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Zřeknutí se odpovědnosti:
Tento e-book je pro vzdělávací a informační účely a není v  žádném případě 
zamýšlen jako lékařské poradenství nebo lékařské rady. Informace zde ob-
sažené by neměly být používány k  léčbě, diagnóze nebo prevenci jakéhoko-
li onemocnění či zdravotního stavu bez schválení kompetentním lékařským 
profesionálem.
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Prásk. 
Žluté dveře hlasitě zabouchly a já osiřel v odběrové místnosti sexuologického ústavu. 

Hm, podmínky pro “pořízení vzorku” jsem si představoval trochu jinak. Žádné pánské 
časopisy nebo videa. Jen bílé stěny a sterilní nemocniční lehátko. Teda aspoň doufám, 
že je sterilní.

Jsou to zhruba dva měsíce, co mi doktoři po krevních testech řekli, že mám výsledky jako vyhořelý 
manažer před důchodem. Není divu, že mi absolutně chyběla energie i chuť do života. A nejen to. 
Stresové hormony jsem měl vystřelené do nebes a testosteron totálně utlumený. Fakt slušná pecka 
na to, že mi je 26 let a živím se zdravým životním stylem. Pro doktory jsem jedna velká záhada. Ani 
po hromadě vyšetření mi nikdo nedokáže říct, jak jsem se do tohoto stavu mohl dostat. A tak jsem 
skončil až tady. Na spermiogramu. 

Otevírám žluté dveře a odevzdávám vzorek. Vyhodnocení v laboratoři potrvá zhruba hodinu. Jdu se 
projít na vzduch, v čekárně bych se asi zbláznil. Chvíli po návratu mě doktor volá do ordinace. V jeho 
výrazu mi něco nehraje. A pak to přišlo. Na ten okamžik asi nikdy nezapomenu. 

„Vojtěchu, nemám pro vás dobré zprávy. Výsledky ukazují neplodnost.“
Bylo to jako čelní náraz do zdi v plné rychlosti. V jediném okamžiku se mi zhroutil celý svět. Kariéra, 

honba za super postavou, všechny ty materiální věci. . . to vše se najednou zdálo naprosto bezcenné. 
Ten pocit zoufalství a beznaděje, když vám tělo vypoví službu a připraví vás o to jediné, na čem vám  
v hloubi duše záleželo. O budoucí rodinu. A vy vůbec nevíte proč. Nepřál bych to nikomu. 

“Zdraví není vším, ale bez něj je všechno ničím.

Čekají mě další vyšetření, začínám se trochu bát, co všechno mo-
hou lékaři najít. Snad to nebude třeba nádor. Ještě větší nejistota  
se mě zmocní, když mi začnou vypadávat vousy. Co bude dál?  
A jak se to sakra mohlo vůbec stát? To jsem takový smolař, že mám 
vrozenou vadu? Nebo jsem si to zavinil sám? A mohu to celé ještě 
zachránit?
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Tichý zabiják 
stres

„Lidé obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby 
znovu získali zdraví. Tolik se znepokojují budoucností, že si neužívají 

přítomnost. A žijí tak, jako by nikdy neměli zemřít, a nakonec zemřou, 
aniž by předtím žili.“

Dalajláma

“

Sedím doma na gauči jako hromádka neštěstí a zamýšlím se nad možnými příčinami. 
Sportuju, nekouřím, snažím se jíst zdravě a s alkoholem to nepřeháním. Pak mi ale do-
chází, že práce a s ní spojené závazky mě v posledních letech zaměstnávaly natolik, že 
byl můj život dost v nerovnováze. 

Když už toho bylo opravdu hodně, uzemnil jsem se něčím sladkým nebo pár skleničkami. Vždy jsem 
si ale říkal, že jsem mladý a musím něco vydržet a obětovat. Konec konců taková je dnes doba. Ex-
trémně rychlá, zaměřená na výkon a perfekcionismus. 

Chceme být úspěšní v práci, dobře vypadat, mít spokojenou rodinu, vlastní bydlení, auto a mnoho 
dalšího. Je to ale to, po čem opravdu toužíme? To, co je pro nás v životě skutečně důležité? A jaká 
je cena, kterou za to platíme?  20 let  je rozdíl mezi délkou dožití a aktivním životem, během kte-
rého nás neomezuje nějaký zdravotní problém. Rozmach civilizačních onemocnění je dnes ovšem 
opravdu ohromný. Pro mě jako mladého člověka to bylo velmi vzdálené téma. Pak se mě to ale začalo 
týkat. Onemocněli totiž moji nejbližší a na dlouhé roky to poznamenalo fungování celé rodiny, pro-
tože životy mých prarodičů už nikdy nebyly jako dřív. Změnily se v přežívání ve zhuntované tělesné 
schránce, ze které není úniku. A kvalita života i radost úplně zmizely. Byli odkázáni na péči ostatních 
a postupně se vytrácela i vůle bojovat tuhle bitvu proti diagnóze, kterou už stejně nejde zvrátit.
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Tichý zabiják stres

Všechno to začíná poměrně nenápadně. Nadváha, 
zvýšený cholesterol, tlak nebo třeba krevní cukr. 
Tyto a další tělesné signály fungují jako předvoj 
nemoci a mají nás upozornit, že je něco v nerov-
nováze, že bychom měli podniknout kroky pro 
její obnovení. My ale tyto výstražné kontrolky 
většinou ignorujeme. Únavu, bolest a další bere-
me jako normální stav, se kterým jsme se naučili 
žít. Vezmeme si prášek, který tu svítící kontrolku 
na chvíli utiší. To ale normální není! Nerovnováha 
a s ní spojené problémy se pak začnou stupňovat 
a končí daleko hůř. Jak? Infarkt, mrtvice a rakovi-
na jsou příčinou 75 % úmrtí u nás. . .

Jaká je příčina těchto zákeřných onemocně-
ní? Stres! Činitel, který dokáže dysregulovat 
jakýkoliv tělesný systém. A rozhodně nejde jen  
o ten psychický, který si asi většina z nás s tím-
to slovem spojuje. Jako stres na naše tělo totiž 
působí spousta věcí z okolního prostředí. Napří-
klad nekvalitní jídlo a voda, nedostatek kvalitní-
ho spánku a slunce, podvýživa, nedostatek nebo 
nadbytek pohybu, nekvalitní drogerie, kouření  
a také alkohol. 

Zaznamenali jste v  posledních 6 měsí-
cích některý z těchto tělesných signálů?

bolest (např. záda, krk, hlava, zápěstí,  
břišní dutina nebo jiná oblast) 

problémy se zažíváním (např. zácpa,  
průjem, plynatost, pálení žáhy) 

psychické problémy (např. změny nálad, 
úzkost, strach, deprese) 

únava a nedostatek energie ráno nebo 
během dne 

oslabená imunita (např. časté nachlazení, 
alergie, záněty apod.)

nadváha nebo změna hmotnosti 
(např. přibírání nebo naopak hubnutí)

sexuální život (např. nedostatek touhy, 
nepravidelná menstruace, absence ranní 
erekce)

snížená kvalita kůže, nehtů, vlasů  
(nebo jejich vypadávání)

zvýšený tep nebo dýchací potíže

T E S T

Pokuste se omezit následující věci, kte-
ré vaše tělo zatěžují a mohou způsobo-
vat závislosti, což má negativní vliv také  
na vaši psychickou pohodu. 
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T I P

zpracované potraviny (cukr a jiné sladkosti, 
polotovary, rychlé občerstvení apod.)

slazené a alkoholické nápoje

užívání cigaret a jiných tabákových výrobků

�
�
�



M A N U Á L  P R O  Ž I V O T

S T R A N A W W W . U R B A N L I F E . C Z6

Tichý zabiják stres

Všechny tyto stresory společně plní jeden 
pomyslný stresový zásobník. A jak říká jedno 
české přísloví – tak dlouho se chodí s džbánem 
pro vodu, až se ucho utrhne. Omezit oblíbenou 
sladkou nebo smaženou pochoutku, skleničku  
nebo cigarety může být někdy opravdu těžké. 
Většinou nám totiž pomáhají uvolnit napětí, 
uzemnit se. . . jsou zkrátka zdrojem rychlého po-
těšení. To je ale jen krátkodobé a my se za chvíli 
cítíme opět nepříjemně. Potřebujeme další dáv-
ku, čímž vzniká začarovaný kruh, který kousek  
po kousku ukrajuje z našeho zdraví.

Všichni máme geny pro většinu civilizačních 
onemocnění, které dnes trápí naši společnost. 
Schválně se zamyslete, jaká je vaše rodinná 
anamnéza a k čemu konkrétně máte predispozi-
ce. Tyto a další geny jsou většinu života naštěs-
tí vypnuté, ale pokud jednou přesáhneme onu 
únosnou mez, dojde k jejich aktivaci. Právě pro-
to je tak nesmírně důležitá prevence. Ale ruku  
na srdce, kolik z nás se jí opravdu věnuje? Pro-
to často začínáme řešit problémy až ve chví-
li, kdy už může být pozdě. To byl i můj případ. 
Přitom obyčejné krevní testy by mi tentokrát 
ušetřily opravdu hodně starostí. Takže si na sebe  
a své zdraví udělejme čas. Věnujme pozornost 
signálům, které nám tělo dává, protože nemoci 
nechodí po horách, ale po lidech. 

Věda, která se zabývá působení životního sty-
lu a prostředí na vznik onemocnění, se nazývá 
epigenetika. Z  výzkumů v  této oblasti vyplývá, 
že kardiovaskulární choroby nebo třeba rakovina 
nejsou žádná genetická loterie. Náš osud máme 
z velké části ve svých rukou a stejně, jako si ne-
vhodným chováním můžeme nemoc způsobit, 
můžeme ji správnými kroky a změnou životního 
stylu zase zvrátit. Samozřejmě za předpokladu, 
že potřebné změny uděláme včas a budou dlou-
hodobě udržitelné. V našem těle souvisí všechno 
se vším, jednotlivé systémy se vzájemně ovliv-
ňují a nejde se zaměřit na jednu nebo dvě ob-
lasti. Jedinou možnou cestou je komplexní pří-
stup, který bere v úvahu všechny aspekty našeho 
života od životosprávy přes psychiku a stres  
až po prostředí, ve kterém žijeme.  A hlavně, 
zdraví není sprint, ale projekt na celý život.

Nekašleme na prevenci! Skvělou variantou je analýza složení těla na speciálním  
přístroji InBody. Dozvíte se zastoupení svalů, vody, minerálů, podkožního a viscerál-
ního tuku, který se ukládá kolem orgánů a může narušovat jejich funkci. V Urbanlife  
to navíc kombinujeme s  kompletní analýzou životního stylu (spánek, výživa, pohy-
bový aparát apod.) a našim klientům nastavujeme životní styl na míru jejich genetice  
a možnostem tak, aby byli zdraví a fit.

T I P



M A N U Á L  P R O  Ž I V O T

S T R A N A W W W . U R B A N L I F E . C Z7

Spánek a biorytmy

A jak to s mou neplodností dopadlo? Nakonec jsem se uzdravil bez jediného prášku, 
ale předcházelo tomu velké pátrání po tom, jakým chováním i myšlením jsem si škodil. 
Postupně jsem pochopil fungování a potřeby mého těla i mysli a začal s nimi žít ve větším souladu. 
Cítím se lépe než kdy dřív a hezká postava je pouze vedlejší efekt a příjemný bonus. Přál bych to zažít 
každému, a proto jsem se rozhodl společně s mým týmem vytvořit tento e-book a podělit se s vámi  
o návod na zdravý a spokojený život.

Ať už chcete zhubnout, mít více energie, pevnou imunitu, méně stresu, tělo bez bolesti nebo vy-
balancovanější život, všechno je to výsledkem optimálně fungujícího těla a správných pravidelných 
návyků. Proto, prosím, už žádná rychlá a „zázračná“ řešení. Vyhněme se  nesmyslným zákazům, dietám 
a jiným extrémům, protože všechny extrémy jsou špatné. A právě ony nás většinou připravují o naše 
zdraví a životní rovnováhu.

Na následujících stránkách vám odhalíme čtyři oblasti, které mají nejzásadnější vliv na naše fun-
gování. Provedeme vás krok za krokem těmi nejdůležitějšími návyky, které jsou pomyslnými základy 
celkového zdraví a spokojenosti. Tyto návyky platí pro všechny z nás a nic nemůže nahradit přínosy 
jejich každodenního správného provedení. Nemusíte se bát velkých změn. Jejich vylepšení vás totiž 
nebude stát skoro žádný čas, úsilí ani peníze, protože je tak či tak musíme dělat každý den. Pozitivní 
efekt to ale bude mít obrovský!

Vědci objevili zázračný lék. Lék, který zvyšuje 
fyzické i psychické zdraví, pocit energie, paměť, 
kreativitu a schopnost učit se. Také pomáhá udr-
žovat stálou hmotnost, regulovat chuť k jídlu, 
udržovat krevní tlak v normě, předcházet rako-
vině a demenci a mnoho dalšího. V  lékárně ale 
není k dostání. Naštěstí se stačí kvalitně vyspat. 

„Každý den můžeme udělat něco pro své 
zdraví a postavu bez cvičení a diet.“

Spánek a seřízené biorytmy mají totiž pozitiv-
ní vliv téměř na každý proces v našem těle. Také 
se díky nim vyprazdňuje náš pomyslný streso-
vý zásobník, takže každá noc ovlivňuje nejen  

to, kolik energie budeme zítra mít, ale také zvlá-
dání stresu a množství pevné vůle i motivace. Pro-
to je velmi těžké zvládnout jakoukoliv náročnou  
životní situaci nebo změnu bez dostatku kvalit-
ního spánku. Bohužel jsme jediný živočišný druh, 
který se o spánek dobrovolně připravuje.

V rozvinutých zemích trpí spánkovou deprivací  
2/3 dospělých, což velmi podporuje rozmach 
všech civilizačních onemocnění. Zkrátka čím 
méně spíme, tím kratší máme život. Nenechávej-
me proto spánek jen na čas, který nám na konci 
dne zbyde. Jeho nedostatek většinou nevnímá-
me, protože jsme si postupně zvykli fungovat  
s nižším množství energie, kterou případně 
zvýšíme kávou nebo něčím podobným. To je  
ale začarovaný kruh, který bere energii odněkud,  
kde není, a prohlubuje nerovnováhu v našem 
těle. 
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Pokud následující výroky vystihu-
jí váš každodenní život, je váš spánek  
optimální. Pokud najdete jeden nebo 
více rozporů, má váš spánek menší  
či větší rezervy a stálo by za to na něm 
trochu zapracovat.

každý den se probouzím v podobný čas 
bez budíku a mám dost energie 

dopoledne bych znovu neusnul

do oběda zvládnu efektivně fungovat 
bez dávky kofeinu

mám stálou energii v průběhu celého 
dne

večer usínám bez problémů

jsem v celkové psychické i fyzické  
pohodě

T E S T
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Spánek a biorytmy

První a nejjednodušší krok pro vylepšení 
spánku je optimalizace ložnice. Uprav-
te ji proto tak, aby byla maximálně za-
temněná (například tmavé těžké závěsy)  
a také odhlučněná. Můžete použít spán-
kovou masku, špunty do uší apod. Také 
odstraňte veškerou elektroniku a ideálně 
vypněte na noc wifi. Před spaním ložnici 
pořádně vyvětrejte (klidně až 30 minut), 
protože nižší teplota podporuje bezpro-
blémové usínání a kvalitu spánku. Okno 
může zůstat částečně otevřené po ce-
lou noc pro udržení nižší teploty a pří-
sun čerstvého vzduchu. Každou noc pak 
usilujte aspoň o 7 hodin pravidelného 
spánku, aby mělo vaše tělo dostatek času  
na fyzickou i psychickou regeneraci a ob-
novu všech systémů. 

Ú K O L

Já osobně jsem spánek hodně zanedbával. Omezit spánek bylo nejjednodušším způ-
sobem, jak získat čas navíc, což je strategie asi většiny z nás. Platíme za to ale daleko 
větší daň, než se může na první pohled zdát.

 Nepřetržitá celková únava, kterou lze samu o sobě považovat za důležitý varovný signál a před-
voj zdravotního problému, psychická nestabilita a neschopnost radovat se ze života byly mým kaž-
dodenním chlebem. Bylo to opravdu pekelné období. Naštěstí jsem se tehdy náhodou dostal k no-
vým informacím o spánku a jeho důležitosti. Zařadil jsem několik základních doporučení a můj život  
se během několika dnů změnil k nepoznání. Upřímně musím říct, že žádná změna v mém životním 
stylu neměla tak ohromné pozitivní účinky, jako vylepšení spánkového režimu. Ne nadarmo se říká, 
že každý dobrý den začíná dobrou nocí.
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Spánek a biorytmy

Seřiďte si vaše vnitřní hodiny ve 3 jednoduchých krocích:

Nejde ale jen o množství spánku. Minimálně 
stejně důležitá je jeho kvalita. Tu jednak určuje 
hladina „spánkového hormonu“ melatoninu, kte-
rý je navíc jedním z nejdůležitějších ochránců 
našeho zdraví. Jedná se totiž o jeden z nejsilněj-
ších antioxidantů. Jeho množství můžeme navý-
šit velmi snadno. Stačí aspoň 90 minut před spa-
ním omezit nebo ideálně úplně blokovat zdroje 
modrého světla (zářivky, obrazovky apod.), které 
zásadně snižují jeho vyplavování. Nejjednoduš-
ším řešením je použít speciální brýle, které tuto 
složku světla odfiltrují.

Druhým kritériem je pravidelnost v podobě 
synchronizovaného cirkadiánního rytmu. Jedná 
se o vnitřní hodiny uvnitř naší hlavy, které vy-
sílají signál do každé části těla. Kromě střídání 

bdělosti a spánku ovládají například náš apetit 
a metabolismus celkově, vylučování hormonů, 
náladu, energii, emoce a mnoho dalšího. Tenhle 
náš biorytmus ovšem netrvá přesně 24 hodin. 
Proto je tak strašně důležité, aby byl náš spánek 
pravidelný, tzn. usínání i probouzení v podobný 
čas během celého týdne. V  opačném případě 
naše tělo každý den zbytečně vydává hromadu 
energie na to, aby se přizpůsobilo novému reži-
mu. Představte si to třeba jako počítač, na kte-
rém se spustí automatická aktualizace. Nutně ho 
potřebujete použít, ale on nemůže pořádně fun-
govat a využít svůj potenciál, dokud se nedosta-
ne do optimálního nastavení. A úplně stejně je  
to s fungováním a výkonem našeho těla i mozku. 

Ráno dělá den! Pravidelný čas vstávání a správ-
ná ranní rutina jsou jedním z nejdůležitějších pi-
lířů kvalitního spánku a stabilní energie během 
celého dne. A pokud se nám náhodou stane, že 
se večer dostaneme do postele o něco později, 
není to ještě takový průšvih. Vždy je ale důležité 
vstát ve stejný čas jako normálně, provést ranní  

rutinu a šlofíka navíc si dopřát následně během 
dopoledne nebo po obědě. Nedojde tak k  po-
sunu vnitřních hodin a vyhneme se propadům 
energie i nálady během následného seřizování, 
které může trvat několik dnů.

určete si ideální dobu vstávání tak, abyste v  pracovní den stíhali vše bez zbytečného stresu  
a spěchu, a v tento čas vstávejte během celého týdne (pozn. když od něj odečte 7-8 hodin, zís-
káte ideální dobu usínání)

vstaňte na první budík, dejte si velkou sklenici vlažné vody a rozsviťte, protože světlo zvýší hla-
dinu aktivačních hormonů a zastaví vyplavování melatoninu, který vás pudí ke spánku

do hodiny od probuzení si dejte v klidu plnohodnotnou snídani a bez čoček a brýlí se vystavte 
aspoň na 5 minut slunečnímu světlu, které je tím nejsilnějším synchronizátorem (v zimě jej mů-
žete nahradit chladem třeba v podobě studené sprchy)

�

�
�

T I P
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Výživa a střevní 
mikrobiom
Strava je hlavním palivem našeho těla, ale zda-
leka neovlivňuje jen množství a kvalitu energie, 
kterou z ní tělo vytvoří. Je totiž jedním z nejvý-
znamnějších faktorů ovlivňujících naše fyzic-
ké i duševní zdraví. Podle světové zdravotnické 
organizace je její vliv na vznik nemocí až 75 %. 
Naprosto zásadní roli v tom hraje střevní mikro-
biom. Jedná se o mikroorganismy žijící po celém 
těle, ale především v naší trávicí soustavě. Fasci-
nující je, že celková velikost plochy trávící sou-
stavy dospělého člověka je velká přibližně jako 
tenisový kurt. Ten je jedinou bariérou mezi vnitř-
ním prostředím našeho těla a nástrahami ko-
lem nás. Proto je potřeba, aby byl tento náš kurt  
v co možná nejlepší kondici a bez slabých míst 
s  větší propustností, přes která by nás mohlo 
něco ohrozit.

„Střeva jsou místo, kde se rozhoduje  
o zdraví na celý život.“

Mikrobiom je přímým odrazem našeho život-
ního stylu i zdravotního stavu, takže bychom si 
ho měli maximálně hýčkat a usilovat o co nej-
lepší symbiózu s  našimi mikroby. Realita je ale 
taková, že většina z nás ho v optimální kondici 
rozhodně nemá. Stres, nekvalitní spánek, prů-
myslově zpracované potraviny, zbytečné užívání 
léků, nadměrná hygiena, nevyvážené stravování, 
kouření a pití alkoholu. To vše podporuje střevní 
nerovnováhu, což může postupně vést k závaž-
ným problémům. Právě ve střevech totiž sídlí  
80 % buněk imunitního systému. Kromě imuni-
ty a celkového zdraví střeva ovlivňují metaboli-
smus a tělesnou hmotnost, návaly hladu a chutí, 

alergie a intolerance. Dále například kvalitu kůže 
a také psychiku i vznik depresí či úzkostí, proto-
že střevo je propojeno s naším mozkem. A pozor,  
90 % signálů jde ze střeva do mozku! Velmi 
snadno tak může vzniknout začarovaný kruh,  
ze kterého je opravdu těžké uniknout.

V  dost útlém věku (6 měsíců) jsem si vytvořil 
velmi „pozitivní“ vztah ke  sladkému. Jak se mi  
to podařilo? Abych méně řval a lépe spal, dostá-
val jsem do sunaru jako bonus trochu cukříku, což 
mě vždy zaručeně uklidnilo. Ještě aby ne, když  
je ve střevech většina center uspokojení, takže 
cukr i další zpracované potraviny na nás působí 
podobně jako tvrdé drogy. A tahle závislost mě 
provází celým životem. Někdy je lepší období, 
kdy se člověk cítí spokojeně, motivovaně a vy-
rovnaně. Jindy ale přijdou chmury nebo stres.  
A pak se objeví tisíckrát opakovaný mechani-
smus, který spolehlivě přinese úlevu. Bohužel  
ne na dlouho. 

Náš mozek chce po chvíli další dávku a my  
se můžeme cítit dost mizerně, pokud mu ji ne-
dáme. Když podlehneme a konzumace zpracova-
ných jídel se pravidelně opakuje, má to významný 
vliv na naši psychiku. Bez všech těch zlepšova-
telů nálady se cítíme nepříjemně během celého 
dne. Špatné bakterie, které se množí v  našich 
střevech, protože se živí právě zpracovanými 
potravinami, navíc ovlivňují naši potravinovou 
volbu. Vysílají do mozku signály, ať jim tam dolů 
pošleme něco „dobrého“. A pokud to tak jde den 
za dnem většinu našeho života, vzniklá nerov-
nováha se prohlubuje a často se objeví nějaké 
zdravotní problémy. Dalším skvělým zdrojem in-
formací k tomuto tématu je například toto video.

https://youtu.be/aFTLZzji74U
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Zamyslete se nad následujícími tělesnými signály. Pokud 
se u vás některé z nich objevují, pravděpodobně to může 
být známka nerovnováhy ve složení vašeho mikrobiomu 
a narušení optimálního fungování trávící soustavy i osy 
střevo-mozek.

výkyvy energie, návaly hladu nebo velmi silné chutě 

problémy se zažíváním (např. zácpa, průjem, plynatost, pálení 
žáhy) 

nadváha nebo změna hmotnosti (např. přibírání nebo naopak 
hubnutí)

potravinové alergie nebo intolerance 

problémy s imunitou, hormonální rovnováhou, metaboli-
smem nebo nervovým systémem

T E S T
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Výživa a střevní mikrobiom

Musím se přiznat, že, když píšu tyto řádky, zrovna se v tom začarovaném kruhu  
nacházím. 

 Moc dobře vím, že jedinou možností je se aspoň na týden úplně vyhnout všem těm nástrahám. Tím 
se vyčistí střeva i receptory v mozku a návaly chutí vymizí. Nějak se mi to teď ale prostě nedaří. S tím 
je spojený také můj celoživotní boj s nadváhou. Vyzkoušel jsem snad všechny možné diety a vždy na 
nějakou dobu úspěšně zhubnul. Po opadnutí motivace nebo díky vyčerpání jsem to ale samozřejmě 
dojídal a vše zas přibral zpátky. S jídlem jsem dlouhé roky bojoval a spoustu věci si zbytečně zakazo-
val. Marně jsem hledal tu jednu „správnou“ dietu, která by mě z toho trápení vysvobodila. Možná jste 
se v tom také našli, protože s podobnými stavy se potýká spousta lidí.  

Každý máme trochu jiný apetit, chuťové preference a vztah k jídlu obecně. Stravovací návyky si vy-
tváříme během dětství a bohužel jsme nemohli ovlivnit to, k čemu jsme byli vedeni ani to, co se domů 
nakupovalo. Většina z nás se také nevyhnula léčbě antibiotiky. Ta mohou být cenným nástrojem při 
léčbě některých nemocí, ale pro náš mikrobiom jsou atomovkou, která zničí také velkou část našich 
přátelských bakterií.  

I když je můj životní styl nejspíš o něco lepší než u většiny lidí, životospráva v mládí si zřejmě vybra-
la svou daň. Analýza mého mikrobiomu odhalila sníženou koncentraci přátelských bakterií a úplnou 
absenci jednoho z velmi důležitých kmenů. Kondice mého mikrobiomu byla tak na úrovni 50-60 let. 
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 Dost mě to překvapilo. Na druhou stranu jsem velmi rád, že jsem se to dozvěděl včas, protože jsem 
okamžitě zařadil speciální probiotika na míru z koncentrovaného zdroje. Když totiž nastane podobná 
nerovnováha, pouze zdravý a vyvážený jídelníček k její nápravě nestačí. Postupně jsem tak obnovil 
harmonii ve svých střevech a předešel vážnějším zdravotním problémům.

Výživa a střevní mikrobiom

Zjistěte, jaká je kondice vašich střev! Jako národ bohužel patříme ke světové špičce 
ve statistikách úmrtí na rakovinu tlustého střeva. Proto je analýza mikrobiomu vhodná 
úplně pro každého jako další způsob každoroční prevence. A pokud se u vás vyskytu-
je některý ze signálů uvedených v  předcházejícím testu, je její absolvování důležité  
o to víc. Kromě výsledků přináší také mnoho užitečných rad a doporučení, se kterými 
můžeme následně pracovat a sestavit optimální životní styl pro obnovu střev i celko-
vého zdraví. 

T I P

Náš mikrobiom můžeme pozitivně ovlivnit 
především konzumací kvalitních čerstvých po-
travin, vlákniny, potravin obsahujících probioti-
ka a hlavně zdravým a vyváženým jídelníčkem.  
Co to ale vlastně znamená?! Každý jsme jedi-
nečný a máme jiný metabolismus. Někdo je spíš 
severský typ a bude se cítit lépe na nízkosacha-
ridové stravě bohaté na těžké bílkoviny. Někdo 
naopak bude tíhnout k lehčí jižanské stravě s vy-
sokým obsahem sacharidů a tmavé maso pro něj 
bude těžko stravitelné. 

Každopádně pro všechny z nás platí, že zpraco-
vané potraviny v podobě cukru a sladkostí, slaze-
ných a alkoholických nápojů, polotovarů, rychlé-
ho občerstvení a dalších našemu tělu nepřináší 
nic moc dobrého. Na druhou stranu striktní zá-
kazy také nejsou ideální cesta. Držme se proto 
známého pravidla 80:20. Pokud náš jídelníček 
bude stát většinu času na správných základech, 

nestane se nic hrozného, když občas trochu 
zhřešíme. 

Prvním pilířem těchto základů je pitný režim, 
který je snad ještě důležitější než samotné jíd-
lo. Voda totiž tvoří většinu našeho těla a je na ní 
závislé obrovské množství procesů (např. detoxi-
kace, metabolismus živin, termoregulace, kvalita 
kůže apod.). Preferovat bychom měli čistou vodu 
nebo neslazené čaje a vyřadit slazené nápoje, 
které jsou zdrojem prázdných kalorií. Obec-
ně je dobré denně vypít 30-40 ml čisté vody  
na 1 kg tělesné váhy. Samozřejmě v závislosti na 
počasí, fyzické aktivitě atd. Klíčová je také kvalita 
vody, a proto je vhodné použít aspoň základní fil-
tr (např. filtrační konvici) a vodu následně ucho-
vávat ve skleněných nádobách. A pro zvýšení 
její využitelnosti v těle ji můžeme také obohatit 
kvalitní solí (např. himalájská a maldonská) nebo 
elektrolyty. 

https://urbanlife.cz/katalog/mikrobiom-test/
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Každý den vypijte aspoň 30 ml čisté 
vody na 1 kg tělesné váhy. Začněte hned  
po probuzení velkou sklenicí vlažné vody 
pro doplnění ztracených tekutin. Naopak 
je velmi důležité příliš nepít 30 minut 
před jídlem, během jídla a 30-60 minut 
po jídle kvůli optimálnímu průběhu trá-
vení. A pokud na pitný režim během dne 
zapomínáte, mějte nádobu s vodou neu-
stále s sebou a na očích. 

Ú K O L

Stimulanty jako šálek kávy nebo zeleného čaje 
mohou pro někoho být pohodovým rituálem  
pro zlepšení nálady. Mnoho z nás tím ale kom-
penzuje nedostatek energie nebo spánku, což 
je nebezpečný začarovaný kruh. Kofein by-
chom rozhodně neměli zneužívat. V rozumném 
množství (1-2 šálky) je vhodné ho využít mezi  
9:00-15:00 (ne na prázdný žaludek) a vybírat  
si nápoje v  maximální kvalitě, protože kvalitní 
káva a zelený čaj mohou mít spoustu dalších be-
nefitů na naše fyzické i duševní zdraví.

K  pitnému režimu neodmyslitelně patří také 
téma alkoholu. Ten působí na naše tělo jako jed 
a při konzumaci večer také snižuje kvalitu spán-
ku. Nicméně občas si sklenku dopřát můžeme. 
Nejlepší volbou je kvalitní červené víno z  Itá-
lie, Francie nebo jižní Ameriky (Primitivo, Mal-
bec, Merlot apod.). To totiž ve správném množ-

ství také podpoří náš střevní mikrobiom. Pokud 
to s množstvím alkoholu přeženeme (více jak 2 
sklenice), bude dominovat pouze jeho negativní 
efekt.

No a jak je to teda s tím jídlem? Většina z nás 
mu začne věnovat pozornost při touze zhubnout 
nebo vylepšit postavu. Už jsme si řekli, že jídlo 
je mnohem víc, než jen zdroj energie. Každopád-
ně čím kvalitnější palivo tělu dodáme, tím lepší 
energii z něj dokáže vyrobit. Snažme se proto při 
nákupu preferovat lokální potraviny v BIO kvali-
tě. Mají daleko vyšší obsah vitamínů, minerálů i 
dalších důležitých látek, a hlavně tělo lépe vyživí 
i zasytí. Skvělou volbou může být nakupování u 
místního farmáře, kde seženeme kvalitní sezónní 
potraviny, které jsou pro naše tělo nejpřirozeněj-
ší. 

R E F E R E N C E

Klára Š.
Vojta je Mistr motivace. Svým trpělivý přístupem  
plným empatie z vás vykřeše i to, co si myslíte,  
že ve vás nemůže být. Nadchl mě jeho komplexní 
přístup k vylepšení životního stylu. Neudělá z vás 
nařachanou gumu, ale zdravého a šťastnějšího člo-
věka. Jeho tréninky jsou někdy drsné, ale vždy plné 
dobré nálady a humoru. Je prostě boží.

30 ml čisté vody na 1 kg 
tělesné váhy

Výživa a střevní mikrobiom
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Cesta k vylepšení jídelníčku začíná už v obchodě. Proto jsme pro vás připravili několik 
tipů, na co si dát při výběru potravin největší pozor.

T I P

Výživa a střevní mikrobiom

Preferovat lokální a sezónní zdroje v co nejlep-
ším stavu. Zeleninu bychom měli konzumovat 
ideálně ke každému jídlu. Většinu druhů je vhod-
né upravovat na páře, popřípadě dusit s minimál-
ním množstvím vody. Syrová je vhodná např. pa-
prika, saláty či okurky. Ovoce zařazovat s mírou 
skrz jeho vyšší obsah energie a cukrů.

Z E L E N I N A  A  O V O C E

Preferovat lokální farmářskou produkci.  Pokud 
jíme maso častěji, střídejme druhy. Důležitou 
součástí jídelníčku by měly být ryby, ať už libo-
vější, nebo tučnější (ideálně 2x týdně). Bůčku, 
krkovici, ovaru, marinovaným kusům (bývá v nich 
mnoho soli) a konzervám, které většinou obsahu-
jí nízký podíl masa, se spíše vyhýbejme.

M A S O  A  M A S N É  V Ý R O B K Y

Nejlepší jsou vejce domácí anebo od známého 
chovatele.  V obchodě bychom na vejcích měli 
najít tištěný kód, například 2CZ6787M. Prv-
ní číslo značí způsob chovu: 0 - znamená chov  
v ekologickém zemědělství, 1 - jsou vejce nosnic  
ve volném výběhu, 2 - jsou vejce nosnic v halách 
na podestýlce a 3 - vejce nosnic v klecích. Dru-
há dvě písmena znamenají zemi původu. Ideálně 
vybírejme ty s označením 0 nebo 1 a vyhýbat by-
chom se měli vejcím od nosnic v klecích, protože 
kvůli špatným podmínkám slepic mají tato vejce 
nízký obsah živin. 

V E J C E

Zakysané mléčné výrobky můžeme zařazovat ob-
den a střídat je. Ať už jde o jogurt, tvaroh nebo 
kefírové mléko, raději vždy sáhněme po neochu-
cené variantě. Pro vylepšení chuti můžeme pou-
žít ovoce, kokos, mák, skořici nebo med. Nemusí-
me se bát ani polotučných variant (ideálně do cca  
3,5 % tuku). V případě, že to náš doporučený pří-
jem tuku dovolí, můžeme sáhnout i po smeta-
novém jogurtu řeckého typu. Vyhnout bychom  
se měli light variantám! S častou konzumací 
nebo přibývajícím věkem se mohou objevit za-
žívací problémy spojené s citlivostí / intolerancí  
na mléčné produkty. Nejvhodnější jsou proto 
farmářské kozí a ovčí produkty.

J O G U R T ,  T V A R O H  A  K E F Í R O V É 
N Á P O J E
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Výživa a střevní mikrobiom

Nejvhodnější je celozrnné a žitné, které obsa-
huje více vlákniny, vitamínů i minerálů. Případně 
kvalitní kváskový chléb. Aby bylo pečivo celo-
zrnné, nestačí jen tmavší barva nebo pár semí-
nek navíc.  Musí u něj být deklarován skutečný 
podíl celozrnné mouky, nejméně 80 % (cereál-
ní, vícezrnné apod. to nesplňují). Složení pečiva 
je vždy uváděno sestupně podle toho, kolik jaké 
složky obsahuje. Pečivo by nemělo být hlavním 
zdrojem sacharidů, proto ho doporučujeme jíst  
1x (maximálně 2x) za den.

P E Č I V O

Pozor na čerstvost a obsah tuku i soli. Měli by-
chom preferovat ty do 30 % tuku v sušině,  
ale pokud to náš celkový příjem tuku dovolí, mů-
žeme zařadit i tučnější sýry. Obsah soli by neměl 
překračovat 900 mg na 100 g produktu. Opět 
platí, že kvalitní farmářský výrobek je nejlepší 
volbou. Taveným sýrům a podobným výrobkům 
se vyhněme, protože obsahují vysoký podíl soli  
i fosforu, který může působit negativně na vstře-
bávání vápníku.

S Ý R Y

Většina uzenin obsahuje nízký podíl masa,  
ale mnoho náhražek, dochucovadel, cukru a soli. 
Takovým výrobkům je lepší se vyhnout. Nejlep-
ším zdrojem je proto ověřené řeznictví. Vhodná 
je šunka s podílem masa vyšším než 90 % (vý-
běrová nebo vyšší jakosti). Obsah tuku v šunce 
by neměl být vyšší než 3-5 %, zatímco soli vždy 
méně než 2,5 %. Paštikám, salámům, párkům  
a klobásám se spíše vyhýbejme. Ani ty „lepší“ va-
rianty totiž nemají extra vysoký podíl kvalitních 
bílkovin.  A pozor na marketingové názvy jako 
„dětská šunka“ či „párky pro děti“! Ne vždy ta-
kové produkty obsahují dostatek masa a vejdou  
se do doporučených limitů pro sůl. 

U Z E N I N Y

Konzumovat co nejvíce různých druhů, abychom 
přijali široké spektrum živin. Pro lepší stravi-
telnost je můžeme před konzumací namáčet  
(ořechy a luštěniny) nebo nadrtit či umlít (lněná  
a sezamová semínka).

O Ř E C H Y ,  S E M Í N K A  
A  L U Š T Ě N I N Y
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Výživa a střevní mikrobiom

I když je stravování velmi individuální záležitost, 
kterou je lepší řešit s odborníkem, i tady je něko-
lik zásad, které platí pro všechny z nás. Naše tělo 
není uzpůsobeno na trávení 24/7 a během dne  
se mění jeho schopnost efektivně využít přijatou 
energii. Největší množství energie bychom pro-
to měli konzumovat kolem poledne a také ráno. 
Naopak večeře už by měla být o něco menší,  
ale rozhodně se nemusíme odbýt jen salátem. 
Obzvlášť pokud jsme před tím sportovali. Důle-
žité je načasování. Večeřet bychom měli nejpoz-
ději 3 hodiny před spaním a pozor na následné 
pozdní popíjení a uzobávání. Kromě uložení ne-
využité energie v  podobě tukových zásob tím 
snižujeme kvalitu spánku a opravných procesů. 
Ty jsou naprosto zásadní pro zničení narušitelů 
v našem těle a celkové zdraví. 

Další důležitou věcí je dostatek vlákniny.  
Ta je zásadní pro výživu prospěšných mikroor-
ganismů v  našich střevech, pocit sytosti, opti-
mální trávení a mnoho dalších procesů. Naše-
mu tělu dodává důležité vitamíny a minerály. 
Nejlepším zdrojem je zelenina, kterou bychom 

měli konzumovat ke každému jídlu (aspoň  
500 g denně). Doplnit ji můžeme celozrnnými 
obilovinami, luštěninami nebo ovocem, ale u něj 
pozor na vyšší obsah energie a cukrů.

Pak tady máme tři základní makroživiny. Bílko-
viny jsou nezbytné pro většinu procesů, zajiš-
ťují pocit sytosti a jsou zdrojem vitamínů i mi-
nerálů, takže by, stejně jako vláknina, měly být 
součástí každého jídla. Tuky jsou zase nezbytné  
pro tvorbu hormonů i buněk a vstřebávání někte-
rých vitamínů. Proto by také měly být prakticky 
v  každém jídle. Zdravých tuků není potřeba se 
bát, ale s  jejich množstvím bychom to neměli 
přehánět, protože obsahují nejvíce kalorií. Po-
slední makroživinou jsou sacharidy, které slou-
ží hlavně jako zdroj energie, vlákniny, vitamínů  
a minerálů. Upřednostnit bychom měli ty slo-
žené, ze kterých se energie uvolňuje postupně.  
U těch jednoduchých dochází naopak k  výky-
vům krevního cukru, který následně způsobuje 
návaly únavy, hladu a chutí. 

Lenka Ř.
Vojtu jsem znala už z firemní akce, kde nám radil,  
jak se protáhnout u počítače, lépe jist a spát. Pár měsíců  
na to jsem s ním měla konzultaci a, protože se snažím žít 
zdravě už delší dobu, neprobírali jsme ani tak základy ra-
cionální stravy nebo udržitelného pohybu, ale Vojta za-
měřil pozornost spíš na detaily. Řekněme takové lifehacky,  
jak to mohu všechno dělat ještě efektivněji. Bavili jsme se  
o načasování jídel, trojpoměru makroživin, doporučením 
pro lepší spánek a uspořádání různých typů tréninků bě-
hem týdne.
Všechno to dávalo smysl a už po týdnu drobných úprav 
jsem se cítila lépe, měla více energie, neměla vůbec hlad 
ani chutě a váha šla dolů. Vojtu doporučuji všema deseti.  
Je to odborník na správném místě a navíc s lidským přístu-
pem. Zkrátka spolupráce jedna radost.

R E F E R E N C E
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Aby vám při nakupování nechyběla inspirace, s  našimi specialisty na výživu jsme  
pro vás připravili nákupní seznam surovin podle jednotlivých makroživin. Při jejich 
následné přípravě si dejte pozor také na technologickou úpravu. Ideální je vaření  
ve vodě, páře, konvektomatu nebo jiných upravených nádobách a také zapékání v trou-
bě. Zvolit můžeme i restování na pánvi, ale je velmi důležité vybrat správný tuk pro pří-
pravu. Vhodné a tepelně stabilní jsou například sádlo, přepuštěné máslo (ghee) nebo 
třeba kokosový olej. Panenské oleje (olivový, avokádový, lněný apod.) nejsou tak tep-
lotně stabilní, a proto je používejte jen na studenou kuchyni. Raději úplně vynechte 
smažení a přepalování potravin, zejména na tucích, které k tomu nejsou určené. 

T I P

Výživa a střevní mikrobiom

maso, ryby a mořské plody, 
vejce, neochucené mléčné 
výrobky (cottage, skyr, tvaroh, 
žervé, lučina apod.), šunka, sýry 
(gouda, mozzarella, feta,  
tvarůžky apod.), vnitřnosti, 
zvěřina, šmakoun, tempeh, tofu, 
luštěniny, bílý jogurt, kefír

tučná masa a ryby, avokdo, 
oleje (olivový, kokosový apod.), 
ořechy (mandle, vlašské, kešu, 
para atd.) semínka (dýně, slu-
nečnice, sezam, chia,  
lněná, mák atd.), tučné mléčné 
výrobky (zrající sýry, máslo, 
ghee, řecký jogurt), sádlo, pravé 
kakao/hořká čokoláda, kokos  
a výrobky z něj

zelenina (brambory, batáty, 
mrkev, řepa, červená  
paprika apod.) ovoce, rýže, 
rýžové nudle, vločky  
(jáhlové, ovesné, pohankové 
atd.), kuskus, bulgur, polenta, 
quinoa, celozrnné těstoviny, 
pečivo (žitné/celozrnné/ 
špaldové), kváskový chléb, 
luštěniny

B Í L K O V I N Y T U K Y S A C H A R I D Y
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Výživa a střevní mikrobiom

To, v  jakém poměru bychom měli jednotlivé 
makroživiny kombinovat, je velmi individuální. 
Odvíjí se to od typu metabolismu, našeho cíle  
a ročního období. Proto si nebudeme dávat ně-
jaké univerzální doporučení, které by pro něko-
ho nemuselo být vůbec vhodné. Stejně je tomu 
i u počtu jídel během dne. Základem by ovšem 
měla být 3 hlavní jídla (snídaně, oběd a večeře) 
každý den zhruba ve stejný čas, která můžeme 
v  případě potřeby doplnit svačinou. Nesmírně 
důležité je také to, jak pokrmy konzumujeme. 
Jíst bychom měli v  klidu a bez narušitelů jako 
jsou mobil, počítač, televize nebo práce. Věnuj-
me jídlu dostatečnou pozornost. Každé sousto 
je potřeba v ústech pořádně rozmnělnit a hlavně 
nikam nespěchat. Pocit sytosti se totiž dostaví 
až po 15-20 minutách. V opačném případě toho 
sníme daleko víc, než naše tělo doopravdy po-
třebuje. Navíc budeme mít brzy znovu hlad, pro-
tože mozek pořádně nezaznamenal informaci  
o tom, že jsme jedli. 

Když se nám podaří zařadit těchto pár jedno-
duchých pravidel a budeme jíst do 80 % sytos-
ti, naše tělo nám nejlépe řekne, jak velká porce  
je pro nás nejlepší. Na druhou stranu mnoho lidí 
má tyto signály už natolik rozhozené, že stále 
jedí více nebo i méně, než jejich tělo potřebuje. 
Buď jsme podvyživení kaloricky a naše tělo boju-
je o přežití kvůli nedostatku energie, nebo jíme  
o dost víc, než potřebujeme, ale naše tělo přitom 
nedostává potřebné základní živiny a je obaleno 
energií v podobě tukových zásob, protože ji ne-
umí využít. V takovém případě je nejlepší volbou 
podrobná analýza složení těla na přístroji InBody 
a konzultace s odborníkem, který nastaví vhodný 
kalorický příjem a trojpoměr živin podle typu 
našeho metabolismu. Díky tomu se potrava mění 
na energii a neukládá se jako tuk, máme bezpro-
blémové zažívání a dostatek fyzické i mentální 
energie po celý den. Také se vyhneme návalům 
hladu i chutí a máme více chuti do života i pozi-
tivních pocitů. A to za to rozhodně stojí!

Každý den si dejte 3 hlavní jídla (snídani, oběd a večeři), která budete jíst zhruba  
ve stejný čas. Pravidelností zvýšíte využitelnost živin a předejdete návalům hladu  
a chutí během dne. Jídla skládejte z  kvalitních čerstvých potravin (viz nákupní  
seznam a instrukce k nakupování) a nezapomeňte na dostatek vlákniny, bílkovin  
a zdravých tuků. Jezte v klidu a vědomě do pocitu sytosti. Mezi večeří a snídaní do-
přejte tělu odpočinek bez jídla jen o vodě nebo neslazeném čaji, který by měl trvat 
aspoň 12 hodin. 

Ú K O L
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Míra P.
Dnešní doba na nás klade vysoké nároky a tím sami sebe 
dostáváme do stavů jako jsou stres, špatná životospráva, 
nedostatek spánku, celková únava apod. A při dlouhodo-
bém působení přijdou i chronické obtíže. Byl jsem na tom 
podobně. Díky dlouhé a pravidelné spolupráci s  Vojtou  
(5 let) se dnes cítím naprosto skvěle. Zmizely chronické 
obtíže v oblasti bederní páteře, zvýšila se fyzická zdatnost  
a jsem prostě v  lepší kondici. Lépe odolávám všemu,  
co se na mě „valí“ v každodenním životě.
A jak jsem se k tomu dopracoval? Díky spolupráci s Urban-
life, jejich individuálnímu přístupu a empatii na to nejste 
sami a můžete se na jejich tým naprosto spolehnout. Pomo-
hou vám s jídelníčkem, nastaví individuální tréninkový plán  
a v rámci koučinku pomohou i s psychikou.
A pokud vytrváte, bude váš život o mnoho spokojenější  
a šťastnější. Věřte mi. Mám tu čest to zažívat na vlastní kůži 
a ten pocit je neskutečný.

Honza Š.
„No to fakt ne“, byla moje první reakce, když mi moji nejbliž-
ší přátelé nabídli, ať s nimi chodím cvičit. Že prý je Vojta fajn  
a navíc hezoun, muž roku či co. No, smál jsem se jako blázen.  
Já a do fitka? Problém je, že už nejsem nejmladší. 40 let už 
mi bylo a začaly první vážnější problémy. Najednou mi došlo, 
že musím začít pro sebe dělat i něco víc než chodit každý den 
pěšky. Došlo mi, že bych měl o svou tělesnou schránku pečovat 
trošku sofistikovaněji. A tak jsem to zkusil.
Vojta si mě získal hned na první dobrou. Pozitivní, věčně usmě-
vavý kluk s květákem na hlavě, který o své práci hodně přemýšlí 
a snaží se každému klientovi dát, co je podle něho potřeba. Tré-
ninky jsou velký relax, i když zároveň (často dost pekelná) fuška. 
Vojta se snaží na věci dívat komplexně. Pomáhá se složením 
stravy, pitným režimem apod. Zároveň se snaží řešit například i 
problémy se spánkem nebo se stresem, který tělo špatně snáší.
Po necelých dvou letech mám ramena jako nikdy, udělám klik 
(ne jeden) a zvednu spoustu železa. Ale hlavně se cítím skvě-
le. Lépe se vyrovnávám s únavou a díky Vojtovi jsem pochopil,  
jak je pro tělo (a i pro mou duši) důležitý odpočinek. 
A tím asi vůbec nejlepším doporučením je to, že jsem  
k Vojtovi, muži roku, poslal i mou ženu! Takové mám díky němu  
sebevědomí :-).

R E F E R E N C E
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Pohyb a tělo bez  
bolesti
Všichni moc dobře víme, že bychom se měli 

hýbat. Pohyb je velmi často prvním krokem  
na naší cestě za zdravějším životním stylem. 
Proč tomu tak je? Spánek většina z nás neře-
ší, v jídle a pití se nechceme příliš „omezovat“, 
a tak si pořídíme tenisky, kolo nebo permici 
do fitka. A je to dobře, protože naše tělo bylo 
stvořeno k  pohybu a trpí, když ho nepouží-
váme. Celodenní sezení, kdy pomalu ale jistě 
přirůstáme k židli, neprospívá pohybovému 
aparátu ani celkovému zdraví. Nicméně ani 
druhý extrém v podobě profesionálního spor-
tu a neustálého překonávání se není ideální. 
To jsou hlavní důvody, proč 85 % dospělých 
trpí bolestmi pohybového aparátu. A tak není 
divu, že je bolest stále častěji označována  
za další civilizační onemocnění.   

Většinou se s  ní postupně naučíme žít, ale 
bolest rozhodně není normální! Slouží jako 
ochranný varovný signál, kterým se nám naše 
tělo snaží říct, že někde vznikla nerovnováha. 
Pokud ho budeme ignorovat a dál prohlubo-
vat nevhodné pohybové vzorce, jednoho dne 
pohár přeteče a dojde k tomu nejhoršímu. 
Nevratné strukturální změně jako výhřez me-
ziobratlové ploténky nebo syndrom karpální-
ho tunelu. Ty už se většinou dají vyřešit pou-
ze operací. Proto pokud nás trápí akutní nebo  
i dlouhodobá bolest, vždy se poraďme s fyzio-
terapeutem, který nám pomůže najít její příči-
nu a sestaví terapeutický plán na míru. Univer-
zální doporučení tady totiž většinou nefungují 
a sami bychom si mohli náš stav ještě zhoršit. 

Otestujte si kondici vašeho pohybového 
aparátu. Pokud následující výroky vysti-
hují váš aktuální stav a možnosti, je vaše 
tělo ve slušné kondici. Pokud ale najdete 
jeden nebo více rozporů, stálo by za to  
na něm trochu zapracovat, abyste předešli 
bolesti, zranění nebo jiným problémům.

předkloním se ke špičkám s propnutými 
koleny a dotknu se země

vydržím v hlubokém dřepu s patami  
na zemi aspoň 2 minuty

dotknu se křížem dlaněmi za zády na obě 
strany

vydržím ležet na zádech s přilepenými 
bedry a propnutými končetinami 5 cm 
nad zemí aspoň 1 minutu

uběhnu 5 km bez pauzy

T E S T
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Pod kudlou ale nikdo z nás určitě skončit ne-
chce, a proto je potřeba vyhnout se extrémům  
v podobě nedostatku pohybu. Ten kromě bolesti 
většinou vede také k nadváze, cukrovce, problé-
mům s tlakem apod. Ovšem i zbytečný nadbytek 
pohybu může být pro tělo devastující. Přesto,  
že nás k tomu vybízejí všechny ty chytré hodinky 
a aplikace, nesledujme pouze množství našeho 
pohybu. Ano, je důležité si každý den splnit ně-
jaký základní objem aktivit, ale rozhodně je po-
třeba myslet také na jeho správné provedení. 

„Každý extrém je špatný a kvalita  
pohybu je důležitější, než by se mohlo 

zdát.“

Jak tedy na kvalitní pohyb bez bolesti? Je  
to jako taková pyramida. Její základy tvoří ty nej-
důležitější a nejfrekventovanější pohyby a pozi-
ce. Konkrétně dýchání a držení těla ve stoji i sedu. 
Výše je to pak schopnost správně používat hlu-
boký stabilizační systém neboli core. Následují 
základní pohybové vzorce jako dřep, předklon  
či klik. A úplně nahoře specifické sporty jako 
běh nebo třeba tenis. Proto pokud nebudeme 
mít správné a hlavně pevné základy pohybového 
aparátu, je jen otázkou času, kdy se u některého 
z náročnější pohybů objeví bolest nebo zranění. 

Pohyb a tělo bez bolesti

Držení těla ve stoji i sedu jsou pozice, ve kterých strávíme denně většinu času. Dýchání 
je zase vůbec nejfrekventovanější a nejdůležitější pohyb v našem životě a každý den 
uděláme až 30 000 opakování. Proto je jejich správné provedení tak nesmírně důle-
žité. Nikdo z nás ovšem nevydrží celý den sedět nebo stát jako na fotce v první třídě  
a dýchat zhluboka do břicha. Zkuste se proto během dne vědomě vracet k aktivnímu 
držení těla a spojit to s  několika hlubokými nádechy. Díky okysličení získáte rychlý 
příval energie a zároveň je to nejdostupnější antistresová pomůcka. Jak na to, vám uká-
žeme s našim fyzioterapeutem Tadeášem v tomto videu.

T I P

https://youtu.be/PQ6famld6-U
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Hýbejme se chytře a v souladu s našim tělem, 
protože pohyb by měl být v první řadě zdrojem 
radosti. Záplava endorfinů po sportovním výkonu 
je úžasná věc. Často za námi ale přichází klienti, 
kteří se v mládí sportu příliš nevěnovali a k pohy-
bu se dostali až kvůli problémům s pohybovým 
aparátem nebo hubnutí. To samozřejmě není ide-
ální motivace, ale pořád je to lepší, než nezačít 
vůbec. 

Já se od útlého dětství věnoval vrcholově ho-
keji a život bez pohybu si nedokážu představit. 
Dnes je to pro mě především skvělý nástroj, jak 
si vyčistit hlavu a dobít baterky. Ale nebylo tomu 
tak vždy. Těžký trénink pro mě byl v minulosti i 
prostředkem k  tomu, jak se „potrestat“ za zá-
chvaty přejídání, nebo jak utéct od velkého psy-
chického vypětí. Radost z pohybu se na nějakou 
dobu úplně vytratila a já se spíš likvidoval. Řiďme  
se proto následujícím pravidlem. Pokud na tré-
nink nemáme dostatek energie, nejprve dobijme 
naše baterky kvalitním spánkem a jídlem. Nad-
měrné množství pohybu bez adekvátního odpo-
činku je totiž velký stresor. 

Většina lidí má pohybu nedostatek. Zaměřme 
se proto na pravidelnost a každý den se snažme 
splnit naše pohybové minimum. Rozhodně kvů-
li tomu nemusíme kupovat členství v posilovně. 
Tou nejlepší a nejdostupnější formou pohybu je 
chůze. Dochází během ní k  protisměrné rotaci 
ramen a pánve, což je jedna z  nejefektivnějších 
kompenzací sedavého způsobu života.

Pohyb a tělo bez bolesti

Pokuste se každý den udělat aspoň 8 000 
kroků. Nemusíte si vyhrazovat speciální 
čas navíc, protože příležitostí k  navýše-
ní pohybové aktivity máme v  každoden-
ním životě mnoho. Vysednout o zastávku 
nebo dvě dřív, vyměnit výtah za schody, 
vyšlapat eskalátory a mnoho dalších. 
A také se snažte být co nejvíc venku na 
slunečním světle. Ideálně aspoň hodinu 
denně. Slunce má totiž zásadní vliv na 
zdraví i psychiku, a tak budete mít kromě 
energie a kvalitnějšího spánku také mno-

Ú K O L

Pohyb je neomezený zdroj štěstí, který máme 
vždy s  sebou, a měl by být každodenní součás-
tí našeho života. Důležitější než trhání rekordů 
v počtu kilometrů nebo spálených kalorií je jeho 
kvalita a pravidelnost. Pojďme se proto hýbat 
chytře a s radostí, aby nám náš pohybový aparát 
sloužil co nejdéle. 

Alena P.
S Vojtou cvičím už 4 roky a pořád mě to moc baví. Pokaž-
dé mi sestaví jiný trénink tak, aby to bylo zajímavé a často 
je v něm i něco úplně nového. Trénink vždy odpovídá mojí 
aktuální kondici a náladě. Oceňuji, že spolu můžeme prob-
rat také otázky správné výživy a celkově zdravého životního 
stylu. Je to ideální kompenzace mojí kancelářské práce, ale 
také dalších sportovních koníčků. Takže spolupráci s Vojtou 
jednoznačně doporučuji.

R E F E R E N C E
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Psychika a (ne)přítel 
mozek

Zkuste se zamyslet nad tím, jak vás stres 
ovlivňuje a které z  jeho níže uvedených 
projevů jsou u vás nejčastější.

změny nálad (např. pocity vzteku, strachu, 
smutku, nejistoty, starostí apod.)

změny stravovacích návyků (např.  
nechutenství nebo naopak zvýšená  
potřeba jídla)

problémy se spánkem (např. problém  
s usínáním nebo noční buzení)

zhoršená koncentrace a/nebo ztráta mo-
tivace a tendence k prokrastinaci

zažívací problémy (průjem, bolesti břicha 
apod.)

zhoršení chronických zdravotních  
problémů

zvýšená potřeba užívání tabáku a/nebo 
alkoholu a jiných návykových látek

T E S T

01

02

03

04

05

06

07

Stres je činitel, před nímž v  dnešní rychlé 
době prakticky není úniku. U každého z nás 
se navíc projevuje trochu jinak. Řekli jsme  
si, že jako stresory na naše tělo působí mnoho 
faktorů z prostředí kolem nás a společně plní 
pomyslný stresový zásobník. I přes to bývá 
psychický stres často tím hlavním zdrojem  
a má zásadní vliv na naše chování. Můžeme mít 
ten nejlepší individuální plán, ale pod tíhou 
každodenních povinností a celkové stresové 
nálože se nám ho nemusí dařit plnit. Kdo by 
taky řešil jídelníček nebo trénink, když zrovna 
doslova bojuje o přežití. Náš mozek dělá přes  
95 % rozhodnutí  na autopilota, čímž nás 
chrání před fyzickým i psychickým ohrožením. 
A nemusíme ani stát tváří v tvář mamutovi, jako 
tomu bylo u našich předků. Podobnou streso-
vou rekci v  nás během každodenního života 
vyvolávají například mezilidské vztahy, finanč-
ní situace, pracovní a osobní závazky, zprávy, 
srovnávání se s  ostatními nebo sociální sítě. 
Proto se nám často nedaří ukotvit nové návyky 
nebo se zbavit těch starých například v podobě 
rychlého potěšení, které nám pomáhá „přežít“ 
a aspoň na okamžik se cítit o něco lépe. 
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Psychika a (ne)přítel mozek

No jo, jak ale vystoupit z tohoto začarovaného kruhu?
Většina našich ochranných vzorců vznikla už v dětství a zopakovali jsme je už mnohokrát. S každým 

opakováním se tento vzorec prohloubil a ve vypjatých situacích nás mozek donutí ho bez přemýšlení 
udělat. Ano, bez přemýšlení. V tu chvíli nás totiž ovládá emoční (savčí) mozek a toho zajímá jen bez-
pečí. Abychom se dokázali ovládnout a udělat vědomé rozhodnutí, je potřeba zapojit mozek lidský 
neboli mozkovou kůru. To je ovšem o dost pomalejší a energeticky náročnější. Tento proces je pro nás 
zkrátka „nevýhodný“ a možná proto se říká, že přemýšlení někdy bolí. Řešením, jak se těchto našich 
návyků postupně zbavit, je začít si je uvědomovat. V klidu se zamyslet, kdy a kde se objevily a co jsou 
jejich spouštěče. 

“„Většinu našich přesvědčení a návyků získáváme do 7 let.“

Dlouhá léta nám mohly pomáhat zvládat různá strádání, kdy nám v  životě něco chybělo. Mohlo  
to být jídlo, alkohol a cigarety nebo snaha skvěle vypadat, být nejlepší v nějaké sportovní disciplíně či 
v práci. Zdrojem takového nadměrného úsilí je většinou strach. Strach z toho, že nejsme dost dobří, 
což byl i můj případ. 

Celé dětství jsem byl ten hodný kluk, který měl samé jedničky, neměl průšvihy a ani ho nenapadlo, 
že by někdy vynechal hokejový trénink nebo jinou povinnost. Snažil jsem se tím získat pozornost 
a ocenění ostatních, protože sám jsem se ocenit nedokázal. Jak už to tak ale v životě bývá, přichá-
zela naopak negativní pozornost v podobě narážek mých vrstevníků na mou váhu atd. Po příchodu  
na gympl jsem si ale řekl už dost a něco jsem se sebou udělal. Hezká postava nám ale automaticky ne-
změní myšlení a přesvědčení o sobě samých, které je zaryta hluboko v našem podvědomí. A tak strach 
a jeho vliv pokračovali i po přestěhování do Prahy. Studium prestižních škol, pravidelné ocenění  
za nejlepšího trenéra, značkové oblečení a elektronika, založení firmy, hezká auta a tak dále. Dokonce 
ani po ocenění Muž roku jsem si nedokázal říct, že jsem dost dobrý. Spíš naopak. Pociťoval jsem ještě 
větší tlak a nejistotu. Měl jsem v životě prakticky všechno, po čem jsem toužil. Šťastný jsem ale roz-
hodně nebyl. Mému života chyběla radost, šmrnc a šťavnatost. Rozhodl jsem se vyhledat odborníka 
a podívat se do minulosti, protože jsem nějak cítil, že příčinu i řešení najdu právě tam. Postupně jsem 
objevoval vzorce svého myšlení i sebedestruktivního chování, které mě kromě životní spokojenosti 
připravily i o mé zdraví. 

Neměli bychom za to být ale naštvaní. Proč? Často se nám díky tomu podařilo něčeho dosáhnout  
a hlavně se stát tím, kým dnes jsme. Pojďme jim poděkovat za jejich službu a zároveň se s nimi roz-
loučit. Teď už nám totiž neslouží, a tak je na čase je nahradit novými myšlenkami a návyky, které nám 
do života přinesou více toho, po čem opravdu toužíme.
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Psychika a (ne)přítel mozek

V klidu se zamyslete nad tím, co je pro vás v životě opravdu důležité. Občas to může 
být pěkně složité, protože společnost na nás vytváří neustálý tlak, jací bychom měli 
být apod. My to ale potřebujeme dělat především pro sebe, ne pro někoho dal-
šího. Stanovte si cíl, který bude opravdu váš a který vás bude motivovat. Každý den  
se pak snažte udělat aspoň jednu malou věc, která vás k  němu přiblíží. Plánování 
vám v tom může velmi pomoci. Každý večer nebo na začátku nového dne si sedněte 
a naplánujte si nejdůležitější úkoly a odměny. Odškrtávání úkolů vás bude motivovat  
a odměny zajistí, že vám cesta za zdravějším a spokojenějším životem bude přinášet 
radost. A bez té je jakákoliv dlouhodobá změna jen velmi těžko udržitelná. Proto když 
se například trochu omezíte v  jídle nebo jiné oblasti životosprávy, vykompenzujte  
si to potěšením a sebepéčí někde jinde, například v podobě masáže apod. Na závěr 
přidáváme ještě několik otázek, které vám pomohou správně stanovit váš cíl, aby byl 
ještě dosažitelnější. 

T I P

Popište podrobně váš aktuální cíl? 

Proč je pro vás důležitý a co vám přinese?

Do kdy ho chcete dosáhnout?

Jak budete měřit pokroky a poznáte, že už jste cíle dosáhli?

Co konkrétně uděláte, abyste cíle dosáhli?

Jaké budou první 2-3 kroky pro jeho dosažení a kdy přesně je uděláte?

Co pro to bude potřebovat (případně jak a kdy to získáte)?

Co by mohlo vaše kroky ohrozit a jak to překonáte?

�
�
�
�
�
�
�
�

Ať už se jedná o zajídání, prokrastinaci nebo přehnané pracovní úsilí, konzumaci alkoholu, nadměr-
né sportování, setrvávání v nefunkčních vztazích nebo to, že si neuděláme čas na sebe, odpočinek, 
kvalitní jídlo a spánek, vždy je potřeba postupovat krůček po krůčku a být trpělivý. Každý máme jiné 
vnímání světa a v životě jsou pro nás důležité jiné věci. Abychom dosáhli trvalé změny, musí náš cíl  
i motivace vycházet opravdu z nás. Poté se v našem životě mohou začít dít doslova zázraky.
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Zdravý a spokojený 
život
Dokázat žít zdravěji a spokojeněji často obnáší 
schopnost mít se dostatečně rád a přestat sám 
sobě škodit (životospráva, vztahy, přepínání se 
apod.). Stačí v sobě na pár dnů najít sílu vystoupit 
z komfortní zóny a ukotvit nové návyky. Naštěstí 
velmi brzy pocítíme pozitivní efekt, začneme se 
ve svém těle cítit skvěle, budeme mít více ener-
gie i lepší náladu a to nás bude motivovat na další 
cestě.

„Každá cesta začíná prvním krokem.“

Při naší práci proto klademe důraz na několik 
hodnot. Tou první je sebeláska. Nepleťme si ji 
ovšem se sobectvím. Sebeláska ve smyslu na-
slouchání svým potřebám a pečování o sebe. 
Jen tak totiž můžeme dosáhnout energetického  
i vnitřního dostatku, ze kterého můžeme násled-
ně dávat lidem kolem nás. Dále je to radost, pro-
tože zdravý životní styl by rozhodně neměl být  
o strádání a zákazech. Svoboda zase reprezen-
tuje schopnost vymanit se z chování a životních 
situací, které nám spíš ubližují. A konečně smysl 
s  jednoduchostí vyjadřují to, že nad jakoukoliv 
změnou je potřeba přemýšlet v kontextu celého 
života a měli bychom začínat u těch, které budou 
mít největší celkový pozitivní efekt a zároveň 
budou nejsnáze zařaditelné do našeho běžného 
fungování. 

Proto jsme pro vás do tohoto e-booku vybrali 
jen ty nejdůležitější úkoly v podobě každoden-
ních návyků, které tvoří naprosté základy celko-
vého zdraví a psychické pohody. Tabulku s jejich 
přehledem najdete na poslední stránce. Pro ně-
koho, kdo se doteď o svůj životní styl příliš neza-

jímal, to může vypadat jako spousta úkolů. Nej-
důležitější je ale začít, a proto si klidně vyberte 
jen 1-2 oblasti, které začnete zlepšovat a postup-
ně přidávejte další. Žádná dlouhodobě udržitel-
ná změna by totiž neměla působit tlak a další 
stres. A také platí, že nic nemusí být perfektní. 
Ano, při ukotvení nového návyku je nejlepší to 
zkusit zvládnout 2-4 týdny bez vynechání, ale 
poté se můžeme držet známého pravidla 80:20. 
Přeci jen jsme pouze lidé a ne stroje.

Kdo naopak většinu z  úkolů pravidelně dělá, 
skvělá práce! Vraťte se k  TIPům, které obsahují  
o něco pokročilejší návyky, a zkuste posunout 
váš životní styl na další úroveň. A všichni se urči-
tě připojte do naší speciální facebookové skupi-
ny. Čeká tam na vás spousta inspirace v podobě 
receptů, tréninkových videí nebo tipů pro kvalit-
nější spánek, spokojenou mysl a mnoho dalšího. 
Také získáte odpovědi na vaše dotazy a možnost 
konzultace s  našimi odborníky. Tak se přidej  
k nám, společně jsme silnější.

Pokud vás zajímá, co je pro vás a vaše tělo nej-
lepší nad rámec obecně platných doporučení, 
nebo jak konečně dosáhnout cíle v oblasti pře-
měny postavy či nějakého zdravotního problému, 
je potřeba vzít v potaz vaši individualitu. Každé 
tělo i mysl funguje odlišně a mají jiné potřeby. 
Například které potraviny a v jakém poměru jsou 
pro vás ideální a zajistí vám bezproblémové zaží-
vání i optimální hmotnost? Jaký druh a intenzita 
pohybu vám pomohou být v kondici a předejít  
či odstranit bolesti pohybového aparátu? Co 
vám v životě způsobuje stres a jak to minimali-
zovat? Co jsou vaše silné stránky a jak je využít  
v pracovním i osobním životě? 

https://www.facebook.com/groups/418109729882889
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Zdravý a spokojený život

Nebo jaký druh aktivit a odpočinku je pro vás 
nejvhodnější pro udržení životní spokojenosti  
a celkové rovnováhy?

„Co je pro jednoho lékem, může být pro 
druhého jedem.“

Speciální diagnostika a následná konzultace 
s  odborníkem vám pomůže odhalit genetické 
předpoklady a nastavit životní styl na míru vaší 
genetice i časovým, finančním nebo jiným mož-
nostem. A navíc na to nebudete sami! Zvládnout 

jakoukoliv životní změnu může být náročné, ale 
s průvodcem a parťákem po svém boku zvládne-
te všechny překážky. Dosáhnete udržitelných 
výsledků i nového životního stylu, který se sta-
ne přirozenou součástí vašeho každodenního 
života. O našich osobních službách se dozvíte  
na webu.

Zkrátka budete konečně přesně vědět, co je pro 
vás nejlepší. Budete mít spoustu energie, pev-
nou imunitu i zdraví, tělo bez bolesti, a mnoho 
chuti do života i pozitivních pocitů. Protože to je 
podle nás zdravý a spokojený život, o který stojí  
za to usilovat. 

https://urbanlife.cz/sluzby/osobni-sluzby/
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Vojta Urban je osobní trenér a mentální kouč. Pochází z  valašského Vsetína, kde sa-
mozřejmě hrál hokej, protože se tam kromě pití slivovice nic moc jiného dělat nedalo.  
Po maturitě na gymnáziu mu bylo jasné, že to na NHL nebude, a tak se vydal do Prahy 
na vysokou školu. Během působení na MFF UK a VŠE začal pracovat jako trenér. Pro-
blémy osobních klientů byly ale většinou komplikovanější a nestačilo s nimi řešit pou-
ze oblast pohybu. V roce 2016 proto založil projekt Urbanlife, který sdružuje odborníky 
z oblasti nutriční terapie, fyzioterapie, psychologie, chronobiologie a trenérství. Vznikl 
tak unikátní koncept, který přistupuje ke zdraví a životnímu stylu komplexně a pomohl  
už tisícům osobních klientů a také pracovníkům ve firmách (Vodafone, Heineken, Unile-
ver, Red Hat, Equa bank apod.). Díky koučovacímu přístupu a studiu všech oblastí zdraví 
Vojta pomáhá lidem jako průvodce životním stylem především prostřednictvím indivi-
duálních konzultací, přednášek a workshopů. Mimo jiné je držitelem titulu Muž roku za  
rok 2019 a vášnivý sportovec, otužilec, čtenář i kuchař. 

O AUTOROVI
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Check list nejdůležitější návyků

Ú K O L 1   2   3   4   5   6   7

optimalizovat ložnici (tma, ticho, chlad, 
elektronika) a spát aspoň 7 hodin

vypít aspoň 30 ml čisté vody na 1 kg váhy 
a řídit se dalšími pravidly pitného režimu

jíst pravidelně 3 kvalitní hlavní jídla dle in-
strukcí a v noci udržet půst aspoň 12 hodin

udělat aspoň 8  000 kroků a strávit  
minimálně hodinu venku na slunci
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