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SLOVO úVODEM

Představujeme Vám 5 minutovou baterii cviků na mobi-
lizaci, posílení a protažení přetěžovaných svalových sku-
pin. Dlouhým sezením na jednom místě se páteř člověka 
deformuje. Člověk se hůře soustředí, je náchylnější k bo-
lestem zad v oblasti krční a bederní páteře. Stereotypní 
stoj a sed nabouráme krátkým cvičením, díky kterému se 
budete cítit plni sil a v práci odvedete maximum. naším 
pravidelným cvičením získáváte chuť k pohybu a energii 
k práci.

Pro každého, kdo celý den stojí a chodí, je velice důležitá 
správná a kvalitní obuv. Jejich opomenutím vznikají ne-
příjemné deformace nohy, které mohou po určité době 
dokonce znemožnit výkon povolání. Proto své nohy ne-
zanedbávejte a věnujte jim trvale po všech stránkách ná-
ležitou péči. Díky dlouhému sezení dochází k přetížení 
bederní části páteře. zvětšuje se bederní lordóza, dochá-
zí ke zkrácení bederního svalstva a povolení břišní stěny. 
zvýšená bederní lordóza bývá kompenzována zvýšenou 
hrudní kyfózou, zvláště tehdy, musí-li se pracující ve stoji 
sklánět. To má za následek zkrácení prsního a ochabnu-
tí zádového svalstva. Tyto negativní důsledky se snažíme 
kompenzovat cvičením, které působí proti vznikajícím 
potížím. Pracující v sedě by měli procvičovat pohyblivost 
pánve, bederní část páteře, hlezenní, ramenní, zápěstní, 
kolenní a ramenní klouby.  Cvičením vyrovnáváme vadné 
držení hrudníku a hlavy.
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aBECEDa 
SPRáVnéhO STOJE, SEDu a zVEDání PřEDMěTů

a) záSaDY SPRáVnéhO STOJE

1)  Stoj vzpřímený, bez předsunutí hlavy nebo trupu.
2)  hlava mírně vytažena z krční páteře, brada zasunuta jako by nás  
  někdo tlačil prstem do hlavy – zepředu dozadu.
3)  Ramena zatáhnout dozadu a dolů.  
4)  Ruce visí podél těla. 
5)  zatáhnout břicho, hýždě a podsadit pánev.
6)  Mírný postoj rozkročný.

B) nEJČaSTěJší ChYBY:

1)  Předklon páteře.
2)  Předsunutí hlavy nebo trupu.
3)  zvedání nebo předsun ramen.
4)  Prohnutí v bederní časti zad

C) záSaDY SPRáVnéhO SEDu:

z hlediska přetížení meziobratlové ploténky v bederní oblasti je nej-
vhodnější sed s „chráněnou pozicí páteře“, říká se mu také „chlapský sed“. 
není to sed elegantní, ale určitě účinný. Platí tedy pravidlo 90 stupňů a 
podle něj se dobře pamatuje.

1)  Sed je vzpřímený.
2)  hlava mírně vytažena z krční páteře.
3)  Mezi stehny, v kyčlích, v kolenních a hlezenních kloubech 
      je úhel 90 stupňů. 

  POzOR! PánEV BY MěLa BýT Výš nEž KOLEna.

D) nEJČaSTěJší ChYBY:

1)  zakulacená záda.
2)  Pánev je natočena dozadu.
3)  Sed je křečovitý a nevyvážený.

a CB D
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aBECEDa 
SPRáVnéhO STOJE, SEDu a zVEDání PřEDMěTů

E) záSaDY SPRáVnéhO zVEDání PřEDMěTu:

Obecná zásada pro všechny způsoby zvedání je, že nesmíme vystavo-
vat meziobratlovou ploténku současnému předklonu, otočení a tlaku. 

1)  zvedání lehčího předmětu můžeme provést pomocí kleku,  
  páteř je ve vzpřímené (extenční) poloze.

2)  Jedním kolenem klekneme co nejblíže ke zvedanému předmětu,  
  ten uchopíme a zvedáme. Přitom se opíráme o druhé koleno.

3)  zvedání těžšího předmětu je nejbezpečnější tak,  
  že se k němu postavíme obkročmo.

4)  V dřepu uchopíme mezi nohama předmět, záda jsou napřímena  
  a zabezpečena. Vstáváme za pomoci síly nohou.

F) nEJČaSTěJší ChYBY:

1)  zvedání v předklonu

2)  Při napřímení prohýbání se dozadu

3)  Prudké, švihové zvedání

FE
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zaČínáME

1. MOBILIzaČní ČáST

Mobilizací myslíme zahřátí (prohřátí) kloubního spojení (zápěstí, lokty, 
ramena, pánev, kolena, kotníky). Jde o krouživé pohyby v kloubech, 
které nám pomáhají „rozehnat“ synoviální tekutinu v kloubu. Tato te-
kutina nám umožňuje správné fungování kloubu. Klouby kroužíme na 
obě strany. začínáme kroužením vzad a poté pokračujeme pohybem 
vpřed.

a) zaČínáME KROužEníM V záPěSTí

B) KROužEní V LOKTI

C) KROužEní V RaMEnI

D) KROužEní V BOCíCh

E) KROužEní TRuPEM

F) KROužEní KOLEnY

g) KROužEní KOTníKY

2. POSILOVaCí a PROTahOVaCí ČáST

Posílením aktivujeme ochablé svalstvo, které pomůže k lepšímu stoji a 
pracovnímu nasazení. Protažení namáhaných svalových skupin pomů-
že tělu k rychlejší regeneraci a uvolnění.

F gEa CB D
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MOBILIzaČní ČáST

PROVEDEní: 
Sedíme rovně na židli, 

nataženou nohou  
provádíme krouživé 

pohyby v oblasti 
kotníku.

POČET OPaKOVání: 
4x na každou stranu

PROVEDEní: 
Ve stoji předpažíme 

a kroužíme zápěstím. 
zahříváme klouby  

a zároveň uvolňujeme 
svaly předloktí.

POČET OPaKOVání: 
4x vnější pohyb, 
4x vnitřní pohyb

PROVEDEní: 
Sedíme rovně na židli 

a krouživými  
pohyby vzad  

zahříváme ramenní 
klouby. uvolňujeme 

svaly krční páteře,  
mezilopatkové a prsní.

POČET OPaKOVání: 
4x na každou stranu

PROVEDEní: 
Při sedu zvedáme nohy na špičky  

a na paty.  
Posilujeme lýtkové a holení svaly.

POČET OPaKOVání: 
24x na každou stranu
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MOBILIzaČní ČáST POSILOVaCí ČáST

PROVEDEní: 
Krouživé pohyby 

hlavou  
podél hrudníku.  

Provádíme pouze 
půlkruhy.

POČET OPaKOVání: 
3x na každou stranu

PROVEDEní: 
Mírný stoj rozkročný, 
ruce si opřeme o zeď  
a provádíme výpon  

na špičky.  
Posilujeme lýtkové 
svaly, prokrvujeme 

svaly a šlachy dolních 
končetin.

POČET OPaKOVání: 
12x  – 24x

PROVEDEní: 
špičky chodidel  
směřují k sobě,  

plynule přejdeme  
na špičky.  

Posilujeme lýtkové 
svaly a zároveň  

uvolňujeme svaly 
holenní.  

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s / 10x
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POSILOVaCí ČáST
PROVEDEní: 

zvedneme natažené 
nohy nad zem a roz-

nožíme. gumička musí 
být napnutá. Posilu-

jeme břišní svalstvo a 
svaly dolních končetin.

POČET OPaKOVání: 
a) výdrž 5s / 5x  
vrátíme zpět, 

b) kmitáme 15s /3x 
(gumička nesmí 

povolit)

PROVEDEní: 
Sedíme na židli,  

gumičku si navlékne-
me na chodidlo nohy. 

Provádíme plynulé 
pohyby paže.  

Loket máme zafixova-
ný u těla.  

Posilujeme svaly 
bicepsu.

POČET OPaKOVání: 
10x, 3 série

PROVEDEní: 
Sed na židli,  

gumičku držíme  
oběma rukama.  

Jedna paže je za zády
v oblasti lopatek. 

Druhou rukou
provádíme plynulý 

pohyb vzhůru.
Posilujeme triceps.

POČET OPaKOVání: 
10x, 3 série

PROVEDEní: 
Míč stlačíme na úrovni hrudníku. 

Posilujeme prsní svaly.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s / 6x
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POSILOVaCí ČáST

PROVEDEní: 
Stoj rozkročný,  
snížené těžiště 

(pokrčené kolena, 
zpevněné břišní svaly). 
gumičku roztahujeme 

za zády.  
Posilujeme prsní  
a ramenní svaly.

POČET OPaKOVání: 
10x, 2 série

PROVEDEní: 
Stoj rozkročný,  
držíme se stěny 

(nábytku) a provádíme 
zanožování.  

Posilujeme svaly  
dolních končetin 

a hýžďových svalů.

POČET OPaKOVání: 
10x, 2 série

PROVEDEní: 
Sedíme na židli,  

stlačíme míč  
na úrovni pánve. 

Posilujeme
spodní část  

prsních svalů.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s / 10x, 2 série

PROVEDEní: 
Stoj rozkročný,  

rukou se opíráme  
o stěnu (nábytek)  

a provádíme  
unožování.

Posilujeme svaly dol-
ních končetin  

a hýžďových svalů.

POČET OPaKOVání: 
10x, 2 série
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PROTahOVaCí ČáST

PROVEDEní: 
úklon stranou,  

ruce v týl.  
Protahujeme 

zádové  
a mezižeberní svaly.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s / 3x  

na každou stranu.

PROVEDEní: 
V sedu vzpažíme a 
plynule přejdeme  

do hlubokého  
předklonu,  

hlavu vložíme  
mezi kolena.  

Protahujeme široký 
sval zádový,  

mezilopatkové  
a bederní svalstvo. 

PROVEDEní: 
Rozpažíme, prsty směřují vzad, ramena 

tlačíme dolů a lopatky k sobě.  
Protahujeme svaly paží, ramen a prsou.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s / 3x

Spojíme ruce za zády  a následuje krátká 
výdrž.  Poté přeneseme paže vpřed,  

chytneme se okraje stolu.  
Protahujeme prsní svaly.

POČET OPaKOVání: 
4x
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PROTahOVaCí ČáST

PROVEDEní: 
V sedu přitáhneme 
pokrčenou nohu  

k hrudníku / výdrž 5s. 
Poté vytočíme  
nohu stranou  

pro uvolnění kyčle.  
Protahujeme svaly 

zadní strany stehen.

POČET OPaKOVání: 
3x na každou stranu

PROVEDEní: 
Sed na židli, položím 

nohu přes nohu.  
Protilehlou paží  

se zapřeme za koleno 
vyšší nohy  

a provedeme rotaci.  
Protahujeme rotátory 
páteře a šikmé břišní 

svaly.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s /  

3x na každou stranu

PROVEDEní: 
Přeneseme váhu  

na pokrčenou nohu. 
zadní noha je  

natažená, špička  
chodidla směřuje 

vpřed.  
u zadní natažené 

nohy protahujeme 
lýtkové svaly.  

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s /  

3x na každou stranu

PROVEDEní: 
Stoj na jedné noze, 
druhou uchopíme

za nárt a přitáhneme  
k hýždím.

Kolena máme u sebe. 
Podsadíme pánev. 

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 10s /  

3x na každou stranu
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PROTahOVaCí ČáST

PROVEDEní: 
zvedneme dolní 

končetinu a opřeme 
nad koleno pokrčené 

stojné nohy.  
Protahujeme  

hýžďové svaly.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s /  

3x na každou stranu

PROVEDEní: 
Stoj rozkročný, úklon 

stranou. následně 
provedeme hluboký 

předklon. Kolena 
máme propnuté.  

Protahujeme zadní 
stranu stehen, hýždě  

a svaly páteře.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s /  

3x na každou stranu

PROVEDEní: 
uchopíme pokrčenou 

paži za loket
a přitáhneme ji  

k opačnému rameni.
Protahujeme svaly 

ramen.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s /  

3x na každou stranu

PROVEDEní: 
1. úklon hlavy na jednu stranu, dlaní uchopíme hlavu  

za spánek a protilehlou rukou tlačíme k zemi.  
2.  úklon hlavy šikmo dolů.  3.  Ruce v týl / nádech,  

s výdechem přitáhneme bradu k hrudníku.
POČET OPaKOVání: 

Výdrž 5s / 4x
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PROTahOVaCí ČáST

PROVEDEní: 
zvedneme paži  

nad hlavu, pokrčíme, 
uchopíme druhou  

rukou za loket  
a tlačíme k zemi.  

Protahujeme triceps.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s /  

2x každou ruku

PROVEDEní: 
Stoj vzpřímený,  

ruce v bok.  
Vytažením paží vzhůru 

protahujeme  
mezilopatkové břišní  

a prsní svaly.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s / 2x

PROVEDEní: 
Předpaženou ruku 
chytíme za dlaň,

prsty směřují k zemi. 
Protahujeme

svaly předloktí.

POČET OPaKOVání: 
Výdrž 5s /  

2x každou ruku
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KOMPEnzaČní SED

Doplňkové sezení v kanceláři zpestříme sezením na míči. Balancová-
ním na míči automaticky aktivujeme svaly hlubokého stabilizačního 
systému (břišní a zádové svaly).

Vložením míče do různých výšek opěradla, aktivujeme ochablé a ztuh-
lé svaly podél páteře.
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SLOVO úVODEM

Pohyb, vyvážený jídelníček a psychická pohoda – to jsou 
základní pilíře zdravého životního stylu.

Délka a kvalita života jsou ovlivněny především způso-
bem našeho stravování. Jídlo je dobré brát jako prostře-
dek k udržení kvalitního fyzického a psychického zdraví. 
Mnoho životních problémů lze řešit úpravou stravy. Je 
důležité naučit se poslouchat svoje tělo a vnímat jeho 
odezvy a reakce, kterými organismus dává najevo, co je 
správné a co ne.

CO JíME a PIJEME, OVLIVňuJE náš žIVOT

VYVážEná a PESTRá STRaVa

Při sestavování jídelníčku bychom měli usilovat o to, aby naše tělo do-
stalo i při redukci váhy vše, co potřebuje. Každá součást je důležitá, po-
kud některé dáme moc nebo málo, můžeme vše zkazit. Seznamte se 
tedy trochu blíže se základními živinami, které naše tělo potřebuje.

BíLKOVInY: (proteiny) jsou pro správnou výživu nepostradatelné, ne-
boť jsou základními kameny našeho organismu. V 1g bílkovin je obsa-
ženo přibližně 17kJ energie (4kcal). Bílkoviny jsou obsaženy především 
v mase, rybách, mléce, sýrech, vejcích, sóje, a ostatních luštěninách.

SaChaRIDY: jsou jedním z hlavních dodavatelů energie. ačkoliv v 1g 
sacharidu je obsaženo prakticky stejné množství energie jako v 1g bíl-
kovin, vzhledem k jejich mnohem vyššímu poměrnému zastoupení 
ve stravě přispívají zejména jednoduché cukry velkou měrou k tvorbě 
obezity. Podporují rovněž vyplavování inzulínu, který je spolutvůrcem 
tukových zásob. Sacharidy jsou obsaženy v mouce, moučných výrob-
cích, rýži, bramborách, ovesných vločkách apod. na minimum bychom 
měli omezit jednoduché cukry, které obsahují tzv. prázdné jouly tj. čis-
tou energii bez jakýchkoliv vitamínů, minerálů či bílkovin. Problém je, 
že tyto sladkosti milujeme a zároveň si je při hubnutí odpíráme. Tím se 
dostáváme do stresu, který zajídáme sladkým, a tak to jde stále dokola. 
Sladké je výborným a levným zdrojem energie, je snadno dostupné a 
mimořádně uspokojuje i naše chuťové buňky, obsahuje endorfiny, kte-
ré nám vyrábějí dobrou náladu.

TuKY: jsou nejvydatnějším koncentrovaným zdrojem energie (v 1g tuku 
je obsaženo přibližně 38kJ). Jednou z hlavních příčin špatného zdravot-
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ního stavu našeho národa je nadměrná spotřeba zejména živočišných 
tuků, a proto si o nich povíme více. základní stavební složkou tuků jsou 
mastné kyseliny, nasycené a nenasycené. na druhu mastných kyselin a 
jejich vzájemném poměrném zastoupení závisí vlastnosti tuků. zdravěj-
ší jsou tuky obsahující nenasycené mastné kyseliny, což jsou zejména 
tuky rostlinné, kterých bychom měli jíst zhruba dvě třetiny, živočišných 
pouze třetinu. Mezi tuky živočišného původu patří např. máslo, sád-
lo, mezi rostlinné tuky řadíme oleje a rostlinné tuky vyrobené z těchto 
olejů. Tuky se v naší stravě objevují ve dvou podobách, a sice jako tuky 
zjevné (máslo, sádlo, oleje, rostlinné tuky) a tuky skryté. Skryté tuky na 
nás číhají ve většině potravin, zejména v masných a mléčných výrob-
cích, představují asi 2/3 veškerého konzumovaného tuku. Tuky samo-
zřejmě nemůžeme zatratit úplně. Jsou zdrojem energie, rozpouštějí se 
v nich vitamíny a, D, E, K, které jsou zdrojem esenciálních mastných ky-
selin, jež jsou důležité pro správný chod organismu. To co je na tucích 
nezdravé, je jejich nadbytečný příjem.

Kromě bílkovin, sacharidů a tuků je nezbytné přijímat též vitamíny, mi-
nerály a především vlákninu, která je při hubnutí významným pomoc-
níkem. Váže na sebe vodu, nabobtná - zaplní tedy žaludek a tlumí pocit 
hladu, pokuste se uhradit spotřebu vlákniny s přirozených zdrojů.

OPTIMáLní zaSTOuPEní záKLaDníCh žIVIn

Doporučujeme, aby množství základních živin v potravě bylo dodržo-
váno v tomto poměru:

50 •	
– 65% sa-

charidů, 20 – 30% 

tuků, 10 – 15% bílko-

vin.

50 – 65% sacharidů, 

20 – 30% tuků, 

10 – 15% bílkovin

OMEzIT aLKOhOL a 
POTRaVInY BOhaTé 

na JEDnODuChé 
CuKRY & TuKY  

(především živočišné)

dbát na to,  
aby jídelníček 

obsahoval  
všechny  

základní živiny

DEnně VYPíT 
aLESPOň 2L  

náPOJů

zVýšIT SPOTřEBu zELEnInY 
(denně alespoň 300g) a dalších 

potravin s dostatečným obsahem 
vlákniny  

(ovoce - 200g/denně, 
tmavý chléb,  

obilninové produkty,  
luštěniny, sója)

zDROJE BíLKOVInY:  
nízkoenergetické mléčné 

výrobky, libové maso (kuře, 
krůta, králík, ryby, klokan) 
& ROSTLInné BíLKOVInY 

(sója, luštěniny)
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OPTIMáLní PITný REžIM

Pro doplňování tekutin se vžil pojem pitný režim. Je to hlavní způsob, 
jak pokrýt každodenní ztráty tekutin v těle. PRO zaChOVání našEhO 
zDRaVí JE nuTné VžDY uDRžET ROVnOVáhu MEzI PříJMEM a Vý-
DEJEM TEKuTIn. Doplňovat tekutiny (napít se) byste měli ještě dříve, 
než pocítíte žízeň.

Pokud chcete orientačně zjistit, zda přijímáte dostatečné množství te-
kutin, stačí běžně sledovat, jaké množství a zbarvení moči z vašeho těla 
odchází. Pokud má moč tmavou barvu, je to jedna ze známek nedosta-
tečného zásobení tekutinami.

OPTIMáLně BYSTE MěLI VYPíT DEnně MEzI 2 – 3 LITRY TEKuTIn. Po-
hybujete-li se v horku, těžce pracujete nebo sportujete, musí být příjem 
tekutin přiměřeně větší. Potřebné množství tekutin ovlivňuje i jídelní-
ček - pokud je základem zelenina, ovoce a mléčné výrobky, může být 
příjem tekutin formou nápojů o něco nižší.

zcela zavádějící a nebezbečná je například domněnka, že v zaměstnání 
stačí vypít několik šálků kávy a potom vše dohnat večer. záKLaDEM PIT-
néhO REžIMu MaJí BýT PřEDEVšíM nEKaLORICKé náPOJE, hLaVně 
VODa, nEJLéPE MInERáLní S nízKOu až STřEDní MInERaLIzaCí, S 
VYVážEnýM POMěREM MInERáLů.

01
Mějte neustále na 

očích PET láhev  
o určitém objemu, 

popř. oblíbenou  
skleničku nebo 

hrníček.

VYPIJTE PřESně 
TOLIK, KOLIK 
zVLáDnETE  

BEz náSILnéhO  
SEBEnuCEní

DůLEžITé JE  
na TOMTO  

POČáTEČníM MIn.
OBJEMu VYDRžET 
PáR Dní ČI TýDEn.

PO TéTO DOBě 
zVYšuJTE DEnně 

VYPITý OBJEM
O něKOLIK  

dcl – ½ l

Důvodem je stálá 
připomínka potřeby 
pití. zmíněný „určitý” 

objem PET láhve slouží 
k dobrému přehledu 
o celkovém vypitém 

objemu tekutin.

Prostě tolik, kolik
zvládnete vypít  

v naprosté pohodě. 
Vůbec nevadí, že to 

zpočátku bude  
třeba jen ¾ litru.

Tímto způsobem  
postupujte  

až k požadovanému 
objemu  

2 – 3 litry za den.

02

03
04

JaK na zDRaVý PITný REžIM

aLKOhOL a KáVa  
SE DO PITnéhO REžIMu  

nEPOČíTaJí!
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BěhaT nEBO POSILOVaT?

Každý začátek je těžký, ale v případě sportu musíte začít hlavně u 
sebe. zkuste si nejprve odpovědět na otázku, co se vám líbí, co máte 
rádi a čeho chcete dosáhnout. Chcete zhubnout, posilovat, zpev-
nit svaly nebo si zlepšit kondici? Chcete-li nejen zpevnit tělo, ale 
také zhubnout, je důležité kombinovat správné pohybové aktivity –  
IDEáLní JE KOMBInaCE aEROBníCh a POSILOVaCíCh TRénInKů.

aEROBní POhYBOVé aKTIVITY

Běh, CYKLISTIKa, PLaVání, CVIČEní V KaRDIO zónáCh, BěžKY
– posilují činnost srdce a jsou nejúčinnější pro spalování tuků, neboť 
se zapojují všechny velké svalové skupiny, ve značné míře dochází ke 
spalování energie a tím ke spalování tuků. aEROBní aKTIVITě BYSTE 
SE VšaK MěLI VěnOVaT MInIMáLně 30 MInuT. na začátku zátěže se 
totiž spalují v těle převážně cukry a tuky se začnou spalovat až po ur-
čité době a při určité intenzitě cvičení. PROTO BYSTE PRO EFEKTIVní 
TRénInK MěLI SLEDOVaT FREKVEnCI VašEhO SRDEČníhO TEPu. Mů-
žete si ji změřit přiložením prstů na krční tepnu, ale na trhu jsou dnes 
i jednoduché a cenově dostupné sporttestry vhodné i pro amatérské 
sportovce. 

IDEáLní JE CVIČIT V TzV. aEROBní zóně, KTERá ODPOVíDá 
cca 65 – 80 % Vaší MaxIMáLní TEPOVé FREKVEnCE. Výsledkem tako-
vých tréninků pak bude zlepšení fyzické kondice a také snížení hmot-
nosti, protože právě v této zóně dochází ke spalování tuků. 

KDYž K aEROBníMu POhYBu PřIDáTE I úPRaVu JíDELníČKu a DO-
STaTEK TEKuTIn, VýSLEDEK – REDuKCE Vaší hMOTnOSTI – BuDE za-
RuČEn. 

aerobní aktivity pak doplňte posilováním, čímž vytvarujete svaly a zpev-
níte tělo. I při velkém pracovním vytížení byste mohli zvládnout zkom-
binovat oba typy tréninků dohromady – buď přímo v posilovně, nebo 
si zajděte dvakrát v týdnu zaběhat a jednou v týdnu absolvujte trénink 
v posilovně. ať SE naKOnEC ROzhODnETE PRO JaKýKOLI SPORT, 
PaMaTuJTE na TO, žE nEzBYTnOu SOuČáSTí KažDéhO TRénInKu 
– na zaČáTKu I na KOnCI – JE STREČInK. zvyšuje pohyblivost a oheb-
nost, redukuje nebezpečí úrazů, snižuje bolestivost, únavu a napětí sva-
lů po zátěži.

CO, JaK a KDE CVIČIT?

Vždy si vybírejte jen takové aktivity, které vám vyhovují, baví vás a při-
nášejí radost. Jen tak vás chuť sportovat nepřejde a na sportování se 
budete těšit. V nabídce sportovních klubů je nespočet aktivit, vybírat 
můžete z individuálních hodin, hodin pod vedením instruktora či kolek-
tivních sportů. Jakou aktivitu zvolíte - je jen na vás. MůžETE CVIČIT VE 
FITnESS, hRáT VOLEJBaL, TEnIS, SquaSh nEBO MůžETE SPORTOVaT 
V PříRODě ČI DOKOnCE SaMI DOMa. 
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DOPLňuJíCíM POhYBEM PaK MůžE BýT ChůzE. Je jednou z nejlep-
ších forem cvičení, dostatečně šetří kloubní aparát i páteř. nevyžaduje 
žádné speciální vybavení nebo dovednost, můžete ji v podstatě vyko-
návat kdekoli a kdykoli, důležité je postupem času zvyšovat tempo a 
vzdálenost. 

K novým, oblíbeným aktivitám patří SPInnIng, hODInY S PRVKY BO-
JOVýCh SPORTů, Různé DRuhY JógY, TanCE, CVIČEní na TRaMPO-
LínáCh a KOnDIČní CVIČEní. 

Pokud potřebujete v počátku povzbuzení, je ideální nadchnout  
pro společné sportování kamaráda, kolegu z práce. MůžETE SI TaKé 
naJMOuT OSOBníhO TREnéRa. V posilovně vás seznámí se všemi 
stroji, poradí se cvičením a sestaví tréninkový plán s ohledem na vaše 
časové a finanční možnosti. ale trenéra si můžete objednat také pro 
individuální cvičení u vás doma i kondiční trénink.

PITný REžIM PřI SPORTOVání

Při sportování používejte speciální sportovní nápoje, které obsahují po-
třebné množství minerálů.

CO S SEBOu na CVIČEní?

na CO POzOR!

nejste-li na pohyb 
zvyklí, začněte 

pozvolna. Pokud 
jste několik let 

nesportovali, první 
měsíc sportujte 

s nižší intenzitou, 
nejlépe 2x týdně. 

Při nárazovém  
cvičení nebo  

při nepřiměřeně 
vysoké intenzitě  

se vystavujete riziku 
častějších úrazů, 
poškození svalů,  
šlach nebo vazů.

Díky zvýšené  
fyzické aktivitě  

dochází k výrazně 
vyšší produkci potu, 

čímž ztrácí tělo  
kromě tekutin  

i důležité  
minerály. 

Čistou vodou,  
minerály, které  

v těle zůstaly, pouze 
zředíte a výsledná 
koncentrace iontů  
v těle bude ještě  

nižší než před 
napitím.

1

2

3

4

SPORTOVní 
OBLEČEní

KVaLITní 
OBuV

LáhEV 

RuČníKY

které je pohodlné a neškrtí. Vhodné je tzv. 
funkční oblečení, které díky kombinaci mo-
derních materiálů odvádí pot od těla smě-
rem k vnějším vrstvám oblečení. Po celou 
dobu cvičení vám bude příjemně a nebude 
vás obtěžovat pocit mokra a chladu. aby 
funkční prádlo splnilo co nejlépe svou roli, 
je třeba zvolit z nabídky různých typů správ-
nou variantu v závislosti na intenzitě pohy-
bu a teplotě vnějšího prostředí.

je důležitější než oblečení - tlumí nárazy a 
chrání klouby. Ideální je pořídit si obuv urče-
nou pro danou sportovní aktivitu.

s vodou nebo s iontovým nápojem pro 
sportovce. Při fyzické námaze je třeba neu-
stále doplňovat tekutiny. Voda napomáhá 
odplavovat odpadní a únavové látky z pra-
cujících svalů.

a to nejlépe dva. Jeden použijete během 
cvičení na utírání potu nebo ho z hygienic-
kých důvodů použijete při cvičení na zemi, 
na podložce apod. nebo v posilovně při 
cvičení na strojích. Druhý ručník se hodí při 
sprchování. :-)
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01 PřED SPaníM 

nEJEzTE  
TuČná JíDLa.

VYhněTE SE 
náPOJůM, KTERé 

OBSahuJí KOFEIn, 
a nEPIJTE anI 

aLKOhOL.

ČTEní, PSaní  
nEBO SLEDOVání 

TELEVIzE  
DO POSTELE 

nEPaTří.

KE SPánKu  
SE uKLáDEJTE 
DOSTaTEČně  

FYzICKY  
I PSYChICKY  

unaVEnI.

SPěTE 
VE VYVěTRané 

MíSTnOSTI  
PřI TEPLOTě  

17 – 21°C.

S plným žaludkem  
se těžko spí.

zvykněte si,  
že postel je místo  

pro odpočinek.

alkohol  
sice usnadňuje  

usínání,  
ale narušuje  

kvalitu spánku.

nemělo by vám být  
ani horko, ani zima.

Starosti odhoďte  
a soustřeďte se  
na odpočinek  

těla i duše.

02

05
03

04

RELaxaCE TěLa a DušE
Co můžete udělat pro lepší spánek?

Dobrý spánek ovlivňuje psychickou i fyzickou pohodu člověka. Dodává 
vám sílu do nového dne, přináší zklidnění a odpočinek. Při nedostatku 
spánku se potýkáte nejenom s únavou, ale i s celkovým oslabením or-
ganismu, často i s podrážděností a nervozitou. Počet hodin spánku je 
velmi individuální, a také se mění s věkem. Dospělý člověk potřebuje  
k odpočinku zpravidla sedm až osm hodin. Starší lidé pak spí pouze pět 
až sedm hodin.

KVaLITní SPánEK
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Spotřeba energie za hodinu 
cca 800 – 1000 kJ: 

Vytírání podlahy, lehké zahradnické 
práce, lehký aerobic a další.

Spotřeba energie za hodinu  
cca 1000 – 1500 kJ: 

Luxování, mytí oken, chůze 4 km/hod., 
stolní tenis, kuželky, rekreační badmin-
ton, volejbal, střední aerobic, lehká 
cyklistika…

Spotřeba energie za hodinu  
cca 1500 – 1900 kJ: 

Chůze 8 km/hod., bruslení, sexuální 
aktivita, intenzivní aerobic, fotbal, vyso-
kohorská turistika, plavání – prsa.

Spotřeba energie za hodinu  
cca 1900 – 2100 kJ: 

Cyklistika 20 km/hod., sjezdové lyžo-
vání, tenis, squash, spinning, chůze v 
hlubokém sněhu, štípání dříví, závodní 
tanec…

Spotřeba energie za hodinu  
cca 2100 – 2500 kJ: •

Běh na lyžích, jogging, závodní plavání, 
horolezectví, veslování, odhrabávání 
sněhu.

V následující tabulce se můžete inspirovat různými pohybovými aktivi-
tami rozdělenými podle spotřebovaných kJ. hodnoty jsou orientační, 
protože výdej je při každé činnosti ovlivněn mnoha faktory, jako např. 
věkem, fyzickou kondicí, váhou a intenzitou prováděné činnosti.
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JaK zíSKaT zPěT žIVOTní EnERgII

Celodenní sezení v práci u počítače, působí na organismus negativně, 
ztrácíte energii a přichází únava. POKuD SI V ČaS nEVYTVOříTE ROV-
nOVáhu MEzI PRaCí a ODPOČInKEM, MOhOu SE OBJEVIT zDRa-
VOTní PROBLéMY V PODOBě ChROnICKé únaVY, DEPRESE, nEBO 
SYnDROM VYhOřEní. uvědomte si, že pokud chcete podávat 100 % 
výkon v práci, musíte aktivně odpočívat a zdravě jíst. Vhodné je nau-
čit se cvičit cviky, které podporují čištění, dechové cvičení, nejlépe za 
pomoci lektora. Mezi takové cvičení můžete řadit různé druhy Jógy 
(Power jóga, Jóga a další). Ideálním řešením je pravidelně dodržovat 
zdravé zásady stravování, pohybovat se a relaxovat.

PěT TIPů PROTI DEPRESI

1

2

3

4

5

BuďTE  
aKTIVní

JEzTE  
KVaLITně

SPánEK 

POzOR  
na STRES  
a KREVní TLaK

uDRžuJTE 
SVé SOCIáLní 
VzTahY

Již 15 až 30 minut fyzické činnosti denně vám pomůže 
vylepšit náladu a celkový psychický stav

Dlouhodobé pravidelné cvičení má velmi pozitivní 
účinky a může zcela zabránit opakovaným depresím

Vyvážená strava vám pomůže cítit se lépe

Jezte více celozrnného pečiva, fazole a zeleniny - před-
stavují zdravější a déletrvající energetický zdroj než 
smažená jídla a cukr

Jezte pravidelně, obzvláště důležitá je snídaně. Pokud 
budete jíst pravidelně a kvalitně, vyhnete se popudli-
vosti a také přejídání, které je způsobeno vynechává-
ním jídel

zvyšte příjem ryb, jako např. Losos či tuňák. Výzkum 
ukázal, že omega-3 mastné kyseliny, obsažené v ry-
bách, omezují příznaky deprese

Snažte se spát alespoň osm hodin každou noc

Choďte spát každý den pokud možno ve stejnou ho-
dinu

zjednodušte váš denní plán a stanovte si priority

Buďte organizovaní tak, jak to vyhovuje právě vám

Pokud nutně potřebujete pauzu, udělejte si ji - nepře-
pínejte se

Snažte se rozpoznat stresové signály a zpomalte Máte 
žaludeční potíže? zapomínáte věci nebo jste zbytečně 
popudliví? Identifikujte zdroje vašeho stresu či deprese 
asnažte se je eliminovat

Sociální vztahy vám dodávají cílevědomost, pocit sebe-
důvěry a sebevědomí

uvědomte si, že je důležité dávat, ale i dostávat. Je hez-
ké obdarovávat ostatní, ale stejně důležité je i dostávat 
- obzvláště, pokud jste v depresi

Kultivujte svoje duchovno - věřit v něco vyššího než 
je člověk sám může posílit vaši schopnost vyrovnat se  
s obtížnými životními situacemi
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DOPORuČuJI

DEnně MůžETE zELEnInu:
okurky, rajčata, papriky, celer, petržel, brokolice, květák, špenát, zelené 
listy

JEDnOu TýDně SI MůžETE DáT: 
mrkev, kukuřice, hrášek, červená řepa

3 – 4x TýDně zařaďTE DO JíDELníČKu MaSO:
kuřecí, krůtí, králičí,skopové, jehněčí, 1 – 2x týdně libové hovězí nebo 
telecí

RYBY JSOu zDRaVé a DOBRé :-):
candát, pstruh, kapr, tuňák ve formě steaku nebo v konzervě (nejlépe 
ve vlastní šťávě v konzervě)

VEJCE:
bílky můžete neomezeně a na žloutky pozor (maximálně 1 – 2 žloutky 
do jídla)

nEzaPOMínEJTE na OVOCE:
broskve, banán, jablka, nektarinky, meruňky, pomeranče, švestky, blumy, 
třešně, jahody, meloun, ananas

ROzLIšuJTE TuKY:
používejte olivový, lněný či jiný za studena lisovaný olej (pod maso, sa-
láty) – tuky jsou pro váš organismus důležité, mimo jiné pro zpracování 
některých vitamínů

DEJTE POzOR na SýRY:
obsahují velké množství „éček“ = mazací, zkuste nahradit lučinou, tuhé 
sýry obsahují velké množství tuků

DOPřEJTE SI TVaROh:
výborný zdroj bílkovin – začněte s ochucenými a poté přejděte k neo-
chuceným

JOguRT JE zDRaVý:
1x denně – důležitý pro zažívání, obsahuje probiotika, sledujte složení 
jogurtu – mléko, mléčná bílkovina, živá jogurtová kultura!!!
Doporučuji: bílé jogurty od Madety, Olmy

POzOR na SLaDIDLa:
omezte slazení (cukrování), pokud to nejde, tak slaďte třtinovým cuk-
rem; můžete trochu medu, kakaa; sladké funguje stejně jako návykové 
látky – jednodušeji se na ně naučíte, ale obtížněji si je zakážete (sám 
jsem to poznal :-) zkuste to…

VELICE DůLEžITý JE PITný REžIM:
2 – 3l tekutin; pijte neperlivé vody a vodu z kohoutku, minerální vody, 
čaje (zelené, bylinkové, bílé); občas sycené minerální vody, černý čaj, 
káva (max.1x denně); vyhněte se alkoholu (destiláty, pivo, víno), džu-
sy, limonády, ledové čaje = velký obsah cukru; tréninkový pitný režim: 
60min. – cca 1l vody (nepočítejte to do denní spotřeby tekutin!!!)

BERTE na VěDOMí:

1x za 60 dní 
vepřové

1x za14 dní
losos, žralok

OBČaS  
mango, kokos, 
olivy, avokádo, 
sušené ovoce

VYhněTE SE 
máslu, sádlu  
a margarínu

„Toto doporučení nelze plnit na 
100 %, ale snažte se pomalu 

zařazovat jednotlivé suroviny do 
svého života. Bílé pečivo nahraď-
te tmavým celozrnným pečivem, 

knedlíky vyměňteza těstoviny, 
brambory či rýži.“



fitfit
01 SníDaně

OBěD

OVOCE, 
MüSLI TYČInKa

plátky doporuče-
ných mas + přílohy 

brambory, rýže

polévky pouze 
domácí

VEČEřE 
3 – 4 hodiny  
před spaním

VEČEřE 
1,5 – 2 hodiny 
před spaním

SVaČIna

žitný chléb – 2 krajíčky, knackenbrot 3 – 4 ks, 
špaldový chléb, psylliový chléb Dr. Poppov

šlehaná tvarohová pomazánka

zelenina dle libosti

nízkotučný jogurt (2 – 3 % tuku) s přidanou 
vlákninou

SVaČIna

OVOCE 
zELEnIna

maso, ryby, tuňák 
ve vlastní šťávě, 
vejce (bílky, 2 žloutky) 
tvaroh, olomoucké 
tvarůžky (bez pečiva)

zeleninou nešetřete a 
dejte si do nosu

jogurt s obsahem  
2 – 3 % tuků  
s přidanou vlákninou

02

05
06

03 04

uKázKOVý DEn
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K redukci váhy doporučuji první týden omezit sacharidy na minimum. 
nelze však bez nich fungovat, zvláště při fyzické aktivitě. Proto je jejich 

výrazná redukce dočasná a je potřeba hned následující týden příjem sa-
charidů zvýšit. Při omezeném příjmů sacharidů počítejte s vynecháním 

všech dobrot (bonbóny, čokolády, sušenky …)


