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Úvod 

  Zdravím vás, je skvělé, že máte zájem o tuto příručku, která se vám touto 

cestou dostává do ruky, na obrazovky monitoru, tabletu nebo chytrého 

telefonu. Jedná se o volné pokračování e-booku mé partnerky Blanky 

Koňarikové, který je na téma: Cítit se skvěle, je normální, aneb 4 důvody 

proč je důležité mít kondici, který je možný si stáhnout na webu: 

www.bodyactivestudio.cz. Oproti tomuto e-booku, budu tentokrát tzv. 

„nakousávat“ otázku jídla, stravy a výživy při sportovní činnosti. Otázky na 

jídlo a stravování jsou ve fitness oboru velmi časté a diskutované. Rád bych 

přispěl svojí osobní i trenérskou zkušeností z praxe a třeba pomohl někomu 

z vás, cítit se mnohem lépe nebo získat si nový pohled na otázku stravy. 

  Hned v úvodu bych rád vysvětlil dvě základní a zásadní informace. Tento 

e-book (budu používat výraz příručka), není pro čtenáře, kteří nyní čekají, 

že se dozví nějaké „další“ báječné a úžasné recepty, co a jak vařit, nebo další 

rady jak „nějakým zázračným způsobem“ za pomoci speciálně upraveného 

jídelníčku „zhubnout“ za 24 hodin 6,5 kg. Nebo dokonce, že získají rady na 

efektivní „dietu“. Právě naopak, tato příručka poskytuje praktický a léty 

ověřený způsob, jak si snadno a rychle upravíte svůj jídelníček, a docílíte 

toho, aby vaše tělo bylo více zdravější, štíhlejší a plné energie. 

  Informace o postupech a návodech ohledně stravy, které tu sdílím, jsem 

získal osobními zkušenostmi, studiem literatury, doporučeními od lidí, kteří 

sami tyto postupy používají. Veškeré návrhy a rady mám osobně 

vyzkoušené, nebo je stále aktivně ve svém stravování praktikuji a mám 

z nich i mí blízcí velmi pozitivní přínos.  

  Během svého dlouhého působení ve fitness oboru, kdy jsem začal v roce 

2001 certifikací profesionálního instruktora pro aerobik, posléze následoval 

instruktor Spinning® programu a od roku 2007 certifikace na Spinning® 

Master Instruktora pro Českou republiku a Slovensko. Spinning® program 

stále osobně velmi aktivně prezentuji, dále pořádám certifikační kurzy pro 

nové i stávající Spinning® instruktory. Tato úžasná aktivita, je pro mě 

obrovská vášeň, sport, skvělý pohyb, emoce a cyklistika v jednom. Dokáži 

mít stále „sedlový“ kilometrový roční nájezd od 6 do 10 tis. kilometrů.  

http://www.bodyactivestudio.cz/
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Hledání odpovědí 

  Řada lidí, klientů nebo zájemců o zdravý životní styl a pohyb mi klade 

otázky ohledně stravy a trénování. Kolikrát je to jen mezi řečí, jsou to 

otázky, na které nestačím odpovědět pouze jednou větou, nelze na ně nikdy 

odpovědět jednoznačně nebo bez dalších důležitých doplňujících informací 

a už vůbec ne po prvním setkání. Jídlo a strava je prostě „skvělá radost“, 

kterou, když správně uchopíte, tak funguje velmi kvalitně a přínosně. 

  Rád bych nyní pár otázek uspořádal a předal je více uceleně. Především 

vám, kteří se zajímáte o zdravý životní styl a „zdravou“ stravu při aktivním 

pohybu nebo sportování. Nejsem zastáncem (a to píši ještě k úvodním 

slovům), žádných „diet“, nebo pilulek a nevhodných doplňků stravy, které 

chtějí svým pojetím dlouhodobě nahrazovat plnohodnotnou stravu. 

  Moje doporučení a zkušenosti se týkají vás, kteří velmi správně vnímáte 

„aktivní pohyb“ jako nedílnou součást našich životů a našeho bytí. Prostě 

razím teorii, že organismus v těle, který se pravidelně hýbe nebo sportuje, 

využívá přijatou stravu mnohem lépe a efektivněji než organismus těla, 

které aktivně nesportuje, byť mu budete dávat stejně kvalitní a výživově 

hodnotné jídlo nebo doplněk stravy. To je dnes dokázáno i vědecky. 

  O stravě a jídle toho bylo „napsáno“ velmi mnoho a pravděpodobně asi 

ještě bude a určitě je i spousta skvělých informací a zkušeností, mezi vámi, 

které již znáte a úspěšně používáte. Nechci a nebudu zde zastupovat roli 

výživového poradce nebo specialisty na stravování. Moje specializace na 

obor, kde jsem expertem je Spinning® program, ale o tom příště. 

  Toto je moje osobní životní zkušenost se stravováním, v kterém je pohyb, 

sportovní aktivity a Spinning® běžnou součástí. I já se během života utvářel, 

tak jako většina z nás a stále se utvářím a pakliže mi něco dává smysl a 

pozitivní přínos pro mé zdraví a zdraví mé rodiny, tak se nechám velmi rád 

inspirovat ostatními. Tak tomu je i v životě, práci, sportu a stravování. 

Postupy, které jsem převzal, vyzkoušel a začal je sám používat, prostě skvěle 

fungují a jsem tomu velice rád. Není nic lepšího než se s vámi o ně podělit. 

Poznámka: Spinning® - je celosvětově certifikovaný cyklistický program 

vytvořený pro vnitřní a dnes i lokálně venkovní aktivitu. Spinning® je jízda 

na speciálním stacionárním originálním cyklistickém trenažeru zvaném 

SPINNER®. Běžně jízda/trénink/lekce, probíhá v místnosti fitness centra 

nebo sportovního studia za doprovodu certifikovaného instruktora, při 
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použití tréninkových zásad a metod vycházejících ze silniční cyklistiky. 

Principy, metodika a techniky jsou srovnatelné s klasickým cyklistickým 

venkovním tréninkem. Spinning® program má obrovský přínos pro každého 

jedince, který přijde na skupinovou lekci. Jednak to je fyzický rozvoj těla, 

získávání, udržování aerobní i silové kondice, posílení imunitního systému. 

V neposlední řadě velmi kvalitně napomáhá duševnímu rozvoji a klidu. 

   

Osobní zkušenosti jsou nepřenosné 

   Možná se to považuje za obecnou samozřejmost, ale rád bych to zmínil a 

zdůraznil: každý máme odlišný organismus a metabolismus, takže to, co 

platí pro jednoho, nemusí vůbec platit a fungovat pro vás.  

  Nicméně, obecné zásady stále platí a jsou univerzální, tzn.: dobrá kvalitní 

strava a hodně cvičení = lepší zdraví – avšak jemnější detaily mohou 

vyžadovat trochu individuálního zaměření, experimentů a metodu pokusů 

a omylů. Je potřeba naplnit individuální potřeby každého jedince. Tak, jak 

to ostatně v životě chodí. 

   Je nutno dodat, že je potřeba přistupovat k osobní stravě velice důsledně 

a zcela vážně (pakliže vám jde o výsledky a zásadní změnu), což bohužel 

bývá největší slabina, všech, kteří začnou s úpravou jídelníčku. Postupně se 

někteří nechají po cestě „správné stravy“, nebo zdravého životního stylu 

zlákat, byť drobnými „odklony“, které dokáží veškerou počáteční snahu 

nakonec totálně zhatit nebo úplně zvrátit. Byť to jsou jen maličkosti, které 

hrají v celkovém snažení dosáhnout cíle „velkou“ a nepostradatelnou roli.  

Další velkou slabinou bývá (kterou slýchávám často z okolí), při toužebném 

hledání ideálního stravování, časté a rychlé střídání nebo nesmyslné 

kombinování různých metod a typů stravování. Tím bývá netrpělivost a 

přílišný spěch v dosažení cíle a nesetrvání u „jedné metody nebo způsobu 

stravy“, která vás dovede k vytouženému cíli.  

„Nejsem žádný zahradník, ale zkuste zasadit na zahradě mladý stromek a 

ten následně každých 14 dní přesazujte na jiné místo, stále dokola a stále 

dokola. Nic vám nevyroste, nejspíš brzy uschne a vy opět začnete znovu.“  

  Neexistuje univerzální typ „zdravého“ stravování, tak jako neexistuje 

univerzální typ člověka. Náš organismus, je malá chemická továrna, která 

má svá lokální pravidla. Proto stravování bude nekonečné téma, jelikož je 
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spojeno s naším životem a s tím kde žijeme a jak se stravujeme. Budete-li se 

však držet těchto stránek a toho, co se dočtete o stravě a budete k tomu 

všemu dennodenně cvičit, alespoň 5 minut denně, tak si myslím, NE, VÍM 

TO, že budete životem proplouvat daleko šťastněji a spokojeněji. Možná se 

časem dostanete do stádia, že si doma odpojíte i televizi (Wifi si raději 

nechte, jinak se nedostanete k příručce a internetu vůbec) a natolik se 

zamilujete do aktivního pohybu, třeba rovnou do Spinning® programu, 

nebo do jiného bezva cvičení, že ho budete vyžadovat každý den. Doufám a 

věřím, že se třeba potkáme na nějaké z lekcí, které stále ve svém věku velmi 

aktivně vedu a motivuji lidi kolem sebe. 

 

Strava a výživa 

  Nejsem výživový specialista, jak jsem zmiňoval v úvodu. Veškeré 

vědomosti jsem načerpal životem z dostupné literatury a samostudiem, 

experimentováním a zkoušením toho co na mě funguje, nebo respektive na 

můj organismus. Jedna věc je, že hlava něco chce, ale pro tělo to není někdy 

moc vhodné. Tak proč si zbytečně přivozovat ve stravování těžkosti, kterým 

se dá snadno předejít. 

 

  Začněme základním přehledem výživy 

V zásadě existují tři makroživiny, které našemu tělu dodávají energii 

v podobě kalorií:  

sacharid (uhlohydrát), bílkovina (protein) a tuk (lipid). Kalorie dodává 

rovněž alkohol – sedm na gram, ale zde ho ponecháme stranou. Pokud, a to 

si řekněme otevřeně, ve svém plánu výživy budete holdovat alkoholu, nikdy 

nedosáhnete požadovaných výsledků.  

Každá makroživina hraje zcela zvláštní úlohu v uspokojování nutričních 

(výživových) potřeb těla: 

SACHARIDY - se skládají z cukrů, škrobů a vlákniny. Každá z těchto složek se 

vstřebává a metabolizuje odlišně, takže se všechny sacharidy v těle 

neukládají stejně. Dál existují rozdílné druhy cukru, škrobu a vlákniny. 

Většina potravin obsahuje nějakou kombinaci všech zmíněných složek. 
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Sacharidy ovlivňují nebo mohou ovlivňovat všechno od nálady přes váhu 

až po výkon. 

  Sacharidy dodávají čtyři kalorie na gram naší váhy. Avšak tak jako v případě 

jednoduchých sacharidů (monosacharidů) – například sacharózy nebo 

rafinovaného cukru – se tyto kalorie vstřebávají poměrně rychle, což může 

způsobit prudké zvýšení hladiny krevního cukru. Jako obecné pravidlo platí, 

že škroby se obvykle tráví a vstřebávají pomaleji a vláknina má na hladinu 

cukru v krvi nejméně výrazný vliv, protože se zažívá nejpomaleji. 

  Proč na tom záleží? Jestliže se sacharid dostane do krevního oběhu rychle 

a ve velkém množství, organismus reaguje tím, že uvolňuje inzulín (který 

slouží k regulaci hladiny krevního cukru). Obecný mechanismus je takový, 

že čím je hladina cukru v krvi vyšší, tím je vyšší pravděpodobnost 

překompenzování a následného poklesu hladiny krevního cukru pod 

původní výchozí hodnotu. (tzn., že po zvýšení hladiny cukru následuje 

prudký pokles). O tom ještě později.  

(Článek na Blogu – Co se děje v lidském těle během první hodiny po vypití 1 

plechovky coly?) 

 

BÍLKOVINY - jednoduše řečeno, sacharidy jsou pro organismus zdrojem 

energie a kvalitní bílkoviny jsou základní stavební kameny. Bílkoviny se 

skládají z jednotlivých aminokyselin, které organismus používá k tvorbě, 

obnově a vyživování svalové tkáně. Zdrojů bílkovin je mnoho, většina z nich 

pochází se zvířat, tedy jsou původu živočišného a některé jsou však původu 

rostlinného. Stejně jako je tomu u sacharidů, i jeden gram bílkoviny 

obsahuje čtyři kalorie.   

  Z víc než z dvaceti aminokyselin, které tvoří různé proteiny, je osm (nebo 

devět, v závislosti na vašem zdroji potravin) pokládáno za esenciální = 

nepostradatelné, protože je organismus neumí syntetizovat, tedy získávat 

ze zdrojů potravy. Základní aminokyseliny se tudíž musí strávit 

v přiměřeném množství z potravin, kdežto neesenciální aminokyseliny si 

organismus dokáže vytvořit. 

TUKY - jsou pravděpodobně „nejnepochopenější“ makroživina („makro“ 

z důvodu, že sem patří všechny živiny, které potřebuje naše tělo nejvíce, aby 

získalo energii). Přestože často slýcháváme o nutnosti omezit příjem tuku, 

organismus jej ke své činnosti potřebuje a tuk mu dokonce prospívá. Tuk je 

https://bodyactivestudio.cz/co-se-deje-v-lidskem-tele-behem-prvni-hodiny-po-vypiti-1-plechovky-coly/
https://bodyactivestudio.cz/co-se-deje-v-lidskem-tele-behem-prvni-hodiny-po-vypiti-1-plechovky-coly/
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životně důležitý a s devíti kaloriemi na gram je to nejkoncentrovanější zdroj 

energie (to je víc než dvojnásobek energetické hodnoty bílkoviny nebo 

sacharidů). Tak proč má takovou špatnou pověst? 

  Nejspíš proto, že tuku pojídáme příliš velké množství, kromě toho špatné 

druhy. Existují tři široké kategorie tuků: nasycené, mononenasycené a 

polynenasycené (ještě existuje jedna kategorie, což je výsledek vědy, a sice 

hydrogenovaný tuk, k němu se dostaneme později. 

  Nasycené tuky jsou především živočišného původu a některé pocházejí 

z takzvaných tropických olejů (například kokosový olej, palmový olej, olej 

z kokosového jádra). Nasycené tuky jsou při pokojové teplotě pevné a po 

požití je vaše tělo musí ukrýt do něčeho, co lze přenášet tekutinou 

(kupříkladu krví). Důsledkem je, že máte následně v krvi zvýšenou hladinu 

lipoproteinů s nízkou hustotou neboli „špatný“ cholesterol. To není dobré. 

  Mononenasycené tuky pocházejí z olivového oleje, řepkového oleje, 

arašídů, avokáda, ořechů, semen a ryb žijících ve studené vodě, jako např. 

Losos, Makrela, Sleď, Úhoř. Mononenasycené tuky jsou dobrým zdrojem 

takzvaných esenciálních mastných kyselin, z nichž dvě si získaly značnou 

pozornost: omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny. Některá 

strava „dodávána výrobci“ se dnes vyvinula tak, že omega-3 zcela postrádá. 

Dobrým zdrojem omega-3 kyselin, jak jsem již popisoval jsou ryby žijící ve 

studených vodách (losos, sardinky, pstruzi, sledi), případně doporučuji 

doplněk stravy v podobě rybího oleje. Dál bylo zjištěno, že konzumujeme 

téměř výhradně omega-6 kyseliny (totiž, když dokonce požíváme esenciální 

mastné kyseliny, neboť většinou pojídáme mnoho nasycených tuků) a že 

tento nerovnovážný poměr omega-6 a omega-3 kyselin by mohl být našemu 

zdraví dokonce škodlivý. 

  Polynenasycené tuky (zdroj omega-6) se nejhojněji vyskytují ve světlici 

barvířské, hroznových semínkách, slunečnicovém oleji, kukuřici, sójových 

bobech. Tyto tuky jsou při pokojové teplotě výhradně tekuté.  

  Dnes se na polynenasycené tuky pohlíží jako na řešení našeho problému 

s nadváhou a v souvislosti s tím bylo v nedávné době uznáno, že jsou 

schopny snižovat hladinu lipoproteinu s nízkou hustotou („špatný“ 

cholesterol), avšak nadměrná spotřeba zároveň snižuje hladinu 

lipoproteinu s vysokou hustotou („dobrý“ cholesterol). Nejnovější obecné 

zásady doporučují, že by spotřeba polynenasycených tuků u jednotlivce 
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neměla překročit deset procent celkového příjmu kalorií. Což se dá celkem 

dobře uhlídat.  

Tak to by byly základní informace o výživě. 

 

Čím se tedy stravovat a zůstat v dobré kondici? 

  Pokud Vám jde i kondici a máte zájem o celkovou změnu či proměnu, tak 

dobrou kondici pouze stravou nedocílíte, je potřeba dostatečně aktivně 

sportovat, aby vše bylo vyvážené a tělo správně fungovalo.  

  Málo se mluví o tom, že naše tělo, náš organismus, metabolismus se chová 

a pracuje podle toho, jak se dostatečně fyzicky hýbeme, či nikoliv. Dnes je 

již vědecky prokázáno, že u lidí, kteří pravidelně sportují, (nehovořím o 

žádných vrcholových sportovcích, ale o běžné populaci lidí, kteří mají svůj 

pohybový režim) dochází v organismu ke změnám už na buněčné úrovni, 

která velmi pozitivně ovlivňuje nejen stavbu celého těla, ale také celkové 

metabolické funkce! Ano, pokud jsme pohybově dostatečně aktivní, tak je 

náš organismus prostě SPOKOJENĚJŠÍ a hlavně ZDRAVĚJŠÍ.  

 

Tedy zpět ke stravě 

 Obecně řečeno, že denní přísun kalorií je složen ze 40 % sacharidů (zejména 

komplexních), ze 30 %  bílkovin a z dalších 30 % z tuků (po 5 % z nasycených 

a polynenasycených a zbytek z mononenasycených). 

V zásadě je potřeba udělat jeden úvodní jednoduchý krok, říkám 

jednoduchý záměrně, jelikož je to krok, který uděláte pouze ve vaší hlavě a 

tím je z jídelníčku definitivně VYŠKRTNOUT tzv. „bílou trojici“, kterou jsem 

si osobně nazval: 3 bílí medvědi. 

• BÍLÝ CUKR - jednoduché sacharidy - lze nahradit jiným zdrojem. 

 

• BÍLOU MOUKU - místo ní používejte pouze celozrnnou mouku. 

 

• BÍLÝ TUK - hydrogenovaný tuk ztužený působením vodíku.  
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 Opět léty ověřeno, vědecky podloženo a zjištěno a mám osobně 

vyzkoušeno, že dodržováním těchto 3 jednoduchých zásad se stavba těla 

změní k nižšímu procentu tělesného tuku a vyššímu procentu libové svalové 

tkáně. Vaše tělo nebude zbytečně plýtvat energií na zbytečné metabolické 

procesy a začne mít silnější imunitu. Prostě vám bude velmi dobře.  

 

 

 

 

 

 

„Mějte na paměti, že vždy bude vaše tělo vypadat tak, jak vypadá 

jídlo, kterým se pravidelně a nejčastěji stravujete.“ 

 

Jakým potravinám se zásadně vyhýbat? 

  Rafinovanému cukru, hydrogenovaným, trans-tukům a bílé mouce. Prostě 

musíte být důslední. Pokud to se svojí pozitivní změnou jídelníčku skutečně 

myslíte vážně a chcete docílit viditelných a citelných výsledku na svém 

organismu a na těle, tak si prostě nevezmete ani kousek dortu o 

narozeninách svých dětí a ani při jiné oslavě či o pauze v práci u kafe. 

  Skutečně nečekejte pozitivní výsledek, pokud nezačnete sami u sebe. U 

balených potravin je potřeba pečlivě prozkoumat složení, abyste měli 

jistotu, že neobsahují rafinovaný cukr. Budete hodně překvapení, až 

začnete zkoumat složení různých potravin, že jsou vlastně napěchované 

jednoduchými cukry, které někdy i nevědomky lidé konzumují. 

  U bílé mouky je vysvětlení jednoduché: bílá mouka je izolovaný produkt 

s velkým obsahem cukrů (uhlovodanů). Vláknina v ní není prakticky 

přítomna. To způsobuje, že škrob je v tenkém střevě velmi rychle 

rozštěpen na cukry. Tyto se okamžitě dostávají do naší krve, kde náš 

„krevní cukr“ okamžitě stoupá, podobně jako se tomu děje při požití 

bílého cukru. Váš organismus tento přijatý cukr přetvoří na tuky a opět 

začnete tloustnout. 
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Chuť nebo hlad. Jaký je rozdíl? (Metoda START/STOP) 

  Úplně vás chápu, pokud se nyní ptáte: „Co mám dělat, když mám chuť na 

sladké? Co mám dělat? Potlačení chuti na cukr je zpočátku obtížné, 

připravte se na to. Nadměrná spotřeba cukru je situace, která velmi 

provokuje k činnosti inzulín, a pokud je nadměrný příjem „sladkého“ 

opakován vícekrát denně, tak vzniká stav chronického hyperinzulinismu – 

což je velmi špatné!  Ne snad, že by hrozil akutní rozvoj cukrovky ve vašem 

těle, ale proto, že riskujete vzestup tělesné hmotnosti v důsledku intenzivní 

tvorby tuku. Nadbytečný cukr, musí být nějakým způsobem ve vašem těle 

zpracován (není-li dostatečně využit ke tvorbě energie), jinak by velmi 

stoupla hladina krevního cukru – vaše tělo z něj udělat tuk, který uloží. 

  Cukr je sice živina, která dodává našemu tělu obrovskou energii, ale čeho 

je moc, toho je příliš a svým způsobem je tato živina návyková. Vyšší hladina 

krevního cukru vyvolává pocit uspokojení až blaha – ale jen do té doby, než 

dojde opět k poklesu, tedy ke stavu, který se nazývá „hypoglykemie“ a 

v této situaci dojde k vyvolání pocitu hladu a potřebě dalšího jídla nebo 

konzumace dalšího cukru. Bludný kruh „jednoho CUKROVÉHO medvěda“ se 

uzavírá.   

  Je to podobné jako se zbavit špatného zlozvyku nebo jiné poměrně silné 

závislosti. Každopádně se jedná o obrovskou osobní výzvu, kterou když 

zvládnete, tak na sebe budete velmi pyšní a jednou pro vždy se vám uleví.   

 Doporučuji v tomto případě dvě metody, které mám osobně vyzkoušené a 

učím je lidi kolem sebe, kteří mají zájem naslouchat a mají zájem o 

skutečnou změnu.  

 Pakliže se odhodláváte už nějakou dobu s cukrem přestat, nebo nad tím 

stejně vnitřně uvažujete, tak s „ním“ prostě přestaňte právě TEĎ, ano, 

prostě teď, když čtete tyto stránky. To rozhodnutí je ve vaší hlavě a nikdo 

jiný na celé planetě to nerozhodne za vás. Nepřestávejte s cukrem tzv. 

postupně, že budete postupně ubírat dávky. Ubírat dávky postupně? To 

jednoduše nefunguje, prostě přestaňte. 

  Jakmile přijde nutkání na něco sladkého, tak si jednoduše vyhodnoťte, zda 

„to sladké“ chce vaše hlava, to je potom „chuť“ nebo je to „hlad“, tedy pocit 

v oblasti žaludku. Rozlišujme zcela jasně „chuť a hlad“. Řada lidí, kteří 

upravují svoji stravu, jídelníček, nebo chtějí zredukovat svoji váhu, tak 
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udělají nejvíce chybných kroků právě v okamžiku, kdy nedostatečně rozliší 

chutě od hladu. Což bývá zásada, kterou je třeba si osvojit. 

  Jako první pomoc a zásadní krok mějte po ruce vždy láhev s vodou (žádné 

slazené limonády, nebo kávovinové nápoje či něco podobného), kterou 

„chuť“ na sladké, tedy zlozvyk nahradíte. Pokuste se co nejvíce pít čistou 

vodu, třeba i s plátky citrónu, nebo plátky pomeranče, nebo plátky kiwi, atd. 

  Jakmile se organismus přizpůsobí (časové úseky jsou rozdílné), začnete se 

cítit mnohem a mnohem lépe a bílý cukr přestanete jednoho dne úplně 

postrádat. Vaše hladina energie se v průběhu dne postupně stabilizuje, na 

rozdíl od vrcholů a poklesů – jakéhosi cukrového toboganu, chcete-li, jaké 

bývají při sladké stravě obvyklé. Když si poté dáte něco, co je byť jen 

vzdáleně oslazeno cukrem, bude vám to připadat přeslazené, a nebude vám 

to ani moc chutnat. 

 

Nemohu jíst žádné pečivo? 

  Jak už bylo řečeno, vláknina je pro náš organismus velmi prospěšná. 

Nicméně, zpět k mouce. Pokud hovořím o bílé mouce jako takové (říkám jí 

bílá sádra), která nám téměř nesvědčí a velmi zatěžuje střevní a cévní 

systém, tak její přílišná konzumace v různých výrobcích je příčinou mnoha 

zažívacích, zdravotních problémů a civilizačních chorob.  

Definice - bílá mouka vzniká rozemletím zrna obilí, z něhož se nejdříve 

odstraní to nejcennější - otruby a klíčky, které obsahující řadu živin. 

Z vydatného, nutričně cenného obilí tak nakonec vznikne chudá, 

bezvýznamná složka - bílá mouka, která v sobě nemá žádné minerály, 

enzymy ani vitaminy. Jádro zrna, naproti tomu obsahuje vysoké množství 

složitých a nestravitelných glykoproteinů (tzv. prolaminů) neboli lepek. Ano, 

toho si velmi cení pekaři a cukráři, ale ne naše trávicí soustava. Lepek 

poškozuje játra, střeva i slinivku břišní a je příčinou mnoha zdravotních 

problémů.  

  Je potřeba výrobky a stravu, která obsahuje bílou mouku, nahradit 

kvalitním celozrnným a hrubozrnným pečivem, které má pozitivní obsah 

vlákniny a prospěšných látek. Ano, téměř všichni mám zkušenost a známe 

klasickou „uni“ omáčku zahuštěnou moučnou jíškou, houskové knedlíky a 

„protučnělé“ vepřové, které bylo krmeno moučnými granulemi, aby právě 
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získalo na potřebné váze. Sami si zkuste udělat úvahu nad množstvím 

potravin, které obsahuje bílou mouku, a které jako lidé konzumujeme. 

 

Jak na tuky v potravinách? 

  Seznamy složek na obalech potravin zkoumejte důsledně, abyste 

dostatečně odhalily případné hydrogenované tuky, a vždy dávejte pozor, 

aby v tabulce nutričních hodnot nebyly trans-tuky. 

Trans tuky – patří do skupiny mastných kyselin, které se průmyslově 

vyrábějí procesem zvaným hydrogenace (ztužování). Při tomto procesu 

vzniká tuhý, ale snadno roztíratelný výrobek, který se dá dlouho skladovat, 

což je výhodné pro obchodníky. Výchozí surovinou k výrobě trans tuků 

jsou nejčastěji levné rostlinné oleje, tím je třeba olej sójový či řepkový. V 

malé míře jsou trans tuky přirozeně obsaženy v živočišných výrobcích. 

Využívají se ze tří důležitých důvodů, aby produkty déle v obchodech 

vydržely, aby zvýraznily chuť a přidaly laciné kalorie. 

 Je až udivující, jak široce se tyto tuky v našem potravinářském průmyslu 

používají a kolik balených potravin je obsahuje (namátkou počínaje různými 

sušenkami, sladkým pečivem, většina smažených balených jídel jako jsou 

hranolky, krokety atd.). 

 Nejlepší je, se potravinám obsahujícím hydrogenované tuky a trans-tuky 

úplně vyhnout. Žijeme pouze jednou a za spokojený a mnohem delší život 

to rozhodnutí opravdu stojí! 

  Jakmile si vytipujete a nastudujete ty správné nutriční hodnoty na obalech 

těch správných potravin, tak vás to už nebude zdržovat při opakovaných 

nákupech nebo výběrech správných potravin. Neznamená to, že při každém 

nákupu budete zkoumat zas a znovu všechny nutriční tabulky na obalech 

dokola. Pouze se budete zaměřovat na nově objevené potraviny, které ještě 

nemáte ve vašem osobním seznamu. Doporučuji si díky chytrým 

technologiím v mobilech najít vhodnou aplikaci na skenování kódů potravin 

a vytvořit si svůj „osobní seznam“ správných a vhodných surovin. 

 

   TIP: Pokud je nutriční tabulka příliš malá a nečitelná, tak si ji vyfoťte na 

mobil a potom obrázek zvětšíte a pohodlně si ji přečtete. 
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Tak tedy, čím se stravovat? 

  Nyní nepřijdou žádné báječné recepty, jak si zdravě vařit (i když vařím rád 

a dobře, tak o tom příště). Je třeba si uvědomit pouze podstatu toho čím a 

jak se stravujeme a najít si přirozený zdravý rytmus osobního stravování.  

  Pochopil jsem, a také mi to nějakou dobu trvalo, že zásadní věcí při stravě 

je to, jakou kvalitu potravin a v ní obsažených živin jíme, a ne zda držíme 

velkou nebo malou dietu. Ono totiž (podívejme se na celé stravování trochu 

z nadhledu), pokud držíte tzv. dietu, a přitom stále jíte nekvalitní potraviny, 

tak se k tíženému výsledku stejně nikdy nedostanete. Proto na řadu lidí tzv. 

„dieta“ ani nefunguje. „Ostatně slovo – dieta, bych ze slovníku stravování 

nejraději vyškrtnul. 

 Zaměřte se na kvalitní bílkoviny a živiny. Četnost si dle svých možností 

určete sami. Co nejčastěji, až třikrát týdně jezte ryby žijící převážně ve 

studených vodách. Důležitá je především čerstvost ryb, nicméně výbornou 

alternativou je makrela, pstruh, kapr, tuňák Losos, nebo nezanedbatelnou 

variantou je kvalitní rybí tuk. Důležité je, navýšit omega-3 nenasycené 

mastné kyseliny. Dávám přednost rybám, vždy když je to možné, nebo 

volím zmiňovanou alternativu. Pokud velmi aktivně a pravidelně sportujete 

a zaměřujete se na příjem velkého množství bílkovin z běžné stravy, tak tím 

méně musíte jíst sacharidů a tím více denních porcí musíte mít. Nikdy se 

neládujte velkým množstvím masa, nebo ryb najednou!  

  Hodně se zaměřte na organické, čerstvé saláty a většinu sacharidů můžete 

přijímat v podobě nezpracované celozrnné stravy (jako je přírodní, 

neslazené müsli), zelenina a ovoce. Ačkoliv budete jíst spoustu ovoce, které 

obsahuje notnou dávku cukru – je to sice „přírodní“ cukr, nicméně je to 

pořád cukr.  

 Velmi osobně doporučuji a velmi konzumuji veškerou zeleninu a hlavně 

kořenovou, která je i nám Středoevropanům velmi blízká a máme z ní dobrý 

prospěch. Chápu, že zelenina dokáže přispět k častějšímu nadýmání nebo 

střevním „jinotajům“, ale jsem přesvědčen, že si organismus postupně 

zvykne a bude vnímat jako nesmírnou dávku zdravé potravy, kterou mu 

budete poskytovat. „Kořenovku“ prostě zbožňuji a připravuji ji na mnoho 

chutných způsobů. Čerstvé saláty, příprava v páře, pečení nebo grilování 

zeleniny, atd. V zelenině obecně nedělám výjimky, vždy se najde vhodná 

kombinace, která nakonec překvapivě chutná všem. 😊 Celozrnná strava a 
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veškerá zelenina se pokládá za „komplexní sacharidy“ a v průběhu času 

dodávají energii našemu tělu trvale. Říká se tomu „výživa pomalými 

sacharidy“, protože tyto sacharidy, které budete konzumovat nebo již 

konzumujete, se tráví postupně, a energie se z nich čerpá pomalu a 

rovnoměrně. Tedy dostatek celodenní potřebné energie na spoustu 

všemožných fyzických a jiných činností. 

  Pokud si budete moci vybrat, tak dávejte přednost olivovému oleji, neboť 

je to výborný zdroj mononenasyceného tuku. Takže do salátu jednoznačně 

přidávejte olivový olej a ocet. Jako zdroj „dobrých“ tuků jsou vhodné 

mandle, pekanové ořechy nebo i lískové ořechy. Tuky náš organismus 

potřebuje, jelikož je to zdroj energie a dalších živin a řada vitamínů, které 

naše tělo potřebuje jsou rozpustné právě v tucích. Nicméně i z množstvím 

těchto tuků zacházejme s rozmyslem. 

  Při této stravě a zvýšené fyzické aktivitě budete mít spoustu energie, jak 

tělesné, tak i duševní, to vám mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Pokud vás 

chytne mlsná, a že se tak určitě stane, ještě aby ne! Tak rozhodně místo na 

sladkosti dávám přednost „mlskám“, jako například, grilované zelenině, 

pečený pstruh, nebo skvělé porci šťavnatého kuřete na grilu a pokud si 

dopřávám cukr, tak rozhodně ten zcela přírodní: třešně, meruňky, jablko, 

sladké hrušky (ty mimochodem nepřekyselují žaludek) nebo od přírody 

sladké bílé víno. Co na to říkáte? 😊  

 

Tedy otázka na kafe a alkohol 

  Ano, obojí si dám. Nebudu zde tvrdit a ani nechci, že mám ve stravě 

všechno dokonalé. Neřesti mám a nebudu předstírat, že ne, ale pokud si je 

uvědomujeme, tak jsou mnohem lépe uchopitelné. Jako příležitostný 

degustátor, tak si jednou za čas s přáteli posedíme u sklenky vína nebo 

dokonce panáka slivovice. Kafe piju každé ráno a dá se říct, že jsem na něm 

závislý asi jako každý druhý. Káva snižuje hladinu cukru v krvi a je 

močopudná čili může vést k dehydrataci. Kdybych šel zcela do důsledku, tak 

bych se kávy v jídelníčku, také vyhnout, nicméně nějakou neřest si člověk 

přeci jenom musí nechat. Proto svůj ranní rituál neměním a je stále stejný a 

krásně provoněný kávou a pochopitelně doplněný velkou láhví vody, která 

mne provází ostatně celým dnem, i když sedím na kole a trénuji. 
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Rychlejší regenerace po zátěži nebo po tréninku? 

  Bylo již prokázáno, že spotřeba skromného množství bílkovin během 

dlouhotrvajícího intenzivní činnosti může zmírnit poškození (únavu) 

svaloviny a zlepšit její regeneraci. Na základě jiných i svých zkušeností to 

můžu potvrdit. Jestliže při vytrvalostní jízdě na kole trvajícím déle, než 

hodinu konzumuju zdroj bílkovin, regenerace se zdá rychlejší a druhý den 

ráno mám tělo méně rozbolavělé. Nelze to říct jednoznačně, protože do hry 

vstupuje spousta dalších okolností, mimo jiné rovnováha elektrolytů, 

intenzita tréninku, teplota vzduchu, míra zátěže. To vše má na rychlost 

regenerace vliv. 

Poznámka: Elektrolyty jsou prvky, které se podílejí na každé funkci v lidském 

těle, takže elektrolytová nerovnováha může být velmi nebezpečná věc. 

Mezi běžné elektrolyty patří draslík, sodík, chlorid, hořčík, fosfát, vápník a 

hydrogenuhličitan. Tyto minerály se rozpouštějí, jsou-li umístěny do 

tekutiny, což činí elektricky vodivou tekutinu. Elektrolyty mohou být 

kyseliny, zásady nebo soli. Naše těla jsou v podstatě naplněná 

elektrolytickým roztokem, který vyplňuje prostor mezi našimi buňkami a 

umožňuje, aby miliony zpráv a impulzů byly zaslány přesně tam, kam patří. 

  Někteří jedinci bílkovinu během tréninku konzumují neradi kvůli špatnému 

trávení a nadýmání. Pokud mluvím za sebe, tak mně pomáhají. A tak při 

dlouhém tréninku zdroj bílkovin zahrnuji do jídelníčku. Zřejmě 

nejjednodušší způsob, jak je dostat do těla, je sníst proteinovou tyčinku (ne 

však takovou, co je plná cukru), nebo zdroj esenciální aminokyseliny BCAA.  

 

Co tekutiny a jak předcházet dehydrataci? 

  Význam náležité hydratace (česky – dostatek tekutin v organismu) nelze 

podceňovat. Obecně, jak mám vysledováno i z komunikace s klienty, tak 

pitný režim je dost podceňovaný nebo ne zrovna dostatečně pochopený. 

 Bez přiměřeného příjmu tekutin během dne i během tréninku se schopnost 

těla vytvářet potřebnou energii podstatně snižuje. Pro ty z vás, kteří právě 

teď redukujete hmotnost nebo jste se rozhodli hubnout, tak pravidelný 

pitný režim je naprostou nezbytností.  
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  Při dlouhém a intenzivním cvičení, nebo tréninku samotná voda nestačí 

nahradit úbytek elektrolytů, které z těla odcházejí v potu. Kompenzovat se 

musí i ztráta sodíku, draslíku a chloridu a v menším rozsahu vápníku a 

hořčíku. K tomu jsou určeny rehydratační nápoje. Většina z nich, které 

doporučuji užívat, je zároveň zdrojem cukru (obvykle nějaká kombinace 

fruktózy, glukózy a sacharózy), dodává energii a pomáhá vstřebávat 

elektrolyty, teda pokud koncentrace cukru není příliš vysoká. Náhradu za 

elektrolyty si vybírejte tak, aby obsahovala méně než 14 gramů cukru na 

0,23 kg (pro srovnání, cola obsahuje dvacet šest gramů cukru) a alespoň 200 

mg sodíku.  

  Jak už jsem uváděl, celková spotřeba vody (tekutin) závisí na teplotě a 

vlhkosti venkovního vzduchu a na délce a intenzitě činnosti, kterou právě 

vykonáváte. Platí to i v rámci běžného dne, kdy je potřeba si pitný režim 

stále hlídat a naučit se jej standardizovat. Pijte často. Mám vypozorováno, 

jakmile dostanu žízeň, znamená to, že jsem pití moc dlouho odkládal. 

 

Co jíst v restauraci? 

  Pakliže se často stravujete v restauracích, tak je třeba si dobře vybrat 

nejenom odpovídající restauraci, ale také složení nabízených jídel v jídelním 

lístku. Pokud je to možné, tak zůstávejte u složení jídel z ryb, či grilované 

kuře, nebo kvalitní libové plátky tmavého masa, případně jiné kvalitní maso 

s čerstvým salátem a olivovým olejem.  

  Grilovaná zelenina, ačkoliv v jídelníčku zpravidla nebývá, v mnoha 

restauracích vám ji kuchař na požádání připraví za minimální příplatek ze 

zeleniny, kterou má v kuchyni po ruce. Vždycky se snažím s obsluhou 

domluvit a věřím, že si z toho někdo vezme příklad, jak jíst zdravě. Ano, 

klasické přílohy jím velmi minimálně, a když tak pouze minimální množství 

pro doplnění chutě s ostatními surovinami. 

 

Kde nakupovat zdravé potraviny? 

Jednoduchý návod, jak se orientovat v poněkud nepřehledném světě 

výživy, je nakupovat na správných místech. Mnoho obchodů v dnešní době 

nabízí přírodní, kvalitní a zdravou výživu. Najděte si ve svém regionu, 
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případně na internetu kvalitního dodavatele, který vám bude vyhovovat a 

kde najdete pro sebe nejvhodnější suroviny. Je to vhodný způsob, jak si 

zajistit určitou základní úroveň jakosti potravin, které nakupujete. V dnešní 

době velmi dobře funguje jedna ověřená zkušenost – udělejte si z kvalitního 

stravování osobní styl, konec konců, budete jej používat trvale každý den. 

 

Nebude takovéto stravování nákladné? 

  Jestliže srovnáte pouze cenu vlastních potravin, pak asi ano. Je to o něco 

nákladnější. Osobně hodně vařím a umím připravit jídlo na druhý den.  

  Ale pokud uvážíte výdaje za hromady pokrmů spojených se strašnými 

stravovacími návyky, pak zdravá strava může být z dlouhodobého hlediska 

určitě lacinější. Z dlouholeté zkušenosti z fitness oboru, kde se pohybuji, si 

dovolím dodat, že tak jako mnozí z vás, i já jsem dospěl k tomu, že si více 

než čeho jiného cením svého zdraví a zdraví svých nejbližších. Pokud to 

znamená připlácet za zdravou výživu a moje cvičení ve fitness z čistého 

platu o několik stovek navíc, tak jsem ochoten uškudlit jinde. Život je 

otázkou priorit a o zdraví v životě to platí dvojnásob. 

  Někteří, stále raději vydávají své prostředky a energii do povrchních a 

pouze viditelných věcí a hodnot, které nepřináší do našeho života žádný 

zdravotní prospěch. Uvědomění si svého zdraví je prvním krokem 

k úspěchu. Dnes jsou v mém životě hodnoty, kterých si nesmírně vážím a 

zdraví je na prvním místě. A co mě nejvíce těší a jsem tomu velice rád, že od 

mnoha z vás vím, že sdílíte stejné postoje. 

 

Jak tedy cvičit, nebo správně trénovat? 

  „A přece se točí..“. Je úžasné, jak je vše propojené a je báječné, že se 

stravou jde ruku v ruce i cvičení a pohyb obecně. Pakliže chceme 

vyprodukovat nějakou energii, myšleno na cokoliv, tak musí přijít nějaká 

akce, která způsobí reakci. Pokud ráno vyjde slunce a není zrovna zataženo, 

tak máme možnost vnímat světlo a teplo. Jakmile slunce „zapadne“, tak od 

měsíce, který bude zrovna zářit na obloze se moc neohřejeme, jestli mi 

rozumíte. 
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  Pokud jde o jakékoliv cvičení, tak zastávám zásadu, že to co děláte musíte 

mít prostě rádi. Jestli ne, tak to pro vás bude otravná činnost a nejspíš u 

toho ani dlouho nevydržíte a vlastně nebudete mít ani žádné výsledky. Což 

způsobí postupnou demotivaci až frustraci. Celý proces změny je spojen 

s vaším myšlením a pokud to není v souladu, tak to jednoduše nefunguje. 

   Moje skutečná vášeň je kolo a Spinning® program. Kromě toho, ještě velmi 

rád cvičím s vlastní vahou těla na mnoho způsobů, rád plavu a v zimě 

vyrážím i na venkovní aerobní aktivity. A jaké sportovní a pohybové koníčky 

máty vy? Je to například pěší turistika, běhání nebo cykloturistika? Nebo 

dnes velmi efektivní a krátké cvičení, kterým je EMS trénink? Proč ne. Těšíte 

se na to každý den? Zažíváte u toho dobrodružství? Mohla by se z toho stát 

vaše nejdůležitější sportovní pohybová činnost ve vašem životě? Všechno, 

co v životě děláme, bychom měli dělat s patřičnou chutí, nadšením a láskou.  

  Jestliže rádi chodíte třeba na Spinning® lekce, co byste řekli tomu, že byste 

Spinning® lekce milovali? Dávat tomu prostě všechno ze svého srdce a 

nadšení. Ať už chcete pracovat na kondici nebo se jen s nějakým fitness 

cílem odreagovat po práci, vytvořte si z to pravidelnost a každodenní 

součást svého života – uvidíte, jak vás to obohatí. 

  Aktivní pohyb a stravu k našemu životu potřebujeme. Výsledky náročných 

vědeckých studií dokazují, že je nutné se smířit s faktem, že jediným 

možným řešením v dnešní moderní a technizované době, je naučit se 

investovat svůj čas i prostředky, jak do kvalitní stravy, tak do pravidelné 

fyzické aktivity. 

Budete díky stravě zdravější, štíhlejší a plní energie – kvalita života bude 

lepší. 

 

S úctou a láskou 

Milan Dvořák – Spinning® Master Instructor 

www.spinning-cs.com 


