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Emocionální rozhodnutí 
 
Lidské tělo je vyvinuto k pohybu a aktivitě. Po tisíciletí žil člověk v 
podmínkách, kdy náročná tělesná činnost znamenala přežití. Dnešní 
sedavý způsob života tělu neprospívá a brzy se na něm nepříznivě 
projeví. Začnete přibývat na váze, svaly se mění v tuk, začínají vás bolet 
záda, klouby, hlava, zvyšuje se riziko nemocí srdce a cév, cukrovky, 
rakoviny tlustého střeva,… atd. 
 
Pravidelná pohybová aktivita má naopak ochranný vliv na zdraví – 
podporuje redukci hmotnosti, posiluje svaly a zlepšuje pohyblivost 
kloubů, zlepšuje psychický stav a schopnost zvládat stres, snižuje riziko 
onemocnění srdce a cév, snižuje krevní tlak, snižuje hladinu krevního 
cukru, příznivě ovlivňuje hladinu krevních tuků, zabraňuje rozvoji řídnutí 
kostí. Největší prospěch získáte takovým pohybem, při němž dochází k 
rytmické činnosti velkých svalových skupin.  
 
Ještě než začnete cvičit, měli byste sami sobě zodpovědět tyto 
otázky: 
 

• Proč chci cvičit? 
• Co mě ke cvičení vede? 
• Vydržím cvičit dlouhodobě? 
• Jsem ochoten / ochotna pro své tělo udělat něco každý den? 
• Vím, čeho tím dosáhnu? 
• Mám podpůrný systém cvičení, který mě dovede ke kýženým 

výsledkům? 
 
Jestliže se opravdu rozhodnete, že se do pravidelného cvičení 
pustíte, potěší vás tyto pozitivní změny:  
 

• Zpevnění svalů a shození přebytečných kil. 
• Zvýšení energie. 
• Snížení výskytu virových onemocnění. 
• Snížení zdravotních rizik. Cvičením snížíte riziko onemocnění, jako 

je obezita, srdeční infarkt, vysoký krevní tlak, cukrovka (2. typu), 
mrtvici a některé typy rakoviny.  

• Upravení dlouhodobého stavu vysokého krevního tlaku a 
stabilizace krevního cukru.  

• Pravidelným cvičením si také snížíte vysokou hladinu cholesterolu.  
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• Cvičení posílí srdce. Silné srdce nepotřebuje bít tak rychle (snížení 
tepové frekvence) a mnohem efektivněji rozvádí krev po celém 
těle. 

• Zlepšení metabolismu. Pravidelné cvičení napomůže vašemu 
metabolismu tak, že se zvýší podíl svalových vláken v těle a 
dosáhnete tak většího množství spálených kalorií. To se pak děje i 
ve chvílích, kdy odpočíváte. 

• Zlepšení nálady. V průběhu cvičení se v těle vylučují endorfiny, 
které navozují příjemné pocity dobré nálady a pomáhají zmírnit 
ponurost, deprese, napětí a úzkost. Cvičení pak navozuje klid a 
relaxaci. 

• Dobrý spánek. Pravidelné cvičení napomáhá k příjemné únavě a k 
hlubokému spánku. Pravidelné cvičení je tou nejsnazší cestou k 
dobrému nočnímu spánku. 

• Cvičením mimo jiné posílíme zádové svalstvo, čímž dosáhneme 
lepšího držení těla.  
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Jídelníček 
 
Jak upravit jídelníček, aby byl co nejefektivnější pro tvarování postavy? 
  
Na co hledět při sestavování jídelníčku? 
 
Naučte se sestavit pestrý a chutný jídelníček. Kontrolujte množství 
potravin. Naučte se, jaká má být velikost porcí. 
 
Dbejte, aby v jídelníčku byl dostatečný příjem vlákniny, neboť vláknina 
hraje stěžejní roli při hubnutí a tvarování postavy. Bílé pečivo zcela 
vynechejte. Volte celozrnné obilniny. Zařazujte pokud možno ke 
každému jídlu zeleninu (400-500g/den) nebo zeleninové polévky. Denně 
zařaďte minimálně jednu porci ovoce. Zeleninové saláty zakapávejte 
kvalitním olejem - olivovým, řepkovým nebo lněným – pouze lisované za 
studena. Zelenina tak bude lépe stravitelná, nebudete trpět nadýmáním. 
Luštěniny zařazujte alespoň 1x týdně! Mléčných výrobků si raději 
dopřejte menší množství, ale nenahrazujte je nízkotučnými. 
  
Masné výrobky v jídelníčku a jejich vliv na postavu 
  
Masné výrobky vybírejte s nízkým obsahem tuku, podílem svaloviny nad 
85% a obsahem soli do 3-4%. Masa by nemělo být v jídelníčku více než 
150g za den včetně uzenin. Vynechejte hlavně průmyslově zpracovaná 
masa! Důvod je nejen redukční ale i zdravotní. Do jídelníčku 
nezapomínejte zařadit ryby. Ryby by v jídelníčku měly být alespoň 2x 
týdně. Nejenže pozitivně působí na zdraví, ale mají zpravidla i nízkou 
energii a napomáhají tak tvarování postavy. Vyhýbejte se rychlému 
občerstvení (fast food)! Představují zpravidla tučné výrobky s vysokou 
energií. 
  
Sladkosti v jídelníčku a tvarování postavy 
  
Sladkosti nahraďte ovocem, tvarohovými dezerty, odlehčenými moučníky 
s ovocem a želatinou nebo tvarohem. Občas můžete zařadit puding, 
celozrnné sušenky a hořkou čokoládu. Krémy do dortů lze nahradit 
kombinací pudingu a tvarohu. Komu chybí sladká chuť, je možno sladit  
Stévií, která má nulovou kalorickou hodnotu. 
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Tekutiny a tvarování postavy 
  
Nezapomínejte na dostatečný příjem nekalorických tekutin nejlépe s 
citrónem. Pivo a tvrdý alkohol vynechejte, dopřejte si sklenku kvalitního 
suchého bílého nebo červeného vína. 
  
Skladba jídelníčku při tvarování postavy 
  
Mnohdy se může stát, že jíte samé zdravé a vhodné potraviny a s vaší 
postavou nemůžete nic udělat. Nejdůležitější je, naučit se sestavit 
jídelníček dle vašeho kalorického výdeje. Kalorický příjem musí být o 
něco málo nižší než výdej (pokud chcete hubnout a tvarovat postavu). 
Kdo chce přibírat na hmotnosti, platí opačné pravidlo (kalorický příjem 
musí být vyšší než výdej). 
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Pravidelnost a užívání 
legální „drogy“ 

 
Proč lidé, co pravidelně cvičí, mají věčně dobrou náladu? Jsou totiž stále 
pod „vlivem drog“. 
 
Tato „droga“ způsobí, že se na svět a události kolem sebe, dívají jinýma 
očima.  
 
Proč většina lidí u pravidelného cvičení nevydrží a selže? 
 
Znáte ten pocit, kdy si řeknete: „Tak, a teď začnu pravidelně cvičit!“ 
Chvíli to vydržíte, jenomže jednoho dne se vám na cvičení táááák 
nechce. Nakonec se přemluvíte, ale jelikož se vám nechtělo, cvičení 
odfláknete – tudíž vyplavení žádoucí drogy se nekonalo a ze cvičení 
nemáte dobrý pocit. Jen vás všechno bolí. A ve vaší mysli začnou 
vystupovat na povrch myšlenky: Mám já to vůbec zapotřebí. Stejně 
nevidím žádný efekt. Jen mě z toho bolí tělo. Jsem unavený/á, asi příště 
už nepůjdu… 
 
Tyto problémy nastávají, když cvičíte 2x-3x týdně. Přísun „drogy“ je po 
dlouhé době a tělo si už ani nepamatuje, jak jste se cítili po cvičení 
minulý týden. 
 
Jak byste se ale cítili, kdybyste „drogu“ štěstí užívali každý den?  
 
Co mám přesně na mysli a o jaké „droze“ pořád mluvím? 
 
V prvé řadě si připomeneme účinek endorfinů. Jsou to malé molekuly, 
které vylučuje mozek a jež se velmi podobají opiu - například morfiu 
nebo heroinu. 
 
Mozek obsahuje mnoho receptorů pro tyto látky, a proto tak citlivě 
reaguje na opiáty, které okamžitě poskytuje celkový pocit blaha a 
spokojenosti. Opium je nejsilnější prostředek proti úzkosti nebo smutku. 
Navozuje v mozku pocit slasti, štěstí a spokojenosti. 
 
Jestliže se však opium používá příliš často, navozuje návyk, 
mozkové receptory si na něj zvyknou. K dosažení stejného účinku se 
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musí pokaždé dávka zvyšovat. Kromě toho receptory ztrácejí citlivost a 
drobné každodenní radosti pozbývají veškerého významu.  
 
 
S vylučováním endorfinů vlivem tělesného cvičení se děje pravý 
opak. Čím víc je přirozený mechanismus slasti stimulován, tím je 
citlivější. Lidé, kteří pravidelně cvičí, si více dovedou vychutnat 
drobné životní radosti; činí jim potěšení přátelé, domácí zvířata, dobré 
jídlo, četba, úsměv kolemjdoucího… Jako by jim spokojenost byla snáze 
dostupná. 
 
Proto revoluční cvičení šestiminutovka byla vyvinuta jako každodenní, 
krátké, ale efektivní cvičení. Každý den si tedy budete moci dopřávat 
účinek této legální „drogy“ a váš svět se díky tomu promění na místo 
plné radosti, štěstí a pohody. 
 
Jestliže takto přirozeným způsobem budete stimulovat mozek, 
stimulujete tím také činnost imunitního systému, podporujete 
množení NK buněk (tzv. hledačů virů a rakovinných buněk) a posilujete 
jejich funkci proti infekcím a rakovinným buňkám. K pravému opaku 
dochází u lidí závislých na opiu, jejichž imunitní systém se hroutí. 
 
Další pozitivum pravidelného cvičení je stejně překvapivé. Lidé, kteří 
pravidelně cvičí, mají vyšší variabilitu srdeční frekvence než ti, kteří 
mají sedavé zaměstnání a necvičí.  
 
Co to znamená? 
 
 Ve svém těle máte dva režimy, které mezi sebou dokážete přepínat. 
 

1. Režim – ostražitost, pohotovost, stres  
2. Režim – pocit klidu, vyrovnanosti a štěstí 

 
Jak rychle a efektivně dokážete tyto dva režimy mezi sebou přepínat, to 
do jisté míry záleží na vaší trénovanosti. 
 
Lidé, kteří vůbec necvičí a v zaměstnání sedí, často zažívají pocit, 
že jim v životě něco chybí. Pořád jsou napjatí a podráždění, což 
způsobuje psychické problémy a s tím spojený vznik nebo rozvoj 
autoimunitních onemocnění.  
 
První krok, jak z tohoto bludného kruhu ven je, začít pravidelně a 
efektivně cvičit.  
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Efektivita 
 
Mnozí lidé tráví v posilovně obrovskou porci času a mnohdy jim takto 
dlouhé posilování rozhodně nemusí pomoci. Cílem pro získání svalové 
hmoty a tvarování postavy je, narušit svalová vlákna. Je jedno, jestli to 
zvládnete za hodinu v posilovně nebo během šesti minut. 
 
Kdo z vás již někdy cvičil, určitě budete znát pocit, kdy vás druhý den 
bolí celé tělo. Ne nadarmo se říká, co bolí, to sílí. Ano je tomu přesně 
tak. Jestliže svaly po cvičení bolí, zvládli jste narušit svalová vlákna a 
máte zaděláno na to, že se vám začne tvořit svalová hmota a tvarovat 
postava. Když k tomu přidáte ještě správný jídelníček, který obsahuje 
dostatečné množství bílkovin, aby vaše tělo, mohlo tato narušená vlákna 
opravit a vybudovat silnější sval, máte vyhráno. 
 
Aktivní sval, který se regeneruje, spotřebovává velké množství energie. 
Díky tomuto principu tělo funguje jako továrna na spalování nežádoucího 
tuku, která pro vás bude pracovat 24 hodin denně.  
 
Říká se, že nejlepší je cvičit 2x - 3x týdně? 
 
Já říkám, že je to pěkná hloupost!!! 
 
Když půjdete na lekce aerobiku nebo do posilovny a zeptáte se lektora 
nebo trenéra, jak často máte cvičit, 99,5 % „odborníků“ vám odpoví: „cvič 
2 – 3x v týdně“.  
 
Všimli jste si ale, kdo má nejhezčí těla? Ano jsou to právě lektoři nebo 
trenéři, kteří cvičí každý den. Ještě nikdy jsem neviděl nikoho, kdo cvičí  
2 - 3x v týdnu a má krásnou postavu. Proč každý obdivuje těla atletů, 
fotbalistů, hokejistů, gymnastů…??? Protože každý den cvičí!!!  
 
Proto jsem vyvinul šesti-minutovku. Jedná se o každodenní cvičení, 
které je rozděleno do 3 kategorií podle náročnosti. Většina z vás nemá 
tolik času jako profesionální sportovci, abyste trénovali každý den 2 
hodiny. Máte svá povolání, která zabírají většinu času. Ale každý z vás si 
najde 6 minut denně, které může věnovat svému tělu a postavě. 
S pružnou a pevnou postavou se budete lépe cítit, zvýší se vám 
sebevědomí, výkonnost a vitalita.   
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Základní pravidla pro cvičení šestiminutovky: 
 
Cvičí se každý den. Na každý den pro vás bude připravený nový trénink, 
žádná nuda.  Proto se vám cvičení nikdy neomrzí. 
 
Délka cvičení je pevně dána a trvá 6 minut. 
 
Délka jednoho cviku je 50 sekund. 
 
Délka přestávek mezi jednotlivými cviky je 10 sekund, během této doby, 
běží na obrazovce cvik, který bude následovat, abyste se na něj mohli 
připravit. 
 
Je velmi důležité cvičit vždy, podle vašeho momentálního maxima. 
Jestliže já budu dělat 30 opakování, ale vy už nebudete moci při 10, nic 
se neděje. Cvičení je schválně takto náročné. vaším úkolem je, co 
nejvíce se mi přiblížit.  
 
Neulevujte si. Snažte se vše dělat ve stejném tempu a rychlosti jako já. 
Nevydržíte-li celých 50 sekund, nic se neděje. Hlavně nepolevujte 
z tempa. 
 
Pohyb se snažte vždy vykonávat ve stejném rozsahu a po stejné dráze, 
je to velmi důležité pro formování postavy. 
 
Nezapomeňte na správné dýchání. Výdech je vždy, když zabíráte, 
nádech je při uvolnění. 
 
Jakmile dosáhnete úrovně, že vše budete hravě zvládat, je čas překročit 
na další stupeň náročnosti tréninku.    
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Rozcvičení – prevence 
před zraněním 

 
K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní 
cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo 
hladce, je rozcvičení. 
 
Úkolem rozcvičení je připravit organismus na nadcházející zátěž. Stará 
zkušenost praví, že je lepší ošidit trochu trénink, než podcenit rozcvičení. 
To platí především s přibývajícím věkem, kdy tělo ztrácí pružnost, 
ohebnost a rychlost 
 
Spousta lidí má již zažité své zahřátí organismu, ať už nejprve běhají na 
místě, 5 minut se projedou na rotopedu nebo něco dalšího… 
 
Po zahřátí, musí následovat protažení – jestli máte své metody 
protahování je to fajn. Pro inspiraci uvádím, jak vypadá mé protahování 
před tréninkem. 
 
KRČNÍ A TRAPÉZOVÉ SVALY                                               
 
Popis: 
 
Ukloňte hlavu a krk tak, aby se ucho na straně neprotahovaného 
svalu přiblížilo k rameni, a setrvejte v protažení 10 vteřin. Pak beze 
změny rozsahu úklonu otočte hlavu a krk k protahované straně a tvář 
natočte ke stropu. Opět setrvejte v protažení 10vteřin. Vraťte hlavu a 
tvář do původní polohy a otočte hlavu a krk tak, aby brada směřovala 
ke klíční kosti. I tentokrát setrvejte v protažení 10 vteřin. Po té navraťte 
hlavu a tvář do polohy původního úklonu a vše opakujte na druhou 
stranu. 
                 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Popis:  
 
Předkloňte hlavu tak, aby brada směřovala k hrudi, a díky gravitaci a 
hmotnosti hlavy protahujte zadní krční svaly. Brada by při tom měla 
dosahovat co nejnižší polohy. Dbejte na to, abyste se vyvarovali 
tlačení brady ke krku. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Popis:  
 
Ukloňte hlavu k neprotahované straně, ucho skloňte k rameni na 
téže straně. V této poloze uchopte za zády zápěstí paže na 
protahované straně a lehce zatáhněte směrem ke straně, k níž se 
ukláníte.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
VZPŘIMOVAČE PÁTEŘE    
 
Popis: 
 
Pohodlně se posaďte na židli s chodidly položenými na zemi. Poté 
se předkloňte dopředu a hlavu a krk nechejte viset volně dolů. Po 
10 vteřinách protažení zintenzivníme tím, že propleteme ruce pod 
koleny a z vnější strany se rukama chytíme kotníků. V této poloze 
setrvejte 20 – 30 vteřin, poté se pomalu vraťte do vzpřímeného sedu. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Popis:  
 
Lehněte si na záda s nohama pokrčenýma v kolenou  a chodidly 
položenými na zemi. S výdechem pomalu tlačte oblast bederního 
zakřivení směrem k podložce. V této poloze setrvejte přibližně pět 
vteřin, poté se uvolněte. Minimálně 4x cvik zopakujte. Dbejte na 
to, aby k tlaku na podložku docházelo díky aktivaci zádových 
svalů, nikoli v důsledku pohybu dolní části pánve směrem dopředu 
na základě stažení hýžďových svalů. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Popis:  
 
Kočičí hřbet. Ve vzporu klečmo (tj. v poloze na rukou a na kolenou) 
se střídavě prohýbejte v zádech ( čímž zvednete hlavu a hýždě 
směrem ke stropu) a poté záda zase zakulacujte (hlava i kostrč 
směřují k zemi). V obou polohách setrvejte pět vteřin. Proveďte  
3 – 4x. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Popis: 
 
Postavte se zády ke stěně, přibližně ve vzdálenosti 30 cm. Vytočte horní 
polovinu těla na stranu neprotahovaného svalu a opřete se dlaněmi o 
stěnu. Setrvejte v protažení patnáct až dvacet vteřin. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PŘÍMÝ SVAL BŘIŠNÍ 
 
Popis: 
 
Lehněte si na břicho a ruce položte v úrovni hrudi na podložku, 
dlaněmi dolů. Ve vzporu na rukou zvedněte horní polovinu těla a 
hlavu a krk zakloňte ke stropu, zatímco kyčle, kolena a chodidla 
spočívají na podložce. V této poloze setrvejte dvacet až třicet vteřin, poté 
protažení povolte uvolněním paží – to znamená na pokrčených loktech 
pomalu spusťte tělo do polohy vleže na břiše. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRSNÍ SVALY 
 
Popis: 
 
S předloktími pevně opřenými o dveřní rám tlačíme tělo přes 
rozpažené paže směrem dopředu, za současného „otevírání“ hrudníku. 
 
Umístěním dlaní přibližně v úrovni uší dosáhnete protažení horních 
vláken velkého svalu prsního. 
 
Umístěním loktů v úrovni ramen dosáhnete protažení středních vláken 
velkého svalu prsního. 
 
Úplným natažením paží a jejich umístěním nad úroveň hlavy dosáhnete 
protažení spodních vláken velkého svalu prsního 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELTOVÝ SVAL A SVALY RUKOU 
 
Popis: 
 
Paži na straně protahovaného svalu protáhněte směrem 
k protilehlé straně (tj. přes hrudník), a to pomocí navádění 
druhé paže, kterou umístíte těsně nad loket protahované 
končetiny. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Popis: 
 
Zvedněte obě paže nad hlavu, uchopte zápěstí na protahované 
straně opačnou rukou a poté tahejte zápěstí i celou paži směrem 
k neprotahované straně, takže se na danou stranu ohýbejte 
celým trupem. V této poloze setrvejte deset až patnáct vteřin. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Popis: 
 
Zvedněte obě paže nad hlavu, jednu ruku ohněte, druhou rukou 
chytněte loket a stlačte jej směrem za hlavu a dolu. Pozor, 
nepředklánějte hlavu dopředu a mějte narovnaná.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Popis: 
 
Vsedě na židli položíme ruku vedle těla, a to dlaní dolů a s prsty 
směřujícími dozadu. V protažení setrvejte deset až patnáct vteřin. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Popis: 
 
Spusťte ruce podél těla, dlaněmi dozadu a ohýbejte zápěstí. Pro 
zvýraznění protažení lze cvik provádět vsedě kdy hřbet ruky 
opřete o židli. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SVALY DOLNÍCH KONČETIN 
                                             
Popis: 
 
Lehněte si na záda, uchopte se zezadu za stehno 
protahovaného svalu a přitáhněte koleno k rameni. 
V protažení setrvejte deset až patnáct vteřin a poté 
povolte. 
 
Následně přitáhněte koleno k opačnému rameni , setrvejte 
v protažení deset až patnáct vteřin a poté povolte.   
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Popis: 
 
Ve stoji pokrčte dolní končetinu a uchopte se za kotník na stejné 
straně. Poté přitáhněte patu k hýždi a zanožte, aby jste dosáhli co 
největšího propnutí v kyčelním kloubu. Sklopením pánve se snažte 
vyhnout přílišnému propnutí bederní páteře. V této poloze setrvejte 
deset až patnáct vteřin. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Popis: 
 
Lehněte si hýžděmi ke stěně a zvedněte natažené dolní končetiny 
nahoru, aby naléhaly na stěnu. Poté pomalu roztáhněte nohy, 
čímž docílíte protažení vnitřní strany stehen. V konečné poloze 
setrvejte 30 – 60 vteřin, přičemž na končetiny celou dobu působí 
gravitační síla. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Popis: 
 
Zanožte protahovanou končetinu přibližně o 40 – 50 cm, přičemž 
pata musí spočívat na podložce a palce obou dolních končetin by 
měly směřovat kolmo ke stěně. Poté pokrčte přední končetinu 
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v koleni (ovšem aniž byste povolili propnutí zadní končetiny či nadzvedli 
patu od podložky), čímž docílíte protažení příslušného svalu. V mezní 
poloze setrvejte dvacet pět až třicet vteřin. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Popis: 
 
Položte patu protahované končetiny na schod, na jakoukoli 
vyvýšeninu či na židli a pomalu se předklánějte, aniž byste ohýbali 
koleno. Čím vyšší je schod, vyvýšenina či židle, tím výraznější je 
protažení příslušného svalu. V mezní poloze setrvejte dvacet až 
třicet vteřin a poté povolte. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Popis:  
 
Ve stoji překřižte kotníky, kolena udržujte propnutá a váhu 
rovnoměrně rozložte na obě končetiny. Poté se překlánějte v pase, 
aniž byste povolili plné propnutí v kolenou. V mezní poloze setrvejte 
dvacet až třicet vteřin a poté povolte. 
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Životospráva 
 
Nejen vrcholoví sportovci musí mít ve svém životě určitý režim a návyky. 
Jestliže chcete mít krásnou postavu, řiďte se těmito pravidly. 
 
Alkohol 
 
Alkohol vám po cvičení prospívat nebude, protože lihoviny dehydratují 
organismus. Odvodněné tělo nepodá takové výkony, jako tělo, které je 
dostatečně zavodněné.  
 
Po párty se vám jistě nebude chtít druhý den cvičit. Ovšem jsou 
momenty, kdy si člověk potřebuje vyčistit hlavu a po psychické stránce 
prostě vypnout. Proto jestliže se vám povede opít jednou až dvakrát do 
roka, nic si z toho nedělejte a nemějte žádné výčitky. 
 
Pití alkoholu s mírou, tedy jako lék je i při cvičení velmi prospěšné. 
 
Jestliže si dáte třetinku piva po obědě, uděláte jenom dobře pro vaše 
trávení. Dvě deci vína také nikoho nezabijí, právě naopak. Ovšem sedět 
každý druhý den v hospodě a dát si 4 piva je hloupost. 
 
Strava 
 
Tomuto problému jsem věnoval celou druhou kapitolu. Pro ty z vás, kteří 
chtějí nastavit profesionální režim stravování, můžete využít našich 
služeb na stránce www.vyziva.organismu.cz 
 
Spánek 
 
Když se večer dokážete odpoutat od televizní obrazovky nebo 
zaklapnete včas rozečtenou knihu a dopřejete si dlouhý a kvalitní 
spánek, tělo se Vám za to odmění. 
 
Výzkumný tým z University of Washington v Seattlu pod vedením 
neurologa Nathaniela Watsona zkoumal spánkové návyky ve spojitosti 
s postavou 1088 párů dvojčat (604 párů jednovaječných a 484 
dvojvaječných) a došel k zajímavým závěrům. Z výsledků studie 
uveřejněných na webových stránkách Time.com vyplynulo, že ti z 
účastníků výzkumu, kteří spali v noci méně hodin, byli nejen více při těle, 
ale také měli menší kontrolu nad svými emocemi. "Čím méně spánku si 
dopřejete, ovlivní to, kolik vážíte," tvrdí doktor Nathaniel Watson.  
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„Nemyslím si, že by tohle pravidlo platilo všeobecně, ale jedno je 
jisté – kdo kvalitněji spí, je více v psychické pohodě.“ 
 
Jednoduchý návod pro to, jak si určit svoji ideální dobu spánku: 
 
V den, kdy vás nic nenutí vstávat (například o víkendu) si změřte dobu, 
od usnutí po samovolné probuzení. Tento pokus opakujte nejméně 4x - 
je to potřebné pro správné určení vaší ideální doby spánku. Při jednom 
až dvou měření by se mohlo stát, že zrovna v den, kdy se chystáte na 
měření, jste zažívali stres a spánek nebyl kvalitní. 
 
Po změřené době vašeho ideálního spánku už stačí pouze nastavit 
dobu, v kterou budete chodit pravidelně spát. 
 
Nikdo nikdy v dávné historii, za normálních okolností nevstával na budík. 
Dnešní moderní pojetí života způsobuje „znásilňování“ těla. Právě 
budíkem dostáváme tělo hned od rána do stresu. V naší hlavě stále 
funguje poplašný systém lovce. Jakmile se v dřívějších dobách člověk 
probudil díky poplašnému zvuku (dnešní budík), věděl, že se musí 
připravit na boj. Dnes už ale s nikým bojovat nepotřebujeme, bohužel 
naše tělo to neví, proto násilné probuzení díky budíku způsobí, že jste 
celý den ve stresu.  
 
Metabolismus pod stresem funguje jinak. Organismus vlivem negativních 
emocí a stresu produkuje hormon kortizol, který má vliv na ukládání tuků 
a samozřejmě ovlivňuje i cévní systém (způsobuje stahování cév).  
 
Takže jestli chcete mít krásnou postavu a přes den zažívat pocit 
uvolnění a pohody, změřte si vaši ideální dobu spánku. 
 
Kouření 
 
Nikotin vyvolává přechodné zúžení cév, což je pro kuřáky spojeno s 
příjemným pocitem. Dobrý pocit je asi to jediné pozitivní. Kromě toho, že 
za to platíte, Vám to spolehlivě zničí zdraví. Teď vynechám rakovinu a 
další nemoci o kterých jistě víte své. Stačí jen ty, které se týkají vaší 
sportovní aktivity a cvičení. 
 

• Možnost zvýšeného krevního tlaku je nebezpečím, které ohrožuje 
vaše zdraví i kondici. 

• Kouření negativně ovlivňuje výkonnost oběhového systému, proto 
se kuřáci při cvičení více zadýchávají. 

• Podle některých studií výrazně snižuje i sexuální výkonnost. 
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• Pomáhá v usazování tuků (hlavně ženám). 
• Nejhorší co může kuřák udělat, je zakouřit si před fyzickou 

aktivitou.  
• Nezůstávejte v zakouřených místnostech je to ještě horší než 

kouření. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odměna 
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Naše tělo ani hlava není nastavená na nepřetržitou zátěž. Jednou za čas 
je potřeba si od všeho odpočinout a nabrat nové síly. 
 
U nás ve firmě při sestavování jídelníčku zařazujeme vždy tzv. „prasečí 
den“. Funguje to tak, že si v ten den můžete dopřát cokoliv, na co máte 
chuť bez omezení nebo hlídání. Takovéto pravidlo byste měli zařadit i do 
cvičení ve snaze dosáhnout dokonalé postavy.  
 
Jednou za týden až dva hoďte všechno za hlavu a dopřejte si den volna i 
od cvičení. Zajděte si s rodinou na dobrou večeři, uvařte si vaše 
nejoblíbenější jídlo, zajděte do kina, objednejte se na masáž nebo si 
udělejte čas na zajímavou knížku. 
 
Dokonalé postavy nedosáhnete pouze tvrdou prací. Vše musí být 
v rovnováze. Jak vaše snaha, tak i relaxace. 
 
Nyní si na stránce http://revolucnicviceni.cz/sixpack/ aktivujte váš 
účet na cvičení šestiminutovky. 
 
Následně se podívejte na kloubní výživu, která vám pomůže udržet 
celý pohybový aparát ve formě http://revolucnicviceni.cz/el-elastico/ 


