jak vápník potřebujeme k pohybu, tak na druhé straně ho musíme samozřejmě tělu 
dodávat ve stravě. Pro zabudování vápníku je potřeba dostatek vitamínu D, a abyste měli v těle dostatek 
vitamínu D, musíte jíst dostatek tuků, protože právě vitamín D patří mezi vitamíny rozpustné v tucích. Už 
chápete, co tím chci říct? Pokud stáhnete ze stravy všechen tuk, začnou vám po nějaké době problémy úplně 
s něčím jiným a vaše cesta za vysněnou postavou tak skončí. PS: Ještě máte v plánu kupovat si nízkotučné 
mléčné výrobky?
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To byl jen jeden příklad z mnoha, na který by se dalo dále navázat a neustále psát o tom, jak jsou 
důležité tuky ve stravě. 
Na základě těchto informací by si člověk mohl myslet, že mít tuky každý den a v každé porci je 
ideální a možná čím více, tím lépe. Bohužel i zde platí pravidlo, že střídmost je základ úspěchu. 
Ty směry, které preferují právě stravu bohatou na tuky, mají samozřejmě své výhody, ale jak už to 
tak bývá, také své nevýhody! Proto každému z nás nezbývá nic jiného než zkoušet různé varianty 
a přijít na to, co je konkrétně pro nás nejvhodnější. Samozřejmě informace o tom, že tuk není tak 
špatný, se už dostaly mezi všeobecnou veřejnost a já v poslední době neslýchávám nic jiného než to, 
že nejoblíbenější snídaní jsou míchaná vejce se slaninou nebo s avokádem. Ano, je to dobrá snídaně, 
ale 7x v týdnu ne zrovna ideální. Proto mezi mé další velmi oblíbené produkty patří snídaňové kaše.

Trh nabízí nepřeberné množství kaší, ale pokud mohu poradit, ty jáhlové nebo rýžové jsou nej-
vhodnější (pravidlo makrobiotiky), a  když k  nim přidáte ovoce, máte ideální snídani plnou sa-
charidů, ovoce pro nastartování rychlého dne. Lidem, kteří se bez vajec nemohou obejít, alespoň 
doporučuji, aby nepodceňovali vitamíny a minerály. V tomhle druhu snídaně jich moc nenajdete. 
Proto u všech nízkosacharidových diet si dávám extra záležet na doplňování vitamínů a minerálů. 
Zde jsem byl velmi potěšen balením od Nutrendu, kde si jednotlivá plata vitamínů můžete rozdělit 
a nechat na vícero místech pro případ, že zapomenete. 
Která snídaně je vhodnější, se vám pokusím vysvětlit na dvou extrémních příkladech, stejně jako to 
dělám na přednáškách u studentů. 
Příklad z praxe: Dva tábory lidí, jedni preferují míchaná vejce se slaninou (tučnou snídani bez sacharidů) 
a druzí snídani sladkou (velké množství sacharidů, malé množství bílkovin). Jako přirovnání použiju jíz-
du autem. Snídaně plná sacharidů bez velkého množství tuků a bílkovin je, jako byste jeli autem neustále 
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na rychlost jedna. Velmi rychlý a jednoduchý rozjezd. Nicméně čím rychleji pojedete, tím rychleji vypotře-
bujete palivo, které máte. Velké otáčky znamenají velkou spotřebu. Tučná snídaně plná bílkovin a tuků je 
jako rozjíždět se autem na rychlostní stupeň tři. Zkoušeli jste to už někdy? Ze začátku to jde obtížně, člověk 
musí dát autu čas, než se rozjede, ale díky tomu, že v průběhu cesty držíte nižší otáčky, tak to znamená co? 
Palivo vám vydrží déle, i přesto, že jste ho měli stejné množství jako u příkladu jedna. Takže moje rada zní. 
Máte-li před sebou ranní trénink nebo velkou fyzickou aktivitu poměrně brzy po snídani, dejte si na snídani 
kaši. Pokud máte ráno čas, nic vás nehoní a hlavně víte, že k dalšímu jídlu (čerpací stanici) to máte delší 
dobu, volte snídani plnou tuků a bílkovin. Tady jste mohli vidět dva extrémní příklady a já se budu opako-
vat, že zlatá střední cesta je ta nejlepší. Kombinace sacharidů-bílkovin-tuků v tom správném poměru, je to, 
co byste měli chtít snídat.

Co se týče vitamínů, zde bych se rád ještě zdržel a napsal pár řádků. Zajisté všichni víme, že největší 
obsah vitamínů a minerálů obsahuje ovoce a ovoce je sladké, že? Což nezapadá do spousty zmíně-
ných směrů. To je poměrné velké dilema u mnoha lidí. Stejně tak, jako jsem psal o vápníku, zkusím 
další vysvětlení.

Příklad z praxe: Naše tělo je složeno z buněk. Stav každé buňky udává stav našeho těla. Proto vitamíny 
putují do buněk, a aby k buňce doputovaly, potřebují transport, který je tam donese. Ten transport je samo-
zřejmě krev a krev je tekutina, a aby mohla téci, potřebuje obsahovat určité množství vody. A co nám udržuje 
vodu v těle? No přece cukr! Už vám to dochází? Stejně jako vápník potřebuje tuk a vitamín D, tak vitamíny 
potřebují vodu a cukr, přesněji řečeno stačí jim fruktóza (ovocný cukr). 
Na základě tohoto příkladu doufám, že vám důležitost vitamínů neunikne ani ve vašem novém 
jídelníčku. Ti, co volí pestrou, vyváženou stravu, veganství/vegetariánství, popřípadě paleo stra-
vu či makrobiotiku, by neměli mít o vitamíny nouzi. Těm, co volí extrémnější směr, jako poslední 
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čtyři ze zmíněných, určitě doplněk stravy s vitamíny doporučím. A kdy vitamíny brát? Doporučuji 
po jídle, kde budou mít dost doprovodných látek, které jim pomohou ke vstřebání. Nezapomeňte 
je samozřejmě zapít! Pokud jsou mezi vámi takoví, již mají problém s polykáním „pilulek“, a že je 
vás dost, to už jsem zjistil v řadách mých klientů, oblíbil jsem si produkt pod názvem Masterpiece, 
který se pije, je chutný a navíc obsahuje tři formy kolagenu, který je základním kamenem pro pruž-
nost tkání a hlavně lidské kůže. To samé platí také ke dříve zmíněným omega-3 kyselinám. Pokud 
preferujete potravu bohatou na tuky, jako zmíněná keto dieta, paleo strava, veganství, makrobioti-
ka, tak zde doplněk s omega-3 mastnými kyselinami není nezbytný, ale určitě neuškodí. Pokud jste 
se ale rozhodli pro nízkotučnou stravu, jako např. sacharidové vlny, zde doplněk omega-3 mastné 
kyseliny jednoznačně doporučuji. 
Na závěr k těmto vitamínům, minerálům a mastným kyselinám bych chtěl jen říci, že mají své opod-
statněné místo v každém jídelníčku, jak jste mohli zjistit v příkladech z praxe. Jejich vstřebatelnost 
je důležitá na základě dalších makroživin. Proto prosím, vždy když se rozhodnete pro jakoukoliv 
variantu jídelníčku, nepodceňujte důležitost vitamínů a minerálů. Vždy se poraďte s lékařem, jest-
li právě ona zvolená dieta-strategie je vhodná právě pro vás. Minimálně si můžete nechat udělat 
krevní testy, které ukážou váš momentální obsah vitamínů a minerálů v krvi.

Dalším doplňkem stravy je samozřejmě protein. Beru ho jako nedílnou součást každého potrénin-
kového nápoje při shazování hmotnosti, nebo jako náhražku jídla při odpolední svačině. Ne proto, 
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že bych zanevřel na jídlo, ale někteří lidé nemají tak kvalitní trávení, aby potřebné množství bílko-
vin trávili v pevné stravě. Přesně tady je místo pro protein. Proteinů najdete hned několik druhů, 
nejen na základě obsahu sacharidů, ale také z jakého zdroje bílkovin se skládají. Pokud potřebujete 
rychle vstřebatelnou bílkovinu, určitě sáhněte po proteinu ze syrovátky a podle toho, v jaké fázi 
diety jste, se rozhodněte, zda si můžete dovolit protein o obsahu 60–70 % bílkovin nebo v přísnějším 
režimu pro obsah bílkovin 90 %. Volíte-li protein jako náhražku jídla (svačinu), zde bych doporučil 
vícesložkový protein, který zajistí postupné uvolňování aminokyselin do krve. Nešťastní ektomor-
fové (velmi štíhlí lidé), kteří by rádi přibrali nějakou tu svalovou hmotu, musejí doplňovat bílko-

viny také navečer před spaním. Zde doporučuji micelární protein, kde je zdrojem bílkovin kasein. 
Ten zaručí uvolňování aminokyselin po dobu až 6 hodin.
Jak jsem psal, impulz ke změně postavy dává trénink. Je jedno, zda silový, nebo kardio trénink. Tak 
či onak, jde o pohyb, který je nad rámec našeho všedního pohybu. Kdy jindy než teď se začít starat 
o klouby. Že vás ještě nebolí? To buďte rádi a věřte, že prevence je mnohem příjemnější a hlavně 
levnější než léčba. Produktů na trhu najdete opravdu spousty, ale díky možnosti být u vývoje Flexit 
Gold Drinku mu naprosto věřím. Znám kritéria, která musel splňovat, než se  pustil do  výroby, 
a díky tomu mě tehdy Nutrend přesvědčil, že tento produkt je opravdu kvalitní a ve srovnání s kon-
kurencí v ničem neztrácí a navíc ostatní převyšuje svou chutí. V minulosti pít drinky na ochranu 
kloubů nebylo nic příjemného, to mi věřte. Ty nejčastěji používané byly vyráběny pro koně, tak si 
umíte jejich chuť určitě představit… nebo raději ani ne.
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Když už jsem se zmínil o tréninku a hlavně kardio tréninku, zde mám svého favorita – jednoznač-
ně Carnitine 3000 shot. Tento produkt tvořil vždy nedílnou součást mé předzávodní diety. Obsah 
účinné formy carnitinu je 3 000 mg a z praxe vím, že toto je minimální dávka pro zaručení efekti-
vity. Spolu s kofeinem tvoří efektivní kombinaci před kardio tréninkem. Nemůžu se nezmínit také 
o tom, že mně a mým klientům vždy vyhovovalo jednorázové balení, které bylo vždy po ruce a hlav-
ně bylo k dostání snad ve všech fi tness centrech, která jsem v ČR navštívil.

Ne vždy jsou časové možnosti na  úbytek hmotnosti ideální. Dnešní doba je uspěchaná a  někdy 
se stane, že situace nutí člověka shodit pár kil rychleji, než je zdrávo. Ano, já vím, a vy určité také, 
že rychle shazovat tuk není ideální. Bohužel je zde také druhý faktor a tím je motivace. Praxe mi 
několikrát potvrdila, že pokud mám klienta udržet namotivovaného, musím zajistit výsledky rych-
leji. Je to taková psychologická hra. Samozřejmě k tomu svolím pouze tehdy, pokud je klient zdravý 
a hlavně má tukovou rezervu opravdu větší. V tomto případě sáhnu ještě pro doplněk Synefrin, kte-
rý pomáhá při metabolismu a spalování tuků. Navíc se mi líbí, že je získáván z přírodních zdrojů, 
konkrétně z  rostliny Citrus aurantium. 
Tak jako ženy chtějí shodit pár kilo tuku, existují i muži, kteří chtějí nabrat svalovou hmotu. Všichni, 
kdo mě znají, ví, že nejsem příznivcem stimulantů a předtréninkových formulí. Ne proto, že bych 
s nimi nesouhlasil, ale proto, že je lidé užívají, i když k tomu nemají důvod. Lépe řečeno, spousta 
cvičenců tento stimulant používá a myslí si, že jim svaly narostou sami bez pořádného tréninku. 
Poté tráví většinu času v posilovně telefonováním nebo povídáním si s kamarádem. Ovšem také 
umím pochopit, že po celém dni v práci je člověk unavený a ne vždy je na trénink připraven psy-
chicky. Zde volím z řady produktů od Nutrendu jednoznačně N1. Předtréninkový stimulant, který 
vás doslova vžene do tréninku. Jako jeden z mála produktů má ve složení tyrosin, který já osobně 
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preferuji nejvíce. Proč? Protože podporuje produkci dopaminu a tím pádem si člověk trénink více 
užije s větším úsměvem, ale to vy už po přečtení prvních kapitol určitě víte.

Jídelníček je naplánovaný, tréninky jdou jak po másle, ale přece jenom něco chybí. Vidím to na li-
dech, že mají chutě, ale bojí se často zeptat. Již z kapitoly o přirovnání ke školnímu systému, kon-
krétně k mateřské a základní škole, víte, že opomíjet ty absolutně základní hormony – serotonin, 
dopamin, oxytocin a endorfi n – nelze. Jak už jsem psal, stačí, aby chyběl jen jeden, a vaše snaha při-
jde vniveč, protože to člověk dlouho bez nich nevydrží. Pro tento případ doporučuji, abyste si vždy 
udělali v jídelníčku místo pro něco dobrého. Nezbývá nic jiného než přijmout fakt, že dobré jídlo je 
nejlepší zdroj pro uspokojení chutí a tím pádem produkci dopaminu a serotoninu. To, že budeme 
chvíli spokojeni, nám pomůže i v dobré náladě a udržení dobrých vztahů. A ten poslední, endorfi n? 
Ten máte přece díky tréninku. 

V dnešní době máme to štěstí, že trh se sportovními doplňky nabízí chutné a navíc velmi kvalitní 
alternativy sladkostí. Nepamatuji si, kdy naposledy jsem dělal jídelníček, kde bych alespoň jednou 
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týdně (nejčastěji o víkendu) nedoporučil proteinové pancakes. Dají se dělat na nekonečně mnoho 
způsobů, a co je nejlepší, na našem trhu opravdu nemají konkurenci. A to píšu s naprostým pře-
svědčením!
A co proteinové tyčinky? Ano i na  ty je v některých dietách a  strategiích místo, ale s  tyčinkami 
opravdu opatrně. Jejich chuť je zrádná a než se nadějete, máte ji každý den. Znovu připomínám, tato 
kapitola je o tom, jak využít doplňky pouze jako DOPLŇKY, ne jako náhradu jídla. V mém podání 
si myslím, že proteinová tyčinka je ideální alternativa, když je člověk na cestách a nemá možnost 
výběru daného jídla. Potom ano, zde souhlasím s použitím proteinové tyčinky. Druhou variantou, 
kterou akceptuji u svých klientů (popravdě, jsem to já, kdo jim to napíše), je dát si proteinovou 
tyčinku jako nedělní dezert k odpolední kávě. Zde bych jednoznačně doporučil proteinové tyčinky 
Deluxe. Až vyzkoušíte, pochopíte.

Jak vidíte, z pár řádků se stalo nakonec pár stránek. To už tak bývá, když se snažíte vysvětlit svůj 
úhel pohledu na doplňky výživy tak, jak je vnímám já. Popsal jsem ty, které nejčastěji používám 
ve  spolupráci s  klienty. Jak jsem psal na  počátku kapitoly, doplňků stravy je opravdu spousta 
a o každém z nich si najdete nepřeberné množství informací, včetně jejich složení, funkcí a užívá-
ní. Snažil jsem se tuto kapitolu psát hlavně díky svým zkušenostem a znalostem. A ta přirovnání? 
Berte je jako moji snahu vám to vysvětlit tak, aby je opravdu pochopil každý. Samozřejmě pochody, 
které v nich popisuji, jsou mnohem, mnohem složitější, ale podstata je stejná. Ty detaily nechejme 
pro studenty „vysokých škol“.
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Na základě dotazů čtenářů se zde dozvíte odpovědi na jejich nejčastější otázky, v nichž se pokusím 
zbořit i určité mýty, které se vedou v dnešním světě diet.

ČÍM MÉNĚ KALORIÍ, TÍM LÉPE? 
Jedná velká LEŽ. Vaše tělo z kalorií čerpá nejen energii k pohybu, ale také energii na regeneraci 
a výstavbu nových tkání. Z celkového denního příjmu musíte tělu dát vše, co potřebuje. Snižovat 
kalorický příjem totiž znamená snižovat „náklady“ vašeho těla = zpomalování metabolismu. Vyne-
chání snídaně znamená zpomalit metabolismus až o 30 %. A jak tělo reaguje, když se zpomalí meta-
bolismus, již určitě všichni víme. Jediná výjimka je, pokud jste se rozhodli pro strategii intermittent 
fasting. Tam záleží na časovém rozvržení a tím pádem snídani můžete vynechat.

JE LEPŠÍ VYNECHAT SNÍDANI NEBO VEČEŘI? 
Základní pravidlo zní, nic nevynechávat. Pokud jste ale prošli teorií TOP 10 diet a strategií, tak už 
víte, že záleží právě na systému, který jste si vybrali. Osobně bych pro většinu lidí doporučil vyne-
chání večeře. A poslední jídlo dne bych volil kolem 18. hodiny. To nejdůležitější při cestě za úbytkem 
váhy je dodržení zásady jít spát již s vytráveným břichem. Pro ty, kteří si vybrali aplikovat metodu 
intermittent fasting, doporučuji vynechání snídaně.

MÍSTO VEČEŘE STAČÍ PROTEIN? 
Perfektní volba, jak předejít možnosti, že  vás hlad dožene předtím, ještě než usnete. Protein 
se rychle stráví a vy máte jistotu, že nejdete spát s nestrávenou potravou, která by se během noci 
uložila ve formě tuku.

MUSÍM MÍT MEZI JÍDLY TŘÍHODINOVÉ ROZESTUPY? 
Pauza mezi jídly má být taková, abyste jednotlivá jídla stačili strávit. To znamená, pokud cítíte již 
hlad, máte prostor pro nové jídlo. Pokud jste stále plní i po třech hodinách, lze předpokládat, že jste 
snědli těžké jídlo nebo velkou porci. Pro příště doporučuji změnit jídlo. Pokud máte všeobecně pro-
blém s trávením, doporučuji vyzkoušet dělenou stravu.

ZÁKLADEM JÍDELNÍČKU JE BAZÁLNÍ METABOLISMUS? 
Toto je POLOPRAVDA. Již dříve jsem psal, že výpočet pro bazální metabolismus je spíše činnost 
kontrolní. Ne vždy se ho totiž podaří dodržet, jelikož ne vždy naše tělo reaguje a následně funguje 
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stejně. Za úvahu stojí totiž jedna myšlenka. Harrisův a Benediktův vzorec je poprvé publikován 
v roce 1919. Už tehdy vzniká myšlenka, jak velký rozdíl byl v životním stylu za posledních 100 let. 
Od kvality potravin, trávení volného času, čistoty životního prostředí až přes možnost aktivního 
pohybu. A to podstatné – působení stresových vlivů okolí.

JSOU TUKY ŠPATNÉ? 
I tady bych si troufl  říct, že se jedná o POLOPRAVDU. Ony totiž nejsou tuky jako TUKY. Jako u všeho 
jde jen o úhel pohledu na danou věc, v našem případě tuky. Transmastné kyseliny (tuky) se v těle 
ukládají velmi rychle a našemu tělu dodávají spoustu nežádoucích látek, zato rostlinné tuky jsou 
mnohem zdravější, ale pouze v přiměřeném množství, aneb všeho moc škodí, takže rčení „všeho 
s mírou“ je v tomhle případě víc než trefné. 

JAK JE TO S CHOLESTEROLEM? 
Cholesterol je hlavní prekurzor pro výrobu testosteronu, který je hlavním hormonem naší síly a ak-
tivity. Vážně byste o něj chtěli přijít? Především ženy by si měly uvědomit, že z testosteronu se poté 
dále vytváří estrogen, který je u žen hlavním hormonem. Denní doporučená dávka cholesterolu je 
300 mg, proto doporučuji, nevyhýbejte se cholesterolu za každou cenu, jeho přítomnost je v na-
šem těle žádoucí. Například ve vejci je cca 180 mg cholesterolu, ale zároveň obsahuje lecitin, jehož 
množství v jednom vejci dokáže rozpustit v těle až 700 mg cholesterolu. 

MÁ SMYSL TRÉNOVAT 1x TÝDNĚ? 
Již na začátku jsem psal, že pohybem dáváte impulz vašemu tělu, co po něm chcete. Pokud jde pouze 
o snížení tuků na normální hodnoty, stačí vám pravidelně a zdravě jíst. Pokud chcete vytvarovat 
postavu a mít dobrou kondici, tak trénink 2x týdně je opravdu nutné minimum. Samozřejmě ideál 
je 3–4x týdně intenzivnější aktivita. 

TRÉNINK MINIMÁLNĚ 3x TÝDNĚ, JINAK TO NEMÁ CENU? 
Zdálo by se, že čím více, tím lépe, že? Bohužel, ne vždy tomu tak je. Spousta nadšenců se do změny 
postavy vrhá naprosto po hlavě a vůbec si neuvědomuje, že je to pro tělo něco nového. Nová zátěž, 
nové pocity, nové pohyby, které se člověk na začátku musí naučit. Chtít všechno hned je trend dneš-
ní doby, který spoustě lidí uhnal syndrom přetrénování nebo lépe řečeno syndrom vyhoření. Jak 
rychle začali, tak rychle také skončili. Proto pamatujte, je dobré si vše naplánovat a dát tomu čas, 
určitý řád a opevnit se vůlí a trpělivostí a následně postupně zvyšovat své nároky.
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ZAŽENU ÚNAVU KÁVOU? 
Stát se otrokem kofeinu je snad nejrozšířenější neřest u dnešní společnosti. Tedy hned po cukru. 
Na počátku 20. století Ellen Whiteová kofein označovala jako dráždiče periferních nervů. Ano, ko-
fein vám v první chvíli energii dodá, a to tím, že zvedne tlak a „napruží“ vnímání těla, na druhou 
stranu tato akce s sebou nese své náklady na energii, kterou bude chtít tělo zpátky. A to tak dlouho, 
dokud mu ji nedodáte zpět (ve formě cukru nebo odpočinku). Když je nedostane, upadne totiž ještě 
do větší únavy, než tělo pociťovalo předtím. Kdo dnes nepije kávu, má vyhráno. Moje rada tedy 
zní. Pokud je káva váš rituál, neodepírejte si ji, ale dbejte na dostatek pitného režimu, odpočin-
ku a hlavně její střídmost. Je totiž dokázané, že častým používáním kofeinu začne být tělo imunní 
a vám se dostává pouze placebo efektu, který má za následek překyselení organismu, a to opravdu 
nechcete!

PROČ MUSÍM VYPÍT PŘES DEN TOLIK VODY? 
Nemusíte, ale měli byste to chtít. V desateru se dočtete, proč je voda tak důležitá. Stejně jako vy 
vystačíte s určitým měsíčním příjmem peněz, tak vaše tělo vystačí s určitým množstvím tekutin, 
které mu dáváte. Ale přiznejte si, nežilo by se vám lépe s fi nančním příjmem o něco větším?
Proč se mé tělo zavodňuje? Těch faktorů může být mnoho. Malý pitný režim, velké množství soli, 
velké množství škrobů ve stravě, málo přirozeného pohybu podporujícího funkci lymfatického sys-
tému. Hormony, jako estrogen, kortizol, zvyšují zavodnění organismu. Hlavně jde o psychiku člo-
věka. Věřím, že pokud budete dodržovat desatero zásad zmíněných v předešlé kapitole, zavodnění 
organismu bude o mnoho nižší!

ZA JAK DLOUHO MÉ TĚLO ZAREAGUJE NA ZMĚNU JÍDELNÍČKU A POHYBU? 
Pokud jste si vybrala jednu z posledních čtyř zmíněných diet (IF, sacharidové vlny, půst, ketogen-
ní dieta), pocítíte změny okamžitě, ovšem nejsou to dlouhodobě udržitelné metody. Pokud zvolíte 
jemnější variantu, dejte tomu alespoň 14–21 dnů, než budete dělat závěry.
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ZÁVĚR
Doba je neúprosná a klade na nás neúměrně velké nároky. Vypadat 
dobře je pro spoustu lidí důležitější, než se dobře cítit.
V této knize jsem se vám snažil přiblížit dostupnou teorii ze světa diet 
a životních směrů. Snažil jsem se ji lidsky přiblížit tak, aby byla pocho-
pitelná i pro ty „nepolíbené“ v oboru. To vše pomocí přirovnání k sys-
tému školství, který všichni známe. Z  výběru 10 nejefektivnějších 
cest by mezi vámi neměl být nikdo, kdo by si zde svou cestu nenašel. 
Každou ze zmíněných diet a strategií jsem se snažil popsat tak, abyste 
pochopili hlavně jejich princip a rozdíl od těch ostatních. Ovšem, pro 
dokonalé pochopení každé z nich doporučuji další hledání v literatu-
ře. Dnes najdete podrobnější literaturu ke každé ze  zmíněných cest 
za dokonalou postavou. Stačí si jen vybrat. Snažil jsem se, aby při hle-
dání své cesty našli uspokojení ti, kteří milují maso, až po ty, kteří hle-
dají rovnováhu na úrovni duchovní. Možnost stravování nezná mezí 
a po přečtení této knihy se již nemůže nikdo vymlouvat, že nemá čas. 
Protože dnes už víte, že jsou i strategie, které nejsou časově náročné. 
Z mé praxe jsem si jednoznačně dokázal, že přehnané plánování dříve 
nebo později vede k selhání a udolá i toho nejodhodlanějšího člověka. 
Život je samé překvapení, a proto řídit se pouze rozpisem není řešení. 
Umět reagovat a přizpůsobit se je to, v čem člověk odjakživa vynikal, 
a proto i zde máte spoustu informací, které vám k tomu pomohou. Zá-
leží pouze na vás, jak s nimi naložíte.





DOSLOV
Tuto knihu jsem se nesnažil napsat jako trenér nebo výživový specialista. Především jsem psal jako 
mentor, který vnímá, že lidé mnohem více než pár řádků o výživě a jídelníčcích potřebují pochopit, 
vstřebat a hlavně umět dostupné informace použít. Snažil jsem se vás navést krůček po krůčku 
v cestě za vaším cílem, a dát tak možnost volby. Dokázat, že mít krásnou postavu není pouze o tom 
být otrokem fi tnessu ani striktního dodržování výživového plánu. Díky praxi a zkušenostem, které 
mám, jsem přesvědčen, že desatero zásad uvedených v počátku uspokojí většinu z vás a z výsledků 
jejich dodržování budete zcela překvapeni.

S pozdravem a přáním spokojeného života 
Michal Kulštejn 
Mentor of perspective

PS: Děkuji společnosti Nutrend za důvěru v tuto knihu a za možnost napsat pár svých myšlenek všem jejím 
klientům. Děkuji za absolutní volnost, kterou mi dali ve psaných řádcích. Jsem rád, že Nutrend věnuje svým 
klientům takovou péči, o jaké se jiným ani nezdá.
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TOP 

A VÝŽIVOVÝCH 

STRATEGIÍ 

Milí čtenáři, 

Chtěli byste zhubnout a marně přemýšlíte, kterou dietu zvolit? Vy

zkoušeli jste nejrůznější výživové přístupy a hledáte pro sebe ten nej

vhodnější? Zaručené metody a ověřené diety se hrnou ze všech stran, 

často zkreslené informace a polopravdy nás denně obklopují. Důležité 

je vědět, na jakém principu výživové strategie fungují, abyste si doká

zali vybrat tu správnou, která vám pomůže najít cestu k vysněné po

stavě a rovnováze organismu. 

Autor několika bestsellerů o sportovní výživě přináší přehled nejčas

tějších diet a výživových strategií, které během své úspěšné kariéry 

sportovce, výživového poradce a trenéra osobně prošel a vyzkoušel. 

Stručně a srozumitelně vysvětluje, v čem spočívají klady a zápory 

jednotlivých přístupů, jak který výživový směr vytěžit na maximum, 

včetně ukázky konkrétního jídelníčku. Ve spolupráci se společností 

Nutrend, předním českým výrobcem doplňků stravy pro sport a zdra

vý životní styl, připravil pro širokou veřejnost přehlednou publikaci, 

která usnadní čtenáři orientaci ve světě diet a odpoví na nejčastější 

otázky, jak dosáhnout vytyčeného cíle. 

Tato kniha poukazuje nejen na 10 nejzásadnějších výživových stra

tegií, analyzuje jejich klady i zápory, ale zabývá se i nutností správné 

a kvalitní suplementace. 

NUTREND D. S., a.s. 

Chválkovice 604 

779 00 Olomouc 

Česká republika 

www.nutrend.cz 


	TOP_10_DIET_AVS_OBALKA.pdf
	TISK_TOP_10_DIET_AVS_II.pdf



