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Předmluva

Jak můžeme defi novat zdraví? Už jste to někdy zkoušeli? Pokusme se defi novat slova „fi tness“ 
a „geek“, protože na ně budete v této knize neustále narážet. Zdá se, že zdraví je směsicí mno-
ha věcí (genů, životního stylu, pocitu bezpečí i zodpovědnosti), z nichž ne všechny můžeme 
přesně vypátrat.

V souvislosti s defi nicí dobré výživy a zdraví máme tendenci trochu tápat. Náš pohled mů-
že být příliš zjednodušující, když přijde na to, kdo je zdravý nebo jestli jsme zdraví my sami, 
prohlásíme-li, že „výživa je 90 % zdraví“ nebo že jsme dosáhli nějakých dokonalých hodnot 
biomarkerů jako celkový cholesterol po šesti testech v lékařské ordinaci, a tak musíme být 
zdraví. Nebo možná zjistíme, že naše telomery jsou odolné a na svých místech, nebo si pro-
vedeme na webu rozsáhlý výzkum, jehož výsledky nás poplácají po zádech a přesvědčí nás, 
že se dožijeme nejméně stovky. Mnoho z těchto věcí se jeví jako takřka bludné úkony jen pro 
dobrý pocit. Kolem zdraví je tolik záhadných věcí, které musí být teprve objeveny a možná 
nebudou objeveny nikdy. Právě tohle se mi na tom líbí, protože nás to vede k většímu experi-
mentování. Je možné, že vaše vlastní hypotézy o tom, jak zůstat zdraví, ještě nic nevyvrátilo.

To neznamená, že nemůžete mířit ke zdraví, zvláště pokud vaše současná strategie vede k to-
mu, že když se ráno probouzíte, cítíte se většinou výborně. A na tomto místě přicházejí mé 
defi nice „fi tness“ a „geeků“.

Tato kniha je o fi tness a výživě pro lidi nezávislého ducha a nezkrotné zvědavosti. Důvodem, 
proč jsem oddělil „výživu“ z všeobecné škatulky fi tness, je to, že přestože správně jíst (a také 
to se tato kniha bude snažit defi novat) je součástí toho být fi t, o „fi tness“ obvykle uvažujeme 
jako o jednom z aspektů fyzické kultivace.

Fitness v sobě zahrnuje ukrytý předpoklad fyzického zdraví. Slovník Ox-
ford American Dictionary defi nuje fi tness jako „stav, kdy jsme fyzicky fi t 
a zdraví“. Tato kniha bude o fi tness hovořit jako o stávání se fyzicky 
silnější osobou a jako o co možná nejpřijatelnějším stárnutí. Nebu-
de se zabývat dosahováním nějaké úrovně fyzické kondice řekněme 
kvůli určitému sportu, který ve svém důsledku zdraví spíš podko-
pává (což může být ve skutečnosti u oblíbených extrémních sportů 
poměrně běžné).

Moje vina: Dělal jsem ve svém životě pár věcí, které by mohl někdo 
považovat za extrémní, např. pětihodinový triatlon a trochu horole-
zectví, ale neřekl bych, že během těchto dobrodružství jsem usiloval 
o tělesné zdraví (ve skutečnosti jsem si spíš vytvářel nezapomenutel-
né vzpomínky a někdy také vydělával peníze na dobročinné účely), 

k Ox-
y fit 
y 

o 
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   Předmluva

a v tom právě spočívá rozdíl. Protože velká část této knihy pojednává o nejnovějším a nejpro-
pracovanějším vybavení, které lidé používají ke sledování sebe sama během sportovního výkonu, 
musím tu vzdát hold úžasným přilbovým kamerám GoPro HD Hero, které už zachytily ohro-
mující outdoorová videa pro YouTube: jedním bylo video lyžaře v Alpách, který byl pohřben 
pod lavinou a následně vysvobozen, nebo jiného lyžaře, který skočil z útesu, rozevřel padák 
a potom sledoval, jak se za ním na tento útes řítí lavina. Tak tedy tohle je osobní sledování.

MET
Budu se snažit defi novat fi tness na základě výdeje energie – v této knize se několikrát zmiňu-
ji o metabolickém ekvivalentu neboli MET. Je to jednoduchý číselný ukazatel energie, kterou 
člověk vydá během dne. Fitness je tedy schopnost nejen mít nezbytnou energii, abychom pro-
šli svými každodenními úkoly, ale také být tu a tam připravení k vysoce intenzivnímu výdeji 
energie: vyššímu, než je typický MET, jako zvedání těžké činky, skákání do výšky nebo rychlý 
běh, v poměru k vašemu věku a okolnostem.

Můžeme se dokonce snažit o elementárnější defi nici fi tness, která pochází rovněž z Oxford 
American Dictionary: biologické hledisko neboli „schopnost organismu přežít a reprodukovat 
se v určitém prostředí“. Můžete usilovat o úroveň tělesné zdatnosti, která vám umožní pro-
spívat ve vašem prostředí a být do rozumné míry prostí vážnějších chronických onemocnění. 
Pokud jde o diskuze o jídle, cvičení, spánku, odpočinku, meditaci, hormezi a dalších tématech 
v této knize, ze všech sil doufám, že čtenáři z nich vytěží aspoň pár nuggetů informací, které 
jim pomohou „přežít ... v určitém prostředí“.

Hledisko jídla
Líbí se mi fi losofi e stravy „see food“ vítěze Bostonského maratonu Jacka Fultze – „see food 
and eat it“ (vidět jídlo a sníst ho – jazyková hříčka vycházející z názvu pro mořské plody „sea 
food“, který se vyslovuje stejně; pozn. překl.) – viz rozhovor v 7. kapitole – pro svou jednodu-
chost. Stravovat se v moderním světě je v dnešní době všechno, jen ne jednoduché. Akt jedení 
byl naprosto medikalizován a začít o něm hovořit se stalo sociopolitickou rozbuškou. Vegani 
vrhají své koláčky (bez mléka, samozřejmě) po požíračích masa, vegetariáni zamiřují své on-
line plameny na všežravce a zastánci syrové stravy, no, odmítají cokoli vařit.

Jak uvidíte v přehledu kapitol níže, poskytnu vám mnoho podrobných informací o výživě, ale 
všechny budou směřovat k tomu, abyste „jedli opravdové jídlo“. Vyhýbejte se průmyslově zpra-
covanému braku a věcem, které jsme po miliony let nejedli (dobrá, káva může být výjimkou, 
která potvrzuje pravidlo). Zvláště v první kapitole mi zabere poměrně dost místa zdravotní 
připomínka či paradigma našich předků, které si během posledních několika let prorazilo 
cestu napříč západní kulturou a vědeckými a stravovacími kruhy.
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Kaše ze starověkého pohledu
Lidé strávili statisíce let velkým množstvím pohybu pod širým nebem, dlouhým spaním podle 
slunečních hodin a pojídáním spousty rostlinné a živočišné stravy – a my v sobě dnes nosíme 
do značné míry tentýž soft warový kód (lidské geny) jako tehdejší lidé. Největší podobnost se 
starověkým člověkem dnes vykazují současní lovci-sběrači jako Masajové nebo Hadzabe ve 
východní Africe, a ti také nemají sklony dostávat naše nemoci.

Možná tedy fi tness z velké části znamená prostě vrátit se ke svým kořenům – nekazit svůj 
vlastní vnitřní soft ware tím, že se znehybníme v židlích, autech, před obrazovkami, a místo 
toho se budeme pohybovat na sluníčku (vyrábět si vitamin D), dopřejeme si dostatek času na 
spánek a budeme jíst opravdové jídlo. Možná.

Je dost ironické, že tato kniha zároveň pojednává o nejnovějších technologiích – aplikacích 
a příslušenství využívajících GPS, 3D akcelerometry a datová spojení pro všechna zařízení, 
která dokážou zobrazit úroveň vašeho výkonu. Jde tedy o směsici supermoderního s našimi 
starověkými kořeny. Upřímně doufám, že tato směska bude lákavá a lidé ji nebudou považo-
vat za kognitivně nesourodou.

Poznámka: Geek je někdo, kdo stráví ohromné množství času analyzováním jemných detailů 

čehokoli, co ho zajímá, donekonečna, až na úroveň, které už možná nerozumí nikdo okolo něj.

Letopisy experimentování
Dobrá, teď když tak nějak víme, co je to fi tness, tak tedy co je to geek?

Typický obraz geeka v populární kultuře je Spielbergův hrdina s brejličkami o tloušťce dna 
láhve kokakoly, kterého si ve škole dobírají a který se vzápětí stane hrdinou metropole, když 
se nabourá do počítačového systému nedaleké jaderné elektrárny, v jejímž reaktoru se právě 
schyluje k roztavení přehřátého jádra. Já se ale nicméně pokusím dodat širší defi nici. Geek 
je někdo, kdo stráví ohromné množství času analyzováním jemných detailů čehokoli, co ho 
zajímá, donekonečna, až na úroveň, které už možná nerozumí nikdo okolo něj. Členové jeho 
rodiny a jeho přátelé jsou vyvedení z míry a drbou se na hlavě, až se nakonec, s pokrčením 
ramen a zamumláním „fanatik...“, vrátí ke svým každodenním starostem.

Když se geek zaměří na fi tness, jeho zájem se často začne projevovat experimentováním na sobě 
samém. Geekové jsou zatvrzelí, neohrožení experimentátoři. Chtějí se pohroužit do demon-
strací a důkazů konvenčních pravd a – v tomto případě – podrobí svá těla experimentům, ze 
kterých se jiným dělá nevolno. Drží například dlouhé půsty, „hormeticky“ se koupou v ledové 
řece, hltají hrnce plné džusu z červené řepy a vzápětí obdivují červenou barvu své moči nebo 
někdy prostě jen vyrazí na pláž nebo do hor a sprintují jako divoši.

Poznámka: Geek je někdo, kdo stráví ohromné množství času analyzováním jemných detailů 

čehokoli, co ho zajímá, donekonečna, až na úroveň, které už možná nerozumí nikdo okolo něj.
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Absolutně nikdy automaticky nepřijímají mdlá nařízení nějakého ofi ciálně pomazaného exper-
ta, ať je to podnikový dietetik, MUDr. ze zdravotní služby, kterého nikdy neviděli, nebo byro-
kracie nazvaná dlouhou zkratkou, která je rozhodnutá je poučovat o tom, jak mají jíst a cvičit.

Několik lidí, se kterými jsem pro tuto knihu dělal rozhovory (včetně dvou profesionálních fot-
balistů z National Football League, horolezeckého průvodce, národního experta na vitamin C, 
vědce, jenž testuje účinky půstu na myši a nádory, vědce z Massachusettského technologické-
ho institutu, který zkoumá růstové faktory naší dráhy mTOR, a bývalého izraelského vojáka, 
který studoval Sparťany, Řeky a Makedoňany a sestavil „stravu válečníka“) nemusí nezbytně 
spadat do typického vzorku jakékoli kultury, ale podle mého názoru to jsou opravdoví fi tness 
geekové v pravém slova smyslu.

Vím, že já sám jsem vždycky byl fi tness geek. Udržoval jsem si malý deník spánku, trénin-
ků, ranní srdeční frekvence a složení těla už dávno předtím, než Internet získal svou dnešní 
oblibu. Vzdělával jsem se také v anglické a americké literatuře a soft warovém inženýrství 
a strávil jsem pořádný kus času soft warovým programováním. Nalezl jsem mnoho paralel 
mezi soft warovým designem a nadšením pro fi tness, jako třeba koncepty antivzorů nebo 
učení se, jak něco dělat, tak, že nejprve studuji, jak to nedělat. Tyto podobnosti jsou roz-
troušené po celé této knize (stejně jako trocha kódu tu a tam), ale nemusíte být tenhle druh 
nadšence, abyste si její čtení užili.

Mantra „nejdřív měř“
Poslední připomínka, kterou tu udělám ohledně fi tness geeků, je ta, že měření, ať je to pomo-
cí nástrojů Fitbit, Zeo, SportsTracker, Endomondo, jejich vlastního soft waru nebo jednodu-
chého textového souboru, tvoří velkou část posedlosti fi tness geeků (zdravé posedlosti, řekl 
bych). Onehdy jsme dostali dopis od rozvodného podniku, který popisoval využití elektrické 
energie v naší domácnosti a porovnával ho s našimi sousedy. Obvykle jsme přímo uprostřed, 
nakláníme se spíše k těm nejefektivnějším, a ne k těm největším nenasytům, ale tentokrát jsme 
energie spotřebovali nějak moc. Dal jsem své patnáctileté dceři graf našeho využívání energie 
a místní porovnání: „Podívej, možná ti to bude připadat zajímavé.“

A hle, najednou jsem začal nacházet po celém domě nalepené poznámkové papírky, s tipy, jak 
bychom mohli snížit svou spotřebu elektřiny. Nádhera! Stará poučka zní: „Co se dá změřit, dá 
se zvládnout.“ A totéž platí i pro měření zdraví a fi tness – bio feedback znamená velký rozdíl.

Jak používat tuto knihu
Tohle je knížka, kterou si můžete přečíst od začátku až do konce, ale nemusíte k ní přistupovat 
lineárně. Můžete do ní skočit a zase vyskočit kdekoli – „hm, dneska si asi přečtu něco o mak-
roživinách a půstu“. Každá kapitola je zcela samostatná, takže si klidně vybírejte.
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Tahle kniha nebude přesně popisovat, jak jíst a cvičit. „Když uděláte A, B, C a D, budete zdraví 
– věřte mi.“ Tolik podobných knih se objevuje a zase mizí. Obdivuji smělost a odhodlání jejich 
autorů, že nalezli jedinou možnou cestu do ráje. Tato kniha je však přímo nacpaná nápady – 
většinou to nejsou přímo moje nápady, ale zaručeně jsem je otestoval – na způsoby, jak si mů-
žete pohrát se svým životním stylem a tělem a nabrat jiný, zdravý směr. Nicméně odvolávám 
se na některá všeobecná paradigmata, která jsem už zmiňoval – jíst opravdové jídlo, hodně se 
pohybovat, vydatně spát (věci, o kterých už jste určitě slyšeli) – a beru přitom v úvahu mno-
ho různých nástrojů, které nadšenci vyvinuli, aby vám pomohli měřit a sídlet své pokroky.

Myslím, že snaha získat pro sebe optimální tělesnou zdatnost je vysoký a ušlechtilý cíl a že na 
cestě, kterou se k tomuto cíli vydáte, leží spousta zábavy, stimulace a uspokojení. Dosahování 
optimálního zdraví není nic sobeckého – tohoto problému se rychle zbavme. Člověk, který je 
fi t, má energii a možnosti být laskavý, pomáhat druhým a vydat ze sebe ještě víc.

Poznámka: Z hlediska dosahování osobního, optimálního zdraví to není nic sobeckého – tohoto 

problému se rychle zbavme. Člověk, který je fi t, má energii a možnosti být laskavý, pomáhat dru-

hým a vydat ze sebe ještě víc.

1. kapitola: Fitness a základna lidského kódu: Nastartujte znovu svůj operační systém
Příliš mnoho z nás žije na židlích (včetně předního sedadla vaší Hondy Civic nebo Fordu 
Explorer), pojídá průmyslově zpracovávané umělé jídlo za pochodu a vyměňuje spánek za 
kabelovou televizi a sociální sítě. Není náš vnitřní soft ware navrhnutý na něco – zde vstupuje 
Monty Python – úplně jiného? Neexistuje způsob, jak žít v moderním digitálním světě, a přes-
to se cítit fyzicky plní energie? Zapátráme zde po moudrosti našich starověkých předků a bu-
deme kultivovat svůj respekt k nim. A podíváme se také na to, jak opětovně nastartovat naši 
přeinstalovanou programovou výbavu a znovu se obeznámit s opravdovým jídlem, spánkem 
a životem pod širým nebem.

2. kapitola: Fitness nástroje a aplikace
Dnes existuje spousta vybavení navrženého k podpoře fi tness i k jednoduché zábavě a plýt-
vání časem. Sebesledování je jakési hnutí mezi lidmi. Chcete sledovat své tréninky (dokonce 
i posilování), analyzovat své jídlo a prohlédnout si své spánkové grafy za celý týden? Existují 
na to různé aplikace a další šikovné věcičky. Podíváme se na nástroje jako Fitbit, Endomondo, 
Fitocracy, Alpine Replay, Garmin Connect, různá spojení s Google Earth nebo nutritiondata.
com (o Zeo se hovoří v 9. kapitole).

3. kapitola: Makroživiny
Tohle je první ze dvou kapitol „těžké váhy“ o výživě, než se později v knize obrátíme k části 
našeho života, kterou bychom mohli nazvat „kick up your heels“. Prozkoumáme tu všechno, 
co jste kdy chtěli vědět o sacharidech, tucích a bílkovinách, a potom i pár věcí, které jste zřej-
mě vědět nechtěli, jako je syndrom „králičího hladu“ (radost ze života na tulením tuku) nebo 
účinky fruktózy na vaše játra.

Poznámka: Z hlediska dosahování osobního, optimálního zdraví to není nic sobeckého – tohoto 

problému se rychle zbavme. Člověk, který je fi t, má energii a možnosti být laskavý, pomáhat dru-

hým a vydat ze sebe ještě víc.

K2051.indd   17K2051.indd   17 18.9.2012   15:15:3618.9.2012   15:15:36



18

   Předmluva

4. kapitola: Mikroživiny
Tato kapitola se dívá na všechno, co jste se kdy chtěli dozvědět o vitaminech, minerálech a fy-
tochemikáliích, včetně některých věcí, které jste možná prospali během těch školních lekcí 
o vitaminech, jako co jsou „antinutrienty“, co může dělat špenát s vaší schopností vstřebávat mi-
nerály nebo jaká trápení dovedou vyvolat nedostatky vitaminů (a jak snadné je se jim vyhnout).

5. kapitola: Triky s jídlem: Jak najít a vybrat si jídlo
Neměli byste prostě jen uvidět jídlo a sníst ho? Asi ano, pokud byste se potulovali dystopickou 
zatracenou krajinou s terminátory v patách, ale v dnešní době si co do volby jídla můžeme 
dovolit být trochu vybíravější. Proto si procházejte každotýdenní farmářské trhy, informujte 
se o komunitním zemědělství a seznamte se se svým místním farmářem (poznejte ho oprav-
du dobře). Tato kapitola nabízí také několik nápadů ohledně toho, jak se dívat na nedostatky 
jídla, zvýšení cen a oblasti, kde je jídlo jen těžko dostupné.

6. kapitola: Načasování jídla: Kdy jíst, kdy se postit
Také tato kapitola se týká výživy, ale z jiného úhlu pohledu: nejedení během periodicky se 
opakujících období a zdravotních přínosů půstu. Budeme tu hovořit s vědcem, který studuje 
metabolické účinky půstu, předvedeme si mnoho obměn postního protokolu a některé ze zá-
ležitostí, které se odehrávají ve vašem těle během půstu. Vyzpovídáme také vynálezce „Diety 
bojovníka“, do které může patřit stravování pouze v rozmezí čtyř hodin denně. Ano, Sparťané 
to tak dělali.

7. kapitola: Jiný svět neboli pod širým nebem
Tato kapitola vysvětluje naprostou nezbytnost, trávit čas venku (jsme k tomu naprogramováni), 
a to z hlediska chůze, sprintu, turistiky, posilování s vlastní vahou těla, běhu a lyžování. Naučíte 
se, jak běhat sprinty tabata, dělat shyby a naplánovat si odpočinkový trénink na odlehlé pláži. 
Promluvíme si s někdejším vítězem Bostonského maratonu a horolezcem. Vyzkoušíme si tu 
některé ze svých oblíbených nástrojů: Endomondo, Google Earth a Alpine Replay. A vsadím 
se, že netušíte, co je to friluft sliv!

8. kapitola: Ahoj, posilovno! Najděte si cestu do fi tness zařízení
Rozhodnete se, že byste se měli vydat do posilovny a tam se posílit. A co teď? Tady najde-
te podrobný přehled základů rezistenčních cvičení v tělocvičně (ano, zjistíme, že největšího 
úspěchu dosáhnete, když se budete snažit přidat a udržet si svaly). Kapitola mluví o sériích, 
opakováních, objemu a „repetičním maximu“, potom přeskočí k popisu asi patnácti různých 
technik, a to včetně fotografi í a odkazů. Promluvíme si se dvěma profesionálními fotbalisty 
NFL o ne tak úplně náhodných aspektech toho, jak se stát dostatečně silným, aby člověk do-
kázal vydržet v profesi moderního gladiátora.
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9. kapitola: Randomizace fi tness a význam odpočinku a nabrání sil
Už jste někdy ve svém kódu použili  random( )metodu nebo funkci? Věděli jste, že randomi-
zace fi tness, jako třeba nechat si zvolit náhodné cvičení pomocí algoritmu, vám může být ku 
prospěchu? Zde vám navrhneme pár způsobů, jak to můžete udělat (svět CrossFit má tradici 
„tréninku dne“), včetně nástroje gainfi tness.com. Budeme také mluvit o online nástroji k ur-
čování, jestli je sportovec odpočatý a připravený k výkonu, jménem RestWise. A v neposlední 
řadě se tu dotkneme nanejvýš důležitého tématu spánku – a tady se budete moci podívat na 
hezký kousek vybavení pro spáče analytického založení: Zeo Sleep Manager.

10. kapitola: Zachování kódu: Lidský pohon a doplňky
Jakmile začnete nadšeně provozovat všechny své venkovní i vnitřní aktivity, měli byste začít vě-
novat ještě víc pozornosti své výživě. Najednou začnete jíst, abyste byli silnější a/nebo rychlejší, 
ne jen protože máte hlad. Tato kapitola pojednává o některých nuancích, jako je jíst víc od vše-
ho, aby přibyla svalová hmota, kouzelná hodina jídla po cvičení nebo několik doplňků stravy, 
o kterých byste na základě vědecké literatury mohli uvažovat. Budeme si povídat s vědcem z MIT 
o dráze mTOR, což je stěžejní biochemická sekvence, uložená prakticky všude ve vašem těle, 
která ovládá růst jak dobrých (svaly), tak i špatných (nádory) tkání. Je to tak, je to anabolikum.

11. kapitola: Lifestylové triky pro fi tness
Existuje tolik různých potenciálních způsobů, jak můžete dělat fi tness (a přinejmenším se těšit 
z experimentování, i kdyby ve skutečnosti nefungovalo). Tato kapitola mluví o několika z nich, 
které pravděpodobně fungují a z velké části spadají do kategorie hormeze nebo dobrého stresu. 
Zkuste plavání ve studené vodě, saunu, dobrou sklenku archivního vína (ale ne tři) plus vyso-
ce intenzivní cvičení (rovněž hormeze). „Svět zlomí každého,“ píše Hemingway ve Sbohem, 
armádo, „a mnoho jich je pak silných na místech, kde je zlomil.“

Zpětná vazba od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpět-
nou vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:

Computer Press
Albatros Media a.s., pobočka Brno
IBC 
Příkop 4 
602 00 Brno

nebo

sefredaktor.pc@albatrosmedia.cz

Computer Press neposkytuje rady ani jakýkoli servis pro aplikace třetích stran. Pokud 
budete mít dotaz k programu, obraťte se prosím na jeho tvůrce.
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Errata
Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili přesnost a správnost obsahu, chybám 
se úplně vyhnout nelze. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, budeme rádi, pokud 
nám ji oznámíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace a pomoci nám zlepšit násle-
dující vydání této knihy. 

Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/K2051 po klepnutí na odkaz 
Soubory ke stažení.

Poděkování
Vždycky jsem si přál napsat celou knihu o fi tness, dokonce ještě dříve, než se ze mě stal geek 
(počkejte, myslím, že to jsem byl vždycky, jen na to ještě nebylo slovo – zvědavý šprt?). Zcela 
určitě bych ale nikdy nevydal tuto knihu bez pomoci mnoha dalších lidí.

Začnu svou rodinou. Moji rodiče, Anne a Robert Perryovi, mě vychovali v Concordu v Ma-
ssachusetts (tehdy to byla země rebelů, geeků, spisovatelů a čtenářů) a nepřetržitě dohlíželi 
na to, abych buď měl před sebou knihu, nebo abych běhal venku a hrál si. Bez ohledu na to, 
jak tvrdě ten den pracoval, mě táta vždycky bral ven, abych na něj házel basebalový míček 
(všimněte si té narážky na nepřesnost). Tak se zrodil „fi tness geek“. Jsem vděčný za všechno, 
co pro mě udělali.

Stacy LeBaron, má manželka, mi bez ustání poskytuje svou podporu, ani nemluvě o neúnavné 
pomoci, společně s našimi dvěma drahými a fi t dětmi Rachel (černý pásek v bojovém umění) 
a Scottem (zručný sjezdový lyžař ve Vermontu). Není snadné vybojovat si čas na psaní knihy 
a tito lidé za mě neustále zaskakují, takže mohu utéct za psaním do vermontských lesů, ne-
mluvě o inspirujících nových nápadech v jejich zpětné vazbě.

Jsem vděčný všem těm zaneprázdněným vědcům, badatelům, profesorům, sportovcům, vy-
nálezcům a všestranným fi tness nadšencům, kteří si ve svých rušných rozvrzích našli čas na 
zodpovězení mých otázek poté, co jsem je zčistajasna oslovil prostřednictvím e-mailu. Bez 
jejich přispění by tohle byla podstatně menší kniha.

Děkuji svému vydavateli Brianu Sawyerovi, který tuto knihu doprovázel od samého počátku, 
i ostatním lidem z týmu O’Reilly a Bobu Watsonovi, Lindsay Peterson a Meghan Johnson, 
technickým recenzentům, jejichž zpětná vazba a důvtipné snahy vedly k vylepšení této knihy.

Chtěl bych ocenit také vás, čtenáře, a vaši snahu dosáhnout lepšího zdraví, která bude nakonec 
prospívat všem, ne jen vám. Nepřestávejte experimentovat!
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KAPITOLA 1
Fitness a základna 

lidského kódu: 

Nastartujte znovu 

svůj operační 

systém

Ráno vstáváte do těžkého přítmí poté, co jste se zhroutili pod pokrývku v jakousi nezjistitelnou 
dobu po půlnoci (po několika dlouhých hodinách psaní na Facebooku). Naštěstí jste si nača-
sovali kávovar, takže na kuchyňské lince vás čeká kotel silného kafe. Jeho čtyři deci spláchnou 
opečený toast namazaný extra porcí margarínu a džemu a vy už jste venku ze dveří na počátku 
svého pětačtyřicetiminutového dojíždění autem.

A je to teprve začátek vašeho maratonu sezení.

Kójové blues
Zní vám to povědomě? Až dorazíte do práce, čeká vás cesta výtahem do vaší ma-
lé kanceláře, kde si doplníte cestovní hrnek na kávu něčím, co už chutná dost 
zatuchle, a v příjemné blízkosti od vás někdo nechal otevřenou kra-
bici s koblihami. Programujete, dokud nešilháte, pouze s výjimkou 
dvou schůzí, kde sedíte na zadku a posloucháte dva chlapíky 
z marketingového/administrativního oddělení, kteří strašně 
rádi poslouchají své kázání.

O přestávce na oběd sjedete výtahem dolů a dojdete půl bloku 
k rychlému občerstvení, kde si koupíte „zdravou“ bagetu s tuňá-

V této kapitole:

  Kójové blues
  Zaměřte se na původně 

navržený vzor
  Předinstalovaný software
  Navrženi k nakopání do 

zadku
  Potrhlý antropolog
  Lidi, doba kamenná byla 

ohavná doba
  Moderní strava – chabá!
  Užitečná šablona
  Předsedové znuděných
  Úžasný MET
  Nucené ukončení – restart
  A teď o něčem úplně jiném
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kem a sýrem zhruba o velikosti pálky, se kterou jste kdysi hrávali baseball. Půlku jí spořádáte, 
než dojdete zpátky do své kóje k modulu C++, který máte dodělat do půl šesté a který tu pobíhá 
s neuvěřitelným citem pro čas zmáčknutý do menšího prostoru, než jaký jste po něm kdy chtěli.

Několikrát během dne se připojíte k davu shromážděnému před prodejními automaty (kte-
rým je tu věnována samostatná pracovní enkláva). Pokušení zmáčknout pár knofl íků tohoto 
úžasného vynálezu a dát si něco – brambůrky (mnoho druhů), oplatky, krekry a tuňákový salát 
(ale ano, i ten se dá v automatu koupit) – je neodolatelné. Živé zvuky konverzace přerušuje jen 
trhavý zvuk otevíraných malých sáčků.

Pohybe, jen málo tě známe
Chtěli jste cvičit, ale... jste zpátky v autě na cestě z práce a na „večeři“ (složené z lehké koly 
a zbytku bagety během řízení auta), když vám dojde, že byste nedokázali říct, jestli jste během 
dneška viděli na vlastní oči nebo cítili na vlastní kůži opravdové sluneční světlo. Přijedete do-
mů, svalíte se na pohovku do důvěrně známé pozice vsedě, a, no, cítíte se jako ta krvavá nei-
dentifi kovatelná věc, kterou dneska přitáhl domů váš velký starý kocour Felix, jenž vás právě 
pozoruje se záhadnou neutralitou.

A příští den totéž.

Volný pád
Co je na tomto obrázku špatného? Tak tedy, smysl tohoto vyprávění je poměrně evidentní. Dou-
fám, že jsem to neřekl nesrozumitelně. Je pravděpodobné, že většinu svého dne trávíte na židli.

Jídlo, které jste snědli, bylo „pro vás špatné“ (nebo aspoň nebylo nijak zvlášť dobré) a vy jste 
nevyužili mnoho příležitostí k rozhýbání svých končetin, až na mávání sevřenou pěstí ve vzdu-
chu při online mrknutí na sportovní zprávy. Nepovedlo se vám na nějakou rozumnou dobu 
vstát nebo se projít. Slunce, které daruje zemi život, se pro vás stalo cizincem.

Není to vaše vina, protestujete tiše a přinejmenším trochu věrohodně. Rozvrh složený z práce 
a dojíždění je šílený. Můžete být rádi, že máte nějakou práci, ve které něco vyděláte.

Zaměřte se na původně navržený vzor
Nicméně zprávy, které vám vaše tělo nepochybně posílá a které by se daly volně přeložit jako 
cítím se svinsky, pravděpodobně naznačují, že opravdu nejste konstruováni k tomuto způso-
bu života. Pravda je, že skupina vědců, odborníků na fi tness, fi losofů, ekonomů, antropologů, 
lékařů a myslitelů vůbec přišla s uvážlivou hypotézou, že jsme navrženi pro takový způsob 
života, jaký žili naši předkové a jaký se velmi výrazně odlišuje od výše uvedeného vyprávění.

Nenarodili jsme se, abychom žili na židlích, jedli tovární výrobky a spali jako upíři (tedy pokud 
nejsme na vysokoškolské koleji). Kapitoly 3, 4, 7, 8 a 9 vám řeknou skoro všechno, co potře-
bujete vědět o správném stravování, pohybové aktivitě a dopřávání si odpočinku. Je zapotřebí 
nalézt jiný konstrukční vzorec.
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Návrhové vzory pro programování a fi tness

Muži a ženy, kteří navrhují programy, obvykle vědí něco o návrhových vzorech. Návrhové vzory 

jsou znovu použitelné strategie řešení běžných problémů nebo úkolů. Programování si tento po-

jem návrhového vzoru vypůjčilo z architektury – existují konstrukční strategie pro budovy, které 

vždycky fungují, takže proč je nevyužít a místo toho znovu vynalézat kolo?

Jedním příkladem konstrukčního vzorce v object-oriented programming (OOP) je Object Factory. 

OOP je způsob konstruování softwaru založený na reálném světě. Máte-li webové stránky a lidé 

se k nim připojí jako členové (members), můžete zakódovat objekt „Member“ a pak oddělit tuto 

jednotku kódu Member a zabývat se pouze aspekty členství.

Musíte ale ve svém kódu neustále vytvářet nové Members, protože vaše webová stránka je tak 

oblíbená. A Object Factory je vlastně kód, jehož jediným účelem je vytvářet nové odlišné Mem-
bers. Pokaždé, když váš kód potřebuje vytvořit nového Member (a uchovat ho v databázi), vyvolá 

Object Factory getNewMember ( ). Problém je vyřešen.

Také vaše fi tness může být založeno na běžném konstrukčním vzorci – mít sluneční světlo, pohyb, 

přirozené jídlo, spánek, náklonnost, lásku –, který si odvozujeme z naší velmi hluboké minulosti. 

Velká část našeho chování se může odvíjet od tohoto „lidského návrhového vzoru“.

Předinstalovaný software
Mám sklony souhlasit s mementem či paradigmatem, které se rozšířilo na webu, a dokonce 
i mezi vědecké magazíny (říkejme tomu „paleo“, zdraví našich předků, návrat do ráje nebo 
jakkoli chcete), a sice že jsme se narodili k tomu, abychom se pohybovali v slunečním světle, 
jedli opravdové jídlo a spali daleko víc, než chtějí naši přátelé (víte, právě ti, kteří vám zrovna 
teď klepou na dveře a pokoušejí se vás přimět, abyste šli na ten večírek).

Jako geek se zamyslete nad naší situací takto: Každý z nás se narodil s předinstalovaným soft -
warem, naší základnou lidského kódu. S genomem. Vždyť víte, to jsou ty kudrlinky DNA 
v našich chromozomech uvnitř jader většiny buněk: všechen ten kód ATGC, který defi nuje, 
co jsme z biologického hlediska. Je to jaksi úžasné, téměř okouzlující, jak Matka příroda jako 
by měla svůj vlastní soft warový jazyk. Možná jsme podvědomě vynalezli počítačové programy, 
které mají vzhled a atmosféru našeho vlastního vnitřního kódu.

Poznámka: Podívejte se na tuto stránku na 23andMe, kde najdete hezkou připomínku či jakýsi 

slabikář o genech a genetice: www.23andme.com/gen101/genes/.

Vytvořit tento soft ware trvalo stovky tisíc let. Evoluční proces je velmi pomalý, což znamená, 
že jsme se za tisíce let příliš nezměnili. Všechny nás oddělují maličké změny v našich genech, 
jako třeba skutečnost, že někteří lidé nedokážou tak dobře strávit laktózu a jiní snědí chřest 
a cítí odlišný pach ve své moči (opravdu).

Poznámka: „Tempo spontánní mutace u jaderné DNA se odhaduje na 0,5 % za milion let. Proto 

během uplynulých 10 000 let stihlo dojít jen k velmi malým změnám v našich genech, možná 

o rozsahu 0,005 %,“ říká Artemis P. Simopoulos, M.D., z Centra pro genetiku, výživu a zdraví v ame-

rickém Washingtonu, DC, v jednom časopiseckém článku z roku 2008.1

Poznámka: Podívejte se na tuto stránku na 23andMe, kde najdete hezkou připomínku či jakýsi

slabikář o genech a genetice: www.23andme.com/gen101/genes/.

Poznámka: „Tempo spontánní mutace u jaderné DNA se odhaduje na 0,5 % za milion let. Proto 

během uplynulých 10 000 let stihlo dojít jen k velmi malým změnám v našich genech, možná

o rozsahu 0,005 %,“ říká Artemis P. Simopoulos, M.D., z Centra pro genetiku, výživu a zdraví v ame-

rickém Washingtonu, DC, v jednom časopiseckém článku z roku 2008.1
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Doba před večerkami
Naši předkové, v zásadě s naším genomem, jedli mrtvé maso (te-
dy zdechliny), maso ulovené divoké zvěře, to co rostlo kolem nich, 
ořechy ze stromů, jakékoli jezerní nebo mořské plody, které doká-
zali chytit, a hroudy syrového medu vyráběného včelími roji, které 
byly povolné díky kouřícím ohňům rozdělaným pod jejich hnízdy.

V některých obdobích těch časů, protože počasí kolem nich se bláz-
nivě měnilo (není vám to povědomé?), nedokázali najít žádné jídlo, 
po celé dny – po celé týdny.

Dá se v podstatě říct, že cokoli naši nejranější předkové mohli sníst, 
aby zůstali naživu, to také snědli. Všechno si to museli ulovit, všech-

no to bylo divoké; v té době neměli žádné krčmy ani večerky. Museli se stěhovat za jídlem 
(žádná pizza domů nebo dodavatelé cukrovinek) a často ho museli pronásledovat a přemoct, 
ne-li odhánět jiné predátory, kteří hledali potravu a snažili se jim kořist sebrat. Z hodin, kdy 
bylo denní světlo, strávili pořádný kus venku.

My sami jsme biochemicky tak blízko těmto svým starověkým předkům, že molekulární bio-
logové předpokládají spojení každého z nás k jedné prapůvodní Matce, prvopočáteční Evě (viz 
rámeček „Prapůvodní Supermáma“).

Představte si, že stojíte v dlouhé řadě vedle své babičky. Ta stojí vedle své matky a další v řa-
dě za ní je babička vaší babičky, a pak se tento lidský řetěz natáhne na „10 000 babiček“, jak 
říká spisovatel Brian Fagan ve své knize Cro-Magnon: How the Ice Age Gave Birth to the First 
Modern Humans. A ta desítitisící babička je možná onou prapůvodní Matkou, se kterou jsou 
spřízněni všichni lidé.

Prapůvodní Supermáma: Mitochondriální či africká Eva

Naši genetičtí předkové jsou desítky tisíc let staří a my si ve svém genomu stále neseme jejich 

pravěkou DNA. Například genetičtí badatelé vytvořili hluboké „rodokmeny“ vymyšlené tak, aby 

vystopovaly každého člověka na světě postupně přes všechny matky a babičky až k jediné ženě, 

jakési „Supermámě“, která žila přibližně před 150 000 lety ve východní Africe.

Jmenuje se „Mitochondriální Eva“, protože mitochondriální DNA (mtDNA) je místem, v němž tkví 

genetické spojení mezi námi a pramatkou, která teoreticky existovala před 10 000 generacemi.

Mitochondrie jsou organely uvnitř většiny buněk, malé motůrky, které vyrábějí velkou část naší 

buněčné energie. Jsou to místa jiná než buněčná jádra (kde se nachází většina DNA), která rovněž 

obsahují náš genetický plán. Hlavní rozdíl mezi exemplářem genu v mitochondrii a tím v jádru 

buňky je ten, že mitochondriální DNA se dědí pouze od matky – není promíchaná s otcovou DNA.

To umožňuje vědcům zaměřit své analýzy genů z matky na matku tak daleko, jak jen chtějí.

Práce těchto molekulárních biologů a dalších badatelů je odrazem toho, v jak těsném vzájemném 

vztahu jako lidé jsme, i toho, jak blízké jsou naše geny genům prehistorických lidí. „Africká Eva je 

fi ktivní osoba, produkt molekulární biologie, která využila mitochondriální DNA, aby ukázala, že my 

všichni, ať žijeme kdekoli, jsme nakonec afrického původu,“ píše Brian Fagan v knize Cro-Magnon: 

How the Ice Age Gave Birth to the First Modern Humans.
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Předkové
Lidský genom sahá přinejmenším do doby asi před 2,5 miliony let, kdy začala éra nejstaršího 
paleolitu (jinak známá jako starší doba kamenná). Ve skutečnosti je možné vystopovat naše 
geny ještě o něco dál, ale v zájmu stručnosti začneme před 2,5 miliony let u vzpřímeného před-
ka, který používal nástroje, jménem homo habilis.

Následoval ho homo erectus, který putoval po své přirozené divočině (a často odtud také odchá-
zel tak rychle, jak jen dovedl) asi před milionem let, a homo sapiens asi před půl milionem let. 
Nejrozvinutější a nejúspěšnější předek, který vyšel ze své původní africké domoviny a usadil se 
v Evropě, byl člověk kromaňonský, kterému se v této oblasti velmi dařilo počínaje dobou asi před 
50 000 let. My sami jsme těmto chlapíkům a děvčatům, anatomicky i geneticky, dost podobní.2

Poznámka: Jen málokdo by nesouhlasil s tím, že moderní lovci-sběrači, nebo dokonce kroma-

ňonci žijí nebo žili ve větším souladu s naším vestavěným návrhovým vzorem než většina z nás, 

brachů z kancelářských kójí!

Pět vteřin před půlnocí
Typický způsob, jak vyjádřit myšlenku, že v sobě neseme předinstalovaný soft ware těchto pre-
historických lidí, je ten, že kdyby se všechny ty miliony let lidské evoluce daly stlačit do čtyřia-
dvaceti hodin, posledních 10 000 let od neolitické revoluce by se odehrávalo v době začínající 
přibližně pět minut před půlnocí.

Posledních 200 let průmyslové revoluce se začalo odehrávat asi pět vteřin před půlnocí. A di-
gitální věk... no, už té metafoře rozumíte. Je to pouhý okamžik a evoluce není dost rychlá, aby 
nás přepracovala k nekonečnému surfování z pohovky!

Navrženi k nakopání do zadku
Dá se bezpečně říct, že lovci-sběrači a my moderní lidé jsme co do svého genetického napro-
gramování poměrně podobní.

K „mělkým“ genetickým změnám, které se mohou rychleji prosadit, dochází po celou dobu, 
tvrdí to kniha Gregoryho Cochrana a Henryho Harpendinga Th e 10,000 Year Explosion: How 
Cilivization Accelareted Human Evolution. Jsou to variace našeho genomu; viz rámeček „Noc 
mampírů: Jak mohou geny ovlivňovat náš způsob zacházení s jídlem“.

Asi 99 % svých genetických dějin jsme nicméně strávili interakcí se svým prostředím spíše jako 
členky kmene Masajů, prérijní indiáni nebo jako moderní žena, které nakopou zadek během 
školy přežití, než jako postavy zobrazované v televizních sitcomech.

Poznámka: Jen málokdo by nesouhlasil s tím, že moderní lovci-sběrači, nebo dokonce kroma-

ňonci žijí nebo žili ve větším souladu s naším vestavěným návrhovým vzorem než většina z nás,

brachů z kancelářských kójí!
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Poznámka: Posledních 200 let průmyslové revoluce se začalo odehrávat asi pět vteřin před půl-

nocí. A digitální věk... no, už té metafoře rozumíte. Je to pouhý okamžik a evoluce není dost rychlá, 

aby nás přepracovala k nekonečnému surfování z pohovky!

Má to něco společného s tím, že prérijní indiá-
ni v osmnáctém až devatenáctém století byli ve 
své době ti největší divoši na světě.3 Byli to lovci, 
kteří se chovali jako lovci-sběrači a zabíjeli, jedli, 
používali jako surovinu a zároveň uctívali ame-
rického bizona.

Zde je další příklad spojený s evolucí, částečně ze 
4. kapitoly o mikroživinách. Nedokážeme si po-

mocí biosyntézy ani jinak vyrobit sami vitamin C nebo vitamin E, jak to umějí rostliny (přes-
tože si umíme biosyntézou vyrobit vitamin D ze sluníčka). Proto jsme se vyvíjeli tak, abychom 
získávali životně důležité mikroživiny jako vitaminy z těchto rostlin provádějících fotosyntézu 
a z dalších míst výše v potravním řetězci, tedy ze zvířat, která tyto rostliny přežvykovala. Je to 
součást našeho projektu; jíme rostliny a zvířata, protože potřebujeme vitaminy C a E, abychom 
udrželi svou vnitřní mašinérii v chodu.

Abychom dosáhli na rostliny a zvířata, museli jsme se pohybovat po přírodě v periodicky se 
opakujícím vzorci lov-sběr-odpočinek, potom znovu-a-znovu. Jsme dvounozí lidé, pohybliví 
od přírody. Ať to bylo nebo nebylo tak, že nás v jednu chvíli mohlo roztrhnout napůl a zhltnout 
divoké zvíře nebo udupat k smrti podceněný prehistorický bizon (tenhle paleolitický život si 
nemůžete malovat nijak růžově), tento scénář stále představuje stravu a pohybové vzorce, ke 
kterým se vyvíjeli naši předkové – i my sami.

Noc mampírů: Jak mohou geny ovlivňovat náš způsob zacházení s jídlem

Přestože lidé si nejspíš nerozvinuli složitější genetické adaptace na stravu, v níž převažuje cukr, 

pšeničná mouka a rostlinné oleje, vykazujeme určité odlišnosti v kódu co do své schopnosti vy-

pořádat se s určitými potravinami.

Mnozí z nás jsou mampíři: můžeme konzumovat a trávit mléko jiných zvířat.

Laktáza je enzym nezbytný pro trávení mléka. Kniha The 10,000 Year Explosion: How Cilivization 

Accelareted Human Evolution říká:

Nejdramatičtějším příkladem jsou mutace, které umožňují dospělým trávit laktózu, hlavní mléč-

ný cukr. Lovci-sběrači, a savci obecně, si přestávají laktázu (enzym, který zpracovává laktózu) 

vyrábět v dětství... Ale po domestikaci dobytka bylo mléko dostupnou a potenciálně hodnot-

nou potravinou pro lidi jakéhokoli věku pouze v případě, že je dokázali strávit. Mutace, která 

způsobila pokračující produkci laktázy, se objevila asi před 8 000 lety a široce se rozšířila mezi 

Evropany, dosahujíc v Dánsku a Švédsku frekvencí přesahujících 95 %.4

Poznámka: Posledních 200 let průmyslové revoluce se začalo odehrávat asi pět vteřin před půl-

nocí. A digitální věk... no, už té metafoře rozumíte. Je to pouhý okamžik a evoluce není dost rychlá,

aby nás přepracovala k nekonečnému surfování z pohovky!
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Podle této knihy se lidé také liší co do snášenlivosti soli ve stravě:

Existuje gen, jehož zděděná podoba pomáhá lidem zadržovat sůl. Protože lidé strávili většinu 

svých dějin v horkých podnebích, tato varianta byla všeobecně užitečná. Velká frekvence této 

prastaré alely mezi Afroameričany pravděpodobně hraje nějakou roli v jejich dnešní zvýšené 

náchylnosti k vysokému krevnímu tlaku. V tropické Africe má ve skutečnosti původní podobu 

tohoto genu téměř každý. V Eurasii se stává čím dál běžnější nulová varianta (varianta, která 

nedělá vůbec nic), jak se člověk pohybuje směrem na sever.5

Genetická odlišnost tedy pomáhá lidem zadržovat si ve svých tělech sůl v horkých klimatech, to se 

však stává nevýhodou, když sníte velké množství soli v průmyslově zpracovávaných potravinách.

Nakonec tato kniha poukazuje na důkazy, že někteří lidé jsou metabolicky chránění proti určitým 

problémům s krevním cukrem:

„Badatelé na Islandu zjistili, že nové varianty genu regulujícího krevní cukr chrání proti diabetes.“6 

Závěr zní, že nejsme přesnými replikami lovců-sběračů: jsme jim pouze velice blízcí.

Potrhlý antropolog
Je možné žít způsobem, který naprosto podrývá vaší vlastní soft warovou konfi guraci? Ne-
kazíme tak vlastně svůj vlastní kód? Tedy, já si myslím, že to je to, k čemu mířím na základě 
výše zmiňované hypotézy podobnosti našeho designu s našimi starověkými předky. Vědci to 
nazývají evoluční disonancí.

Antropolog Jared Diamond se ve slavné eseji před více než dvaceti lety rozčiloval, že přechod 
k zemědělství před 10 000 let byla „nejhorší chyba v historii lidského pokolení“ (Discovery 
Magazine, květen 1987) a „katastrofa, ze které jsme se nikdy nevzpamatovali“.

Diamond kladl důraz na rigidní třídně založené systémy a „hrubé společenské i sexuální ne-
rovnosti, choroby a despotismus“, které zemědělské systémy vypěstovaly, ale existovaly také 
další stinné stránky, fyzické a spojené se zdravím, které v odlišné formě přetrvaly až do mo-
derních časů.

Poznámka: Svým brojením proti zemědělské revoluci bych u vás nechtěl vyvolat chybný do-

jem – miluju farmy, zvláště ty malé a místně rozmanité. Právě jsem se z jedné vrátil se šťavnatým 

nákladem přísad do salátů, macintoshovských jablek a borůvek. Smysl tohoto odstavce je ten, 

že přechod lovců-sběračů ke stravě zemědělců měl neblahé zdravotní dopady, významné až do 

dnešní doby (tj. dodnes nás sužuje potrava vyznačující se velkým množstvím a nízkou výživností).

Podívejte se na rámeček „Příběh o motyce“ a uvidíte, jaký dopad měla zemědělská revoluce 
na naši výšku a zdraví obecně.

Poznámka: Svým brojením proti zemědělské revoluci bych u vás nechtěl vyvolat chybný do-

jem – miluju farmy, zvláště ty malé a místně rozmanité. Právě jsem se z jedné vrátil se šťavnatým

nákladem přísad do salátů, macintoshovských jablek a borůvek. Smysl tohoto odstavce je ten, 

že přechod lovců-sběračů ke stravě zemědělců měl neblahé zdravotní dopady, významné až do

dnešní doby (tj. dodnes nás sužuje potrava vyznačující se velkým množstvím a nízkou výživností).
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Příběh o motyce: proteiny a „degradace“ výšky

„[Zemědělství] ohromně zvýšilo produkci potravin, nutriční kvalita jídla však 

byla horší, než jakou měli k dispozici lovci-sběrači,“ uvádí se v The 10,000 

Year Explosion: How Cilivization Accelareted Human Evolution.7

„Lovci-sběrači jen zřídkakdy trpěli chorobami z nedostatku vitaminů 

jako beri-beri, pelagra, rachitida nebo kurděje, zato farmáři někdy 

ano... vypadá to, jako kdyby se podíl sacharidů v jejich stravě téměř 

ztrojnásobil, zatímco množství bílkovin upadalo.“8

Naše výška začala díky této „stravě kvantity, ne kvality“ klesat, stej-

ně jako robustnost koster, které studovali paleoantropologové. 

Průměrný kromaňonský muž měřil od 176 do 179 centimetrů; byli 

atleticky stavění.

„Na těchto kosterních důkazech můžete vidět nesoulad mezi geny 

a prostředím. Lidé, kteří přijali zemědělství, se scvrkli: průměrná 

výška klesla téměř o 13 cm.“9

Lidi, doba kamenná byla ohavná doba
Často vyslovované odmítnutí zní, že všechny tyhle řeči o lovcích-sběračích jsou nesmysly: 
lidská dlouhověkost nedosahovala nikdy těch hodnot jako dnes, a dokonce i na uchvátaných 
místech orientovaných na mladé lidi, jako je Manhattan, najdete mnoho stoletých lidí. Na 
druhé straně životy našich paleolitických předků byly „ohavné, brutální a krátké“, v průměru 
dosahující možná třetiny nebo ještě méně z délky života jednoho z těchto stoletých.

Velkým problémem tohoto argumentu, jak na něj poukázalo mnoho esejistů, je koncept po-
užívání „průměrné délky života“ k popisu zdraví lidské populace.

Jeff  Leach v říjnu 2010 ve svém listu „Paleo Longevity Redux“ v Public Health Nutrition prohlásil:

První potíží v tomto způsobu myšlení je to, že matematika „průměrné délky 
života“ je zavádějící a říká nám jen velmi málo o zdraví a délce života jedince; 
spíše nám říká jen průměrný věk úmrtí pro danou skupinu populace. Například 
jeden pár, který se dožil věku 76 a 71 let, ale měl jedno dítě, které zemřelo při 
porodu, a druhé, které zemřelo ve dvou letech ([76 + 71 + 0 + 2] : 4), by vytvo-
řil průměrnou délku života 37,25 roku. S použitím této metodologie je snadné 
vidět, jak je možné dojít k závěru, že tato skupina nebyla právě zdravá.

Podobně autor Černé labutě Nassim Taleb prohlásil v eseji jménem „Proč chodím“:

Často slýchaný argument, že primitivní lidé žili v průměru méně než 30 let, 
zcela ignoruje distribuci okolo tohoto průměru – očekávanou délku života je 
třeba analyzovat podmíněně. Mnoho lidí zemřelo brzy kvůli zraněním, jiní žili 
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velmi dlouhé – a zdravé – životy. To je přesně tatáž elementární chyba „zmatení 
nahodilostí“ opírající se o předpoklad „průměru“ v přítomnosti odchylek, která 
vede lidi k tomu, aby podceňovali rizika na burze.

Není pochyb, že některé z těchto starověkých životů byly „ohavné, brutální a krátké“ a neod-
myslitelně násilné, bez antibiotik, moderní medicíny vůbec a místního policejního oddělení.

Svým způsobem jsou však tvrzení o krátkých paleolitických životech falešnou stopou: těch 
 několik zbývajících moderních lovců-sběračů má sklon procházet životem s jen velmi vzác-
ným výskytem současných „nemocí západní civilizace“.

Jeff  Leach svou esej zakončuje takto:

Sebejistota, která nás dnes utěšuje, když se díváme na průměrnou délku života 
svých předků, je mlhavá a založená na omylu, když na ni nahlížíme přes má-
mivý opar moderní medicíny, která doslova podepře většinu z nás, aby došla 
do svých zlatých let. Pochybuji, že naši předkové by tomuhle říkali život. I když 
můžeme žít déle než naši předkové, skutečnost je ta, že jen pomaleji umíráme.

Moderní strava – chabá!
Povšimněte si toho „nesouladu mezi geny a prostředím“ v rámečku „Příběh o motyce“. Věci 
jsou dnes v moderní společnosti přinejmenším stejně špatné, jako byly za rozbřesku zemědělské 
epochy (tito raní zemědělci alespoň trávili hodně času venku prováděním těžkých, usilovných 
prací v zahradách zalitých sluncem).

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že choroby způsobené životním stylem budou glo-
bální ekonomiku stát v následujících 20 letech 30 bilionů dolarů (patří sem kouření a požívání 
alkoholu stejně jako pojídání pochutin nasáklých cukrem a solí).10

Co se to tu děje? Proč prožíváme takovou masivní zdravotní krizi? Copak naši odborníci 
nemají neuvěřitelně hluboké a podrobné vědomosti o tom, jak funguje zdraví a lidské tělo? 
Seřadili jsme lidský genom. Dokonce pracujeme na „nutrigenomice“ neboli konkrétním šití 
výživy a doplňků na míru genům člověka.

Myslím, že zdraví se netýká výhradně vědy, lékařských praxí nebo tradičních doporučení pro 
veřejné zdraví, jinak bychom byli schopni aplikovat tyto znalosti ohledně toho, jak zůstat 
zdraví, s větším úspěchem, než tomu doopravdy je. Neudělali bychom větší kus práce, kdy-
bychom přijali nový návrhový vzor skutečně založený na našich vnitřních, zděděných ope-
račních systémech?

Poznámka: Neudělali bychom větší kus práce, kdybychom přijali nový návrhový vzor skutečně 

založený na našich vnitřních, zděděných operačních systémech?

Poznámka: Neudělali bychom větší kus práce, kdybychom přijali nový návrhový vzor skutečně

založený na našich vnitřních, zděděných operačních systémech?
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Evoluční disonance: je to SAD
V roce 2005 vyšel v Americkém žurnálu klinické výživy článek, ve kterém doktor medicíny 
Boyd Eaton a jeho kolegové poukázali na to, jak chabá je výživa, na které mnozí z nás závisejí 
– obecně bývá parodována jako „standardní americká strava“ (Standard American Diet, SAD 
– slovo „sad“ znamená v angličtině „smutný“):11

Přestože mléčné výrobky, cereálie, rafi nované cukry, rafi nované rostlinné oleje 
a alkohol tvoří 72,1 % celkové denní energie zkonzumované všemi lidmi v USA, 
tyto typy potravin představovaly jen malý nebo vůbec žádný zdroj energie v ty-
pické stravě člověka před zemědělstvím.

Jedním slovem: ouvej!

V nedávné řeči Boyd Eaton poukázal také na to, že „50 % stravy našich předků tvořilo ovo-
ce a zelenina; u dnešních Američanů je to 13 %, což představuje obrovský [pokles]“ v příjmu 
antioxidantů (viz rámeček ve 4. kapitole o nanejvýš důležitých antioxidantech). „Většinu an-
tioxidantů obsahuje slupka ovoce a více je jich obsažených v menších divokých druzích ovo-
ce“, což znamená, že abyste splnili potřebné porce ovoce, měli byste jíst víc ovocných slupek 
a menší, divoké druhy.

Poznámka: Vzal jsem si to k srdci a v letošním létě a začátkem podzimu jsem jedl spoustu jablek 

z jedné jabloně ve Vermontu. Tato jablka byla menší; tím jsem jedl víc slupek a pravděpodobně 

i antioxidantů v porovnání s velkými, sladkými jablky koupenými v obchodě. Jablka ze stromu byla 

trpčí, pravděpodobně obsahovala méně fruktózy (obsah fruktózy ve své stravě byste měli sledovat 

– viz 3. kapitolu o makroživinách). A navíc, abych jablka získal, musel jsem skákat do výšky a lézt 

na strom, což je určitě aktivnější než popocházení uličkou u pokladny!

Nenabourávejte svůj vlastní software
Eaton a jeho kolegové předpokládali, podobně jako další badatelé, že „civilizační choroby“ 
jako rakovina, srdeční choroby, diabetes a deprese mohou být způsobené touto evoluční diso-
nancí v příjmu potravy.

Navíc některé studie poukázaly na nedostatek fyzického cvičení jako na další důkaz, že jsme 
opravdu velmi špatně synchronizováni s vestavěnou základnou našeho kódu.

„Kulturní změny poslední doby přivodily vyloučení fyzické aktivity z každodenního života lidí,“ 
upozorňují Manu Chakravarthy a Frank W. Booth v roce 2004v Žurnálu aplikované fyziologie:12

V důsledku zavedení navyklé fyzické nečinnosti do vzorce každodenního ži-
vota vzrostla rizika nejméně 35 chronických zdravotních potíží ... budeme se 
dohadovat, že cykly hodování-hladu a fyzické aktivity-odpočinku, které byly 
spojené se zaopatřováním potravy u [lovců-sběračů], vedly k výběru genů pro 
kolísající enzymatickou regulaci ukládání a využívání potravy.

Poznámka: Vzal jsem si to k srdci a v letošním létě a začátkem podzimu jsem jedl spoustu jablek 

z jedné jabloně ve Vermontu. Tato jablka byla menší; tím jsem jedl víc slupek a pravděpodobně

i antioxidantů v porovnání s velkými, sladkými jablky koupenými v obchodě. Jablka ze stromu byla

trpčí, pravděpodobně obsahovala méně fruktózy (obsah fruktózy ve své stravě byste měli sledovat

– viz 3. kapitolu o makroživinách). A navíc, abych jablka získal, musel jsem skákat do výšky a lézt

na strom, což je určitě aktivnější než popocházení uličkou u pokladny!
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Je-li fyzická aktivita součástí našeho naprogramování, proč jsme ji vytlačili pryč 
ze svých životů? Jednou odpovědí je všudypřítomnost technologií, u nichž vy-
chází najevo, že ovládají ony nás spíše než naopak. Život s obrazovkami vyža-
duje nehybnost před nimi. Kromě toho si už dnes nemusíme „shánět“ vitaminy, 
abychom zůstali naživu – stojí na dosah ruky na poličce nebo si je snadno po-
řídíme s pomocí auta, aniž bychom museli vůbec vstát z pozice vsedě (přesto-
že průmyslově zpracovaným potravinám tyto vitaminy často chybí). Moderní 
jídlo je všudypřítomné.

Upozornění: „V důsledku zavedení navyklé fyzické nečinnosti do vzorce každodenního života 

vzrostla rizika nejméně 35 chronických zdravotních potíží...“

Je ironií, že naše vlastní vestavěná „man-page“ (soft warové instrukce pro operační systém 
Unix) nese otisky našich nejranějších netechnizovaných předků a poskytuje nám mnoho klíčů 
k udržování naší tělesné zdatnosti.

Užitečná šablona
Většina z nás nemůže ovšem vyrazit ze zadního východu a začít vážně usilovat o životu lovce 
a sběrače.

Nemohu se přimluvit ani za to, abychom všichni vyběhli do lesů s maskami zjizvených tváří 
a za tlučení do bubnů, vrhali kopí po stínech a vyli na měsíc (ačkoliv by to byla pořádná bom-
ba). Můžeme se ale pustit do určité směsice moderního a starověkého života. Náš přednasta-
vený soft ware představuje užitečnou šablonu, pomocí které můžeme hodnotit své každodenní 
volby. Víme, k čemu jsme navrženi; čteme tuto knihu!

Doteď jsme se o výživě bavili jen trochu; zbytek knihy se noří do pikantních témat jídla, fi t-
ness a cvičení o dost podrobněji. Pohybový aspekt fi tness je samozřejmě velmi důležitý, ale 
do jaké míry?

Předsedové znuděných
Will Ferrell se ve fi lmu Nesvatbovi nakloní a nezapomenutelně vykřikne: „Mámo, chci seka-
nou, ale hned!“ Krystalizuje tu v něm vyvíjející se biologický kmen, který bychom mohli na-
zvat homo pohovkus.

Stali jsme se druhem sedícího živočicha, jak výmluvně vyjádřil jeden doktor v nedávném on-
line článku na stránkách Brooklyn Eagle:13

Přesouváme se ze sedadla v autě na židli před počítačem ve své kanceláři; po-
tom na sedadle v autě jedeme domů, kde usedneme na židli před bohatou ve-

Upozornění: „V důsledku zavedení navyklé fyzické nečinnosti do vzorce každodenního života 

vzrostla rizika nejméně 35 chronických zdravotních potíží...“
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čeří a později na křeslo u televize. Další den se koloběh opakuje. Sedíme příliš 
mnoho.

Věřte tomu nebo ne, vědci pro tento trend dokonce vymysleli termín: život na židli. Od raných 
období digitální doby se to pro nás geeky stalo součástí našeho kójového života, ale mnozí 
z nás, společně s dalšími z druhu svázaného se stolem, od té doby změnili svá pracoviště tak, 
aby mohli kombinovat práci na počítači s polohou vestoje (prohlédněte si stojací pracoviště 
zvané GeekDesk na www.geekdesk.com).

Život na židlích očividně pozvedl sedavý život na novou úroveň.

Jste-li stejní jako já, pravděpodobně přemýšlíte o sezení jako o aktivitě stejně běžné jako dej-
me tomu stání a o tom, že by vám mohlo škodit, kdybyste to dělali 25 let v kuse. Zdá se ale, 
že je to ještě daleko horší.

Jak napsal James Levine, lékař na Mayo Clinic v Minnesotě, v jednom článku z 10. listopadu 
2010, „rostoucí důkazní materiál nasvědčuje tomu, že život na židli je smrtonosný ... je spojen 
s kardiovaskulárními onemocněními, metabolickými [problémy], nadváhou a kratší délkou 
života.“14

Můžete si článek přečíst, zaplakat a následně vyskočit ze své židle. Levine pokračuje:

Člověk se po několik milionů let vyvíjel k tomu, aby byl dvounohý a chodící. Toto 
časové rozpětí se shoduje s genetickým a epigenetickým designem lidské tělesné 
konstituce a orgánových systémů. Neurobehavioristi by řekli, že lidský mozek 
a chování se vyvíjely ve vzájemné harmonii. Člověk se vyvinul tak, aby konku-
renceschopně prosperoval ve vzpřímené poloze, co se týká zajišťování potravy 
(zemědělství a lov), útočiště (stavění domů) a výroby nástrojů (např. pazourkové 
nože). Člověk se vyvíjel tak, aby se krmil, ukrýval a vynalézal, zatímco se po-
hybuje. Člověk, jednoduše řečeno, prostě nebyl stvořen k celodennímu sezení.

Úžasný MET
Velmi užitečným měřítkem toho, jak moc se během dne pohybujeme, je metabolický ekviva-
lent (MET). Je to jednoduchý způsob, jak spočítat náš výdej energie, a intenzivně zdůrazňuje 
rozdíly mezi sezením a opravdovým pohybem. MET je vytvořen tak, aby znázorňoval množ-
ství energie ve formě tepla, které vytváříme, pomocí číselného násobku. Například spočívání 
na židli je 1 MET; spánek je 0,8.15

Tato stupnice pak pokračuje vzhůru přes chůzi o rychlosti asi 1,5 km za hodinu po rovině 
(1,9), aktivní hrabání listí (2,9), lehkou jízdu na kole nebo golf (5,0) až po běhání 1,6 km za 
12 minut (8,5) a běh rychlejší než 15 km/h (9,5).

K MET se budeme vracet v průběhu celé této knihy, zvláště v kapitolách o nástrojích a cviče-
ní. Například 2. kapitola hovoří o důmyslném malém vynálezu jménem Fitbit, který můžete 
použít k měření svého průměrného MET za den.
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Rozhodujícím faktorem je chtít pozvednout svůj denní MET, protože to je to, k čemu jsme 
stvořeni. Zdá se, že jsme se vyvinuli k neustálému kmitání fyzické aktivity během dne spolu 
s krátkými nárazy intenzivního, téměř děsivého úsilí (ano, cvičení může být hormezí! – viz 
11. kapitolu).

Poznámka: Lovci-sběrači ze starých časů měli zcela určitě vyšší průměrný MET než naši současníci.

Poznámka: Rozhodujícím faktorem je chtít pozvednout svůj denní MET, protože to je to, k čemu 

jsme stvořeni.

Nucené ukončení – restart
V této chvíli už by mělo být očividné, že jsme stavění k tomu, abychom jedli jídlo od Matky 
přírody, jako je divoké (nebo jako divoké) maso a ryby a mnohobarevné rostliny, které pochá-
zejí z biofarem a vyskakují ze stránek časopisu Matka Příroda. Očekává se, že budeme pořád 
někde poskakovat, a nejsme stvoření k samonavozené svalové paralýze. Můžete mít pocit, že 
tato kapitola omílá tyhle body pořád dokola, takže to vypadá jako kázání, ne-li tvrzení, že vět-
šina těchto negativních trendů se dá okamžitě zvrátit.

Nechci do této kapitoly zahrnovat příliš mnoho o specifi kách cvičení a tréninku zaměřeného 
na fi tness, protože různým technikám sprintu, rezistenčního tréninku, chůze (se zátěžovou 
vestou nebo bez ní) se věnuje opravdu velká část této knihy (viz kapitoly 2, 7 a 8) a ještě větší 
část je orientovaná na zachycení všech vašich dat o cvičení na webové stránky kvůli různým 
formám analýzy.

Tuto kapitolu zakončím zhoupnutím k druhé straně „denní rutiny“, kterou jsme začínali. Na-
bízí několik úprav, které náš každodenní život přivedou mnohem blíž k naší nainstalované 
soft warové základně – a našemu usilování o optimální tělesnou zdatnost.

A teď o něčem úplně jiném
Zkuste tohle: Probudíte se bez budíku někdy brzy po východu slunce, se spoustou volného 
času, ještě než začne práce.

Byl to dobrý spánek; šli jste spát krátce po deváté večer po přesnídávce z kokosového mléka 
smíchaného s borůvkami a trochou syrovátky. Už jste dobře poučení ohledně dostatku REM 
spánku, ale teď je vaším cílem zlepšit svůj hluboký spánek neboli regenerační NREM. Možná 
jste si dokonce prošli vlnovou tabulku vytvořenou nějakou společností, která se zabývá zdra-
vám spánkem.

První, co uděláte, je, že vypijete šálek černého čaje nebo kávy a vyjdete ven do toho jezera 
slunce, které jste viděli ze svého okna.

Poznámka: Lovci-sběrači ze starých časů měli zcela určitě vyšší průměrný MET než naši současníci.

Poznámka: Rozhodujícím faktorem je chtít pozvednout svůj denní MET, protože to je to, k čemu 

jsme stvořeni.
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Chvíli se v něm budete slunit a vyhřívat, pak si možná uděláte pár cviků tai-či, kliků na tráv-
níku nebo shybů na dětské prolézačce naproti přes ulici. Usrknete ještě trochu kávy a vrátíte 
se do svého životního prostoru, abyste se připravili na cestu do práce.

Technicky řečeno, když jste se podívali vzhůru na nebe a vyhřívali se na sluníčku, světelné pa-
prsky se dotkly vašich sítnic a hypotalamus a šišinka je převedly do vašeho mozku, který vám 
právě pomohl nastavit cirkadiánní rytmus vašeho dne.

Bdělá pozornost
Toho sluníčka, co jste dostali, nebylo moc, nebylo to jako strávit dopoledne na pláži na brit-
ských Panenských ostrovech (to musím někdy udělat...), ale mělo ten účinek, že vám rozjas-
nilo mysl, vyčistilo hlavu a nakoplo vás do nového dne. Poslali jste svému tělu a svému mozku 
zprávu: „Je ráno a já jsem dobře odpočatý a připravený vyrazit.“ (Více informací o zdravotním 
významu spánku a odpočinku najdete v 9. kapitole.)

Obden zastavíte u nedaleké posilovny, abyste zvedli několik činek nebo si zaplavali 300 metrů 
a mezitím si několikrát dopřáli 25 metrů sprintu – není to moc, ale dnes jedete na nádraží na 
kole, kde konečně udělali místo, kam si můžete zamknout svoje vybavení.

Cesta vlakem, metrem či tramvají do centra města zabere maximálně 35 minut, z nichž většinu 
stojíte, prostě proto, že je to příjemnější.

Vybavení geeka
Tak nějak byste chtěli posbírat víc bodů za aktivitu na tom svém šikovném za-
řízení, které je připojené k webu, citlivé na pohyb, počítá schody a vypočítává 
přitom nadmořskou výšku, a které máte připnuté na pásku (ano, jmenuje se 
Fitbit), i když dnes ráno není vybavení nijak nezbytné. Je to prostě zábavné, 
jakýmsi posedlým geekovským způsobem. Rádi kvantifi kujete a zazname-
náváte si své cvičení. Samotný tenhle akt působí motivačně. Webové tabul-
ky, které vaše vybavení později vytvoří, jsou ve skutečnosti docela působivé. 
Mohou ukazovat váš kmitavý pohyb během celého dne a vymezit vám dny, 
kdy potřebujete víc.

Sbírat data není zbytečné, když se podle nich chováte.

Tento nástroj vypočítávající rozsah vašeho denního pohybu má podivný efekt 
„vrtění psem“: zdá se, že když ho nosíte, pohybujete se víc. Navíc jste nikdy 
netušili, že obyčejný pohyb během dne se může vyrovnat tak velké vzdálenos-
ti – někdy třeba víc než 10 kilometrů, přestože vaše pochůzky byly rozdělené 
do několika krátkých.

Vláčet se na běhacím pásu proto už není nezbytné. Milujete prohlížení statistik 
na konci dne. Jen se nepřestávej hýbat, říkáte si. Hledej slunce.

Je ráno a já jsem dobře 

odpočatý a připravený 

vyrazit
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Vajíčka natvrdo s sebou
Dnešní snídani tvořila dvě vajíčka natvrdo (koupená o víkendu na farmářském trhu), kousek 
ementálu, sousto lososa, který zbyl z včerejší večeře, dvě švestky a avokádo (rovněž koupené 
na trhu). Včera jste se místo snídaně postili a bylo to příjemné. Ve skutečnosti jste díky troše 
kávy a „přerušovaném půstu“ po ránu plní enerie. (Více o přerušovaném postění v 6. kapitole.)

V batohu máte malý sáček se zbytkem lososa, směsí mandlí a vlašských ořechů, jablkem a čtve-
rečkem čokolády s 85% obsahem kakaa. V nejhorším je blízko práce dobrý salátový bar. Trvalo 
to jen pár týdnů, než vám ta bageta přestala chybět, a nechybí vám ani ten příšerný margarín 
(teď si dáváte opravdové žluté máslo) – ta pomalost a chybějící pocit sytosti, se kterými vás 
nechávaly, ani ten pocit, že trvá půl dopoledne, než je strávíte, ani ty koblihy a vdolečky, kte-
rými jste je přikryli.

Vyskočíte z vlaku a jdete asi 30 minut zbytek cesty do práce, po slunné straně silnice, i přesto, 
že byste se mohli zanořit do metra nebo naskočit na autobus.

Frajere, jdi po schodech
Pracoviště je ve třetím patře vysoké budovy, ale vy jdete po schodech, hbitě předcházeje frontu 
lidí čekajících na výtah. Jejich aura je jednotně mrzutá, jako by je někdo jiný tahal za nitky. Vy 
nikdy nejezdíte výtahem, včetně té chvíle, kdy před ním postávali s netrpělivým výrazem vaši 
nadřízení vypadající, že se chystají dát někomu padáka.

Berete schody po dvou, prostě proto, že je příjemné cítit tu sílu ve stehnech. Váš srdeční rytmus 
se zrychluje, ale ne příliš; během pár měsíců jste si všimli i tohoto pokroku.

Obsedantně kompulzivní péče o zdraví
Dopoledne pokračuje a vy střídavě sedíte a stojíte ve své kanceláři – většinu času stojíte. Máte 
docela dobré zařízení pro práci vestoje. Navíc hodiny stání pořádně zvedají ta čísla pohybu 
a vzdáleností, o které se zřejmě nikdo jiný nemůže zajímat, kromě dalších uživatelů vrtících 
se kolem svých sledovacích zařízení a aplikací a po práci sledujících online data. Nevadí vám, 
že máte obsedantně kompulzivní poruchu zahrnující zdravé návyky. Nevadí vám ani vyrazit 
jeden dva dny bez tohoto vybavení. Vždyť o nic nejde.

Přibližně každou hodinu nebo hodinu a půl během dne zamíříte znovu dolů ze schodů a ven 
na sluníčko. Když se v kódu zaseknete na nějakém zádrhelu nebo logickém problému, svižná 
procházka vám téměř pokaždé pomůže. Venku se často stanete svědkem náhodných událostí, 
které si budete navždy pamatovat a které byste nikdy neprožili, kdybyste zůstali celý den ve 
své kóji – třeba ten majestátní jestřáb, který se vznáší po modrém nebi, až nakonec usedne na 
římsu vzdálené budovy.

Zkoušíte odhadnout rozpětí jeho křídel, jako by zamrznul na pozadí blankytné modři.
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Hele, líbím se mu!
Ten pěkný chlapík nebo ta atraktivní žena se zdravým ruměncem, kteří váš zčistajasna oslo-
vili, když jste seděli na lavičce, to mrazení – to se vám už pěkně dlouho nestalo; obvykle jsou 
to jen neohrabaná mlčení a odchody, lodě míjející se v noci. Musíte ho/ji někdy zase vidět; 
vyměníte si telefonní čísla.

Někdy si ve městě děláte delší procházky, až se přistihnete, jak bloumáte okolo s uvolněnou 
bezcílností, něco jako Owen Wilson ve fi lmu Půlnoc v Paříži.

Během dopoledne a odpoledne máte dva obvyklé „mítinky“ (uvozovky zpochybňují jejich 
účelnost). Při obou stojíte a zdá se, že to má nakažlivý účinek. Během druhého mítinku vstali 
další dva lidé a vy byste mohli přísahat na to, že obě jednání proběhla o něco rychleji. V práci 
začínáte mít pověst „toho zdravého chlapa“.

Dejte si párkrát bench-press
Na konci dne za sebou máte asi 12 pater a ušli jste možná pár kilometrů nebo i víc (počet ki-
lometrů, které přes den nachodíte, když se spočítá všechno, vás vždycky překvapí). Formální 
trénink uprostřed dne není nezbytný. Někdy ale zajdete do podnikové posilovny, když venku 
prší, a uděláte si několikrát bench-press, pár shybů a kliků s nohama na lavičce. Někdy si jen 
zaběháte na pásu nebo uděláte pár karate úderů následovaných tai-či. Nezabere to víc než asi 
půl hodiny.

Vaše tréninky téměř nikdy nepřesáhnou tuhle dobu. Když ano, dají se popsat lépe slovem do-
vádění než cvičení nebo trénink: házet si s ragbyovým míčem se synem nebo kamarádem nebo 
uhánět po venkovské cestě na horském kole.

Tohle všechno se dohromady sčítá v dobrý výsledek
Už víte, o co tu jde? Můžete si naložit na ramena pěkně těžkou práci a dojíždět, zatímco zůsta-
nete zdraví, všímaví a rozumně spokojení. Bude se vám zdát, že vaše dny lépe plynou, místo 
aby do sebe narážely jako dlouhá troska vlaku, kde sedíte v prostředním vagóně. Kdo by se 
o tom přel? Dokonce možná dostanete v práci příplatek pro zaměstnance s nejmenším po-
čtem onemocnění!

Záměrem posledních několika odstavců nebylo postihnout všechno vychloubání a počestnost 
zdravého životního stylu (i když psát to bylo docela zábava) ale spíše vykreslit příběh o tom, 
jak lze přežít digitální věk a vynořit se ze svých pracovních dnů bez větší újmy (až na občasné 
pohmoždění ega, ale to k tomu prostě patří, no ne?). Tato kapitola vám předložila několik zá-
kladních koncepcí fi tness, které bude pokrývat zbytek knihy, někdy i velmi rozsáhle a podrobně:

  Žít v digitální době, kde kultura, data a sítě nikdy nespí, a přesto začleňovat do svého živo-
ta slunce, spoustu chůze a zážitky pod širým nebem – žít ve větším souladu s imperativy 
našeho přednastaveného soft waru (naší velmi dávné minulosti).
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  Výhody celého, průmyslově nezpracovaného, skutečného jídla – a dokonce i trocha „pře-
rušovaného“ půstu každý týden.

  Výhody toho, začlenit si do každodenního života obyčejné cvičební režimy jako chůze do 
schodů, dlouhé, bezcílné chození (bez ohledu na to, jaká je zima!), sprintování, skákání 
a lezení do kopců bez jakékoli přípravy, kdykoli můžete.

Poznámka: Někdy ale zajdete do podnikové posilovny, když venku prší, a uděláte si několikrát 

bench-press, pár shybů a kliků s nohama na lavičce. Někdy si jen zaběháte na pásu nebo uděláte 

pár karate úderů následovaných tai-či. Nezabere to víc než asi půl hodiny.

  Používání užitečných sledovacích zařízení a osobních měřítek k rozšíření své tělesné zdat-
nosti, ke sdílení svých úspěchů s přáteli, k pomáhání druhým vypořádat se s fyzickými 
neduhy nebo spánkovými potížemi, nebo prostě jen jako zábava a plýtvání časem (tedy, 
jestli tento čas máte).

  Význam spánku a zbavení se stresu; může vám to zachránit život.
  Výhody dalších taktik životního stylu jako plavání v ledové vodě, sauna nebo postění se, 

nemluvě o umírněném cvičení a tu a tam dobrém pití. To jsou příklady „hormeze“ neboli 
dobrého stresu (viz 11. kapitolu).

Na rozdíl od mnoha módních schémat hubnutí a fi tness právě popsané změny nezahrnují 
žádný drahý program nebo vstupní poplatky ani drastické změny ve stravování (jako „žádný 
tuk nebo cukr“), s výjimkou možnosti pořízení několika zábavných a užitečných vynálezů či 
nástrojů, máte-li pár korun navíc. V další kapitole se podíváme na některé z těchto nástrojů 
a aplikací, pomocí nichž můžete analyzovat a vyčíslit své fi tness pokroky.

Rozhovor s Markem Sissonem

Příznačně pro tuto kapitolu jsme na podzim 2011 vyzpovídali Marka Sis-

sona o proslulém konceptu „Primal Blueprint“ z jeho stejnojmenné kni-

hy. Mark Sisson je jedním z průkopníků a nadaných odborníků na to, co 

bychom mohli nazvat principem „žít podle svého desénového vzoru“.

Je to bývalý špičkový vytrvalostní sportovec a populární blogger na Mark’s 

Daily Apple (www.marksdailyapple.com). Provozuje podnik zaměřený na 

zdraví a wellness (včetně konferencí a vitaminových doplňků) pod názvem 

The Primal Blueprint (www.primalblueprint.com).

Jak jste se původně dostal k fi tness, psaní a obchodu se zdravotními doplňky?

Jako dítě jsem miloval pobyt v přírodě. Prožíval jsem krásné idylické dětství v Nové Anglii – trávil 

jsem celé dny venku se svými přáteli objevováním divočiny, dostáváním se do problémů a pobí-

háním všude okolo. Opravdu, jestli nějaká věc dominovala mému dětství, bylo to neustálé běhání. 

Nikdy jsem doopravdy nechodil. Jen jsme pobíhali. Nakonec jsem začal být v běhu docela dobrý. 

Ve škole jsem byl moc vyzáblý a malý na hraní basketbalu nebo fotbalu, ale exceloval jsem v přes-

polním běhu. Pokračoval jsem v tom i na vysoké škole, když jsem studoval biologii.

Potom jsem se rozhodl skončit s medicínou na pár let (dnes už se to protáhlo na 33), abych se mohl 

plně soustředit na běhání. Zlepšil jsem se. Pět let běhání maratonů a uběhnutí sta a více mil týdně 

(160 km a více) vyvrcholilo místem v kvalifi kaci na olympiádu (Olympic Trials). V té době jsem byl 

Poznámka: Někdy ale zajdete do podnikové posilovny, když venku prší, a uděláte si několikrát

bench-press, pár shybů a kliků s nohama na lavičce. Někdy si jen zaběháte na pásu nebo uděláte 

pár karate úderů následovaných tai-či. Nezabere to víc než asi půl hodiny.
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nejzdatnější a nejrychlejší a zároveň jsem byl nejvíc nemocný. Ten rok, kdy jsem se kvalifi koval na 

Trials, jsem prodělal osm respiračních infekcí. Měl jsem artritidu v kolenou a kotnících. Když jsem 

právě neběžel, belhal jsem se, jedl cokoliv, na co jsem narazil, hltal protizánětlivé léky a děsil se 

dalšího tréninku. Bylo to hrozné.

Už jsem nemohl běhat závodně, ale mohl jsem se aspoň pokusit zastavit tu degeneraci. To bylo 

právě v době, kdy začínaly být populární triatlony. Zjistil jsem, že i když už nemůžu běhat závodně 

maratony, možná kdybych to poškození rozprostřel mezi běh, cyklistiku a plavání, mohlo by se mi 

dařit lépe. A opravdu to tak bylo, několik dalších let. V roce 1982 jsem byl dokonce čtvrtý na ha-

vajské soutěži Ironman, ale nakonec jsem to musel vzdát... zase. A v té době jsem se začal vážně 

zajímat o výživu a doplňky. Už jsem mezi nimi pátral, abych zlepšil své výkony, ale teď bylo mým 

zájmem vzpružit svůj churavějící imunitní systém a zesílit své tělo, které se už v 29 letech rozpada-

lo. Moje biologické zaměření mě přirozeně vedlo k tomu, abych o všech těchto věcech uvažoval 

z evolučního hlediska, a zdálo se, že to dává velký smysl. A co bylo důležitější, fungovalo to, a tak 

jsem se rozhodl si z toho udělat živobytí. Viděl jsem, co chronický vytrvalostní trénink dělá s mý-

mi vrstevníky, a cítil jsem dobře, co udělal s mým zdravím. Nemohl jsem vrátit svou minulost, ale 

měl jsem pocit, že mohu pomoct ostatním, aby se vyhnuli podobným chybám, jaké jsem dělal já.

Vím, že váš blog a kniha Primal Blueprint jsou velmi oblíbené. Můžete zkusit zhruba odhadnout, 
kolik lidí přijalo PB jako součást svého životního stylu, včetně lidí v zámoří? Vypadá to, že jeho při-
tažlivost přesáhla kultury.

To je těžké říct. Mohu vám ukázat čísla o prodeji knihy a měsíční počty návštěvníků blogu (blog má 

v současnosti přes dva miliony návštěv za měsíc), obojí to stále stoupá, ale to nemusí být nezbytně 

celý příběh. Pro mě je nejspolehlivějším ukazatelem počet e-mailů, které dostávám od lidí se základní-

mi otázkami ohledně životního stylu. Když se mě ptáte, jestli se dá považovat jezdit do práce na kole 

za zdravou fyzickou aktivitu (těžko říct), zapadají-li konopná semínka do konceptu „Primal“ (určitě), 

jestli přerušovaný půst je to pravé pro vaši diabetickou matku (nemohu říct) nebo jestli vaše metoda 

tepelné úpravy lososa okysličuje omega-3 mastné kyseliny, existuje šance, že jste Primal Blueprint už 

přijali. Dostávám několik stovek takových e-mailů každý týden a jejich počet neustále stoupá, včetně 

těch, které dostávám ze zámořských e-mailových adres. To je můj barometr – lidi, kteří se tím zabývají 

natolik, že už narazili na problémy, které vyžadují odpověď, napsali e-mail a odeslali ho.

Přitažlivost určitě přesahuje kultury. Velkou pomocí, bohužel, se stal nesoulad mezi Američany 

a jinými národy, pokud jde o stupeň víry v evoluci. V nedávném průzkumu vyšlo najevo, že v „svět-

skou evoluční teorii“ věří pouze 16 % občanů USA. 16 %! Děsivé je, že sem toto číslo stouplo z 9 % 

od roku 1999.

Každý prvek Primal Blueprint mi připadá dokonale citlivý, ale objevuje se tu nějaké tření?

Tření? Nějaké ano. Není to ani tak v tom, že by to přeměřovaly nějaké úřady nebo něco podobné-

ho, ale všiml jsem si, že tomuto hnutí se začíná dostávat čím dál víc pozornosti médií. Nedovedu si 

ani vzpomenout, kolik už jsem četl článků, kde nějaký konvenční „expert“ na výživu ležérně mává 

rukou nad „údajnými přínosy“ „stravy jeskynního člověka“. Je to nová Atkinsonova dieta, ve které je 

to teď nový fackovací panák ohrožených dietetiků. Já naprosto nesouhlasím. Miluju vyvracení dů-

kazů. Vítám ho. Ale ne když je založené na chybných premisách, bezostyšně nesprávných údajích 

a široce rozšířených mylných představách. Kdyby pomlouvači oslovili vědu s nějakými poctivými 

argumenty, místo aby vyprávěli nesmysly o tom, jak jeskynní člověk umíral ve 25 letech, a ptali se, 

proč tedy stále používáme počítače, nosíme oblečení a jezdíme auty, byl bych šťastný.

Ale většinou jde jen o základní ignoranci všech těchto věcí. Ne ignoranci v pejorativním slova 

smyslu, ale ignoranci ve smyslu „prostě si neuvědomují nic jiného než ofi ciální přesvědčení“. Staré 

mýty mají tuhý kořínek. Musím si stále připomínat, že třebaže komunita Primal den ode dne roste, 
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pořád jsme jen skupina malých ptáčátek. Jsme stále jen zpívající menšina, převyšovaná miliony 

a miliony, které nikdy ani nenapadlo zpochybnit to, co jim druzí po celý život říkali.

Máte nějaké oblíbené zdravotní nebo fi tness zařízení s připojením k webu?

V tomhle se shodneme; jsou zábavná, ale obvykle nejsou nezbytná. Jsem velmi technicky založený 

člověk v tom smyslu, že můj podnik je internetový, blogguji každý den, používám Twitter, ale když 

jde o tahle zařízení? Nikdy jsem opravdu nepocítil, že bych je potřeboval. Vlastně, víte co? Mám 

rád technické věci, které umožňují  evolučnější způsob existence. Takže online fóra, jako je moje 

vlastní Paleohacks, kde se lidé mohou scházet „se svým kmenem“ a komunikovat, řešit problémy, 

dostávat se do polemik a odcházet jako lepší, informovanější lidé. To je skvělé a rozhodně užitečné. 

Jsem taky velký fanoušek F.lux, hezké aplikace, která tlumí emise modrého světla z vašeho počíta-

čového monitoru. Opakovaně bylo dokázáno, že modré světlo ruší výrobu melatoninu a narušuje 

spánek, takže všem lidem, kteří dlouho do noci zírají do svého notebooku (což je v dnešní době 

prakticky každý, ne?), by instalování této aplikace bylo pravděpodobně k užitku.
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KAPITOLA 2
Fitness nástroje 

a aplikace

Fitness nástroje a aplikace jsou vlastně internetový soft ware, hardware nebo kombinace soft -
waru a hardwaru, které dokážou sledovat vaše fi tness dobrodružství a poskytovat vám o nich 
zpětnou vazbu. Pro geeky jsou to nástroje seslané z nebe, protože dokážou spojovat všechny 
druhy tréninku s online a fi tness světy. Mnohé z nich jsou v podstatě malé přenosné počítače, 
které generují stohy dat a poutavé, výmluvné webové grafi ky. Většina z nich umožňuje staho-
vání dat, takže můžete provádět své vlastní úpravy jako u GPS Exchange (GPX) XML souborů.

Tyto nástroje často pracují na základě aplikace mobilního telefonu (jako Endomondo nebo 
RunKeeper) nebo nabízejí malé zařízení či aparátek, který je možno připojit k webové stránce, 
jako u sledovacího zařízení Fitbit. Webová stránka vám zajistí váš vlastní dashboard, centrál-
ní místo, kde si můžete prohlížet své osobní statistiky, nashromážděné za celé měsíce a roky, 
a také digitální mapy míst, která jste navštívili.

Quantifi ed Self
Místem, kde najdete informace o nejnovějších sledovacích zařízeních, 
je Quantifi ed Self (www.quantifi edself.com). Tato webová skupina se 
charakterizuje jako „místo, kde se lidi se zájmem o sebesledování 
mohou scházet, sdílet své vědomosti a zkušenosti a objevovat nové 
zdroje“. Je to vynikající zdroj pro všechny druhy sledovacích zařízení, 

V této kapitole:

  Quantifi ed Self
  Záznam sportů a fi tness
  Osobní měřítka
  Vybavení ≠ zdraví
  Fitbit
  Endomondo
  Fitocracy
  Garmin Connect
  NutritionData
  FitDay
  The USDA National Nutrient 

Database
  Intelektuálnější vyhledávání
  Připojená zařízení
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který shrnuje informace o nejnovějších a nejúžasnějších online webových nástrojích na téma 
sportů a sledování zdraví.

Já jsem díky Quantifi ed Self například nalezl dvě další sledovací stránky, které bych si chtěl 
v budoucnu vyzkoušet: FuelFrog na sledování spotřeby pohonných hmot u vozidla a WattVisi-
on, která vám může pomoct při zvyšování energetické hospodárnosti vašeho domova. Hlavní 
seznam sledovacích nástrojů je k vidění zde: http://quantifi edself.com/guide/.

Záznam sportů a fi tness
V této knize se pochopitelně zajímáme v první řadě o sledování a záznam sportů a fi tness, vy-
užívající často global position system (GPS) soft ware na vašem chytrém telefonu nebo sporttes-
teru. Prozkoumáme také zvláštní příchuť soft waru zaměřeného na výživu.

Zdá se, že všechny nástroje na sledování fi tness, jejichž část budeme popisovat v této kapitole, 
mají tyto společné znaky:

  Sledují fi tness a výživu pomocí snadno zaznamenatelných měřítek a webových stránek, 
kde se automaticky aktualizují pestré grafy a tabulky.

  Motivují své uživatele ke stanovování cílů, sledování pokroků, sdružování se a sdílení 
s dalšími uživateli, čímž vzniká sebeposilující síť – jinými slovy kmen.

  Ve většině případů, jako je Endomondo nebo Garmin, dovoluje soft ware exportovat 
data vygenerovaná z fi tness tréninku (třeba v podobě GPS souboru), takže je možné je 
importovat do jiné aplikace nebo zkrátka prozkoumat tím způsobem, jakým každý z nás 
geeků prozkoumává kód.

V zájmu stručnosti nemůžeme podrobně probrat všechny velké internetové fi tness nástroje 
(kam patří třeba stránky RunKeeper, Nike+, Training Peaks nebo MapMyFitness), ale myslím 
si, že jsme sem zahrnuli eklektický výběr, který vám umožní začít pracovat s aplikacemi na 
zaznamenávání fi tness aktivit. Tato kapitola také podrobněji popisuje několik online nástrojů 
týkajících se výživy, včetně NutritionData a FitDay.

Osobní měřítka
Tyto vizuální demonstrace dat na mobilních telefonech, laptopech a počítačích vám umožní 
zahájit určité pátrací práce ve svém vlastním životě. Například si můžete přát kontrolovat svou 
váhu, můžete aspirovat na sportovní cíle, zabývat se fyzickými otázkami jako snížení svého 
krevního tlaku (např. „Jak můj krevní tlak reaguje na denní dobu nebo určité změny ve stravová-
ní?“) nebo prostě nacházet vzorce a korelace mezi daty, kterých byste si dříve nikdy nepovšimli.

Poznámka: „Hele... Během dne toho moc nasedím a v noci nemám dostatek kvalitního REM 

spánku.“

Poznámka: „Hele... Během dne toho moc nasedím a v noci nemám dostatek kvalitního REM 

spánku.“
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Poznámka: Kdo je ke zkoumání zpětné vazby od vlastního těla a mysli kompetentnější než vy sami?

Osobní měřicí nástroje mají ještě další praktický význam. Můžete sdílet svá data se sportov-
ními trenéry nebo lékaři nebo můžete raději vzít věci do vlastních rukou, než abyste platili 
drahé poplatky odborníkům. Koneckonců kdo je ke zkoumání zpětné vazby od vlastního těla 
a mysli kompetentnější než vy sami?

Aplikace a zařízení na zaznamenávání fi tness aktivit se často dokážou vzájemně propojovat 
a integrovat svá data. K tomu se dostaneme, až budeme mluvit o integraci GPS dat z Endo-
mondo nebo Garminu do GoogleEarth.

Vybavení ≠ zdraví
Fitness aplikace jsou zábavné a motivující a poskytují člověku užitečný biofeedback, zajíma-
vým způsobem sestavují osobní statistiky a jsou úzce spjaté s počítačovou technologií, kterou 
dobře znáte a milujete – nejsou ale nijak nezbytné k tomu, abyste si uchovali zdraví. Naši ener-
gičtí lovečtí předkové neměli Fitbit ani Endomondo. Můžete zůstat úplně zdraví, aniž byste 
se piplali s aparátem zavěšeným na pásku a neustále se obraceli na nějakou webovou stránku.

Na druhou stranu mnoho lidí přísahá, že díky těmto zařízením nalezli nové zdravotní a fi tness 
cíle. Bez nejmenší pochybnosti to opravdu jsou důmyslné stroječky k analýze osobních dat, 
pohrávání si a programování. Zdá se, že mají efekt „vrtění psem“ v tom smyslu, že vás pošťu-
chují k nasbírání větší vzdálenosti za den a většímu množství pohybu.

Poznámka: Jak vysvětlovala 1. kapitola, evoluce nás zřejmě naprogramovala k více nebo méně 

nepřetržitému pohybu – kolísání pohybu během celého dne. Život na židli je daleko víc než jen 

mírný, neškodný návyk lenochů – byly u něj vědecky dokázány negativní dopady na zdraví.

Pojďme se do toho hned pustit a prozkoumat několik těchto zařízení.

Fitbit
Fitbit je společnost sídlící v San Francisku, která distribuuje malé zařízení se senzorem pohybu 
zvané Fitbit (viz obrázek 2.1). Zařízení si můžete připnout k pásku, rukávu nebo kamkoliv se 
vám to hodí. Obsahuje 3D akcelerometr, jenž využívá technologii podobnou jako u Nintendo 
Wii, která analyzuje váš pohyb během celého dne a sestavuje podrobnou statistiku, kterou se 
můžete později nadšeně probírat.

Toto zařízení je něco jako hypertrofovaný krokoměr. Připojuje se k malé základně, která se 
zapojí do USB ve vašem počítači, zejména kvůli nabíjení přístroje, protože data je možné bez-
drátově synchronizovat s webovými stránkami doprovázejícími tento produkt.

Šikovný malý přístroj má svůj vlastní displej, který následně ukazuje kroky, které jste dosud 
během dne udělali, souhrn vzdálenosti, kterou jste dnes urazili, odhad spálených kalorií a ikonu 

Poznámka: Kdo je ke zkoumání zpětné vazby od vlastního těla a mysli kompetentnější než vy sami?

Poznámka: Jak vysvětlovala 1. kapitola, evoluce nás zřejmě naprogramovala k více nebo méně

nepřetržitému pohybu – kolísání pohybu během celého dne. Život na židli je daleko víc než jen

mírný, neškodný návyk lenochů – byly u něj vědecky dokázány negativní dopady na zdraví.
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květiny, která má indikovat úroveň vaší aktivity za poslední tři hodiny 
(kytička roste, když jste aktivnější).

Fitbit automaticky synchronizuje svá data, kdykoli je v dosahu pěti 
metrů od jakékoli zapojené základny (tj. ne pouze základny zapojené 
do vašeho počítače).

Záznam aktivity
Fitbit začne opravdu zářit, když ho připojíte k jeho řídicímu panelu po 
přihlášení na www.fi tbit.com. Obrázek 2.2 ukazuje můj záznam aktivity 
jednoho dne na konci září. Tento řídicí panel ukazuje, kolik kroků jste 
udělali (v tisících, pokud nejste upoutáni na lůžko kvůli noze zlomené 
při lyžování), spálené a snědené kalorie (pokud jste je zaznamenali), 
kolik mil jste ušli a hodnotu Active Score, což je číselný údaj o tom, 
jak aktivní jste byli během dne.

Active Score je obrazem vašeho metabolického ekvivalentu (MET), který vyjadřuje, kolik ener-
gie vynakládáte při vykonávání určitých aktivit. Celý den sedět například odpovídá MET 1. 
Usilovný běh odpovídá MET 9,5.1

Obrázek 2.2 Část záznamu aktivit prostřednictvím Fitbit

Tip: Na Fitbit FAQ (www.fi tbit.com/faq) zjistíte, že průměrný metabolický ekvivalent za den 

můžete zhruba spočítat pomocí této rovnice: MET = Active Score * 0,001 + 1. Viz část o MET 

v 1. kapitole.

Tip: Na Fitbit FAQ (www.fi tbit.com/faq) zjistíte, že průměrný metabolický ekvivalent za den

můžete zhruba spočítat pomocí této rovnice: MET = Active Score * 0,001 + 1. Viz část o MET 

v 1. kapitole.

Obrázek 2.1 Fitbit 

Tracker zachycuje 

váš život v pohybu
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Například tento den jsem udělal více než 14 000 kroků (jsem rád, že jsem to nemusel počítat!) 
a ušel asi 10,2 kilometru. Moje Active Score dosahovalo hodnoty 1236, což odpovídá průměr-
nému MET za den kolem 2,34 (Active Score × 0,001 + 1). To je zhruba podobný MET jako 
u člověka, který vykonává lehkou konstrukční práci.

Jste-li v „celkově aktivním stavu“, zdravým způsobem neposední, překvapí vás, kolik kilometrů 
můžete do konce dne nasbírat. Záznam podává u chůze poměrně přesné číslo (testoval jsem 
to na procházkách s použitím svého GPS zařízení v telefonu a hodinkách).

Toužíte-li po ještě větší přesnosti, můžete přejít do nastavení nástroje Fitbit a upřesnit tam 
délku svého kroku při chůzi a běhu.

Mazané tabulky
Klíčovou výhodou nástroje Fitbit je, že měří – s určitým stupněm přesnosti – váš všeobecný 
vzorec aktivity a pohybu.

Poznámka: Zdá se, že jsme navrženi pro nepřetržitou „hlukovou kulisu“ pohybu během celého 

dne spíše než pro „pravidelně rozvržený trénink“ následovaný dlouhým sezením. (Pomyslete na 

člověka lovícího a sbírajícího svou potravu.) Protože se nesoustředí jen na jednotlivé tréninky, Fit-

bit vám v porovnání s jinými nástroji často poskytuje perfektní refl exi vašich zdravotních návyků.

Například uváděný počet „miles traveled“ (nachozených mil) v přehledu představuje odhad 
celkové vzdálenosti nastřádané za celý den, včetně cesty k poštovní schránce a chůze po scho-
dech pro pláštěnku. Dokonce se zdá, že vynakládáte větší úsilí, když stojíte, než když u pra-
covního stolu sedíte.

Podle nedávných výzkumů popisovaných v kardiologickém magazínu2 dokonce ani lidé, kteří 
většinu dní trénují, nemají z této aktivity užitek, pokud tráví zbytek svého času zhroucení před 
obrazovkami (televize, počítač, videohry atd.).

Poznámka: Jste-li v „celkově aktivním stavu“, zdravým způsobem neposední, překvapí vás, kolik 

kilometrů můžete do konce dne nasbírat.

Obrázek 2.3 ukazuje hezký diagram v levé dolní části přehledu, který vyjadřuje vzorce akti-
vity během celého dne.

Z této tabulky můžete vyvodit prostý závěr, že bylo zapotřebí dělat si krátké procházky na za-
čátku a konci dne. Každý krok se počítá a to platí i z metabolicky–zdravotního hlediska. Obrá-
zek 2.3 ukazuje diagram pohybů (počet kroků nebo obdobného cvičení) za celý můj den, kdy 
jsem si udělal nenáročnou projížďku na horském kole, zašel si do města kvůli každodennímu 
zařizování a za soumraku si zahrál se synem basketbal.

Poznámka: Zdá se, že jsme navrženi pro nepřetržitou „hlukovou kulisu“ pohybu během celého

dne spíše než pro „pravidelně rozvržený trénink“ následovaný dlouhým sezením. (Pomyslete na

člověka lovícího a sbírajícího svou potravu.) Protože se nesoustředí jen na jednotlivé tréninky, Fit-

bit vám v porovnání s jinými nástroji často poskytuje perfektní refl exi vašich zdravotních návyků.

Poznámka: Jste-li v „celkově aktivním stavu“, zdravým způsobem neposední, překvapí vás, kolik 

kilometrů můžete do konce dne nasbírat.
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Obrázek 2.3 Fitbit zaznamenává všechny vaše neposedné pohyby

Poznámka: Fitbit nezachycuje aktivity, při kterých neděláte kroky, jako jízdu na kole nebo rezis-

tenční trénink (kromě obecných pohybů, které jsou zapotřebí například k nasednutí, sesednutí 

a obcházení kola). Tyto aktivity však můžete zaznamenat ručně a zahrnout tak jejich kalorické 

výdaje (Fitbit přepíše tento časový úsek vašimi vlastními údaji o spálených kaloriích). Informace 

o sledování a zaznamenávání určitých sportů jako cyklistika nebo vzpírání naleznete v částech 

o nástrojích Endomondo a Fitocracy.

Upozornění: Všechny tyto nástroje mají podivný, ale nepochybný efekt „vrtění ocasu psem“ – 

místo aby pouze zaznamenávaly a zobrazovaly vaše aktivity, mají sklon zvyšovat vaše množství 

pohybu a chuť na cvičení.

Jak už jsem zmiňoval, všechny tyto nástroje mají podivný, ale nepochybný efekt „vrtění ocasu 
psem“ – místo aby pouze zaznamenávaly a zobrazovaly vaše aktivity, mají sklon zvyšovat vaše 
množství pohybu a chuť na cvičení. Možná se přistihnete při myšlence jako: „Dnes půjdu do 
práce, abych si mohl zvýšit Active Score. Zkusím překonat svůj časový rekord ze včerejška.“

Zaznamenávání do Fitbit
Do Fitbit si můžete zaznamenávat mnoho aspektů svého životního stylu a přispívat tak ke svým 
stanoveným měřítkům. Můžete si také defi novat své vlastní proměnné ke sledování (např. šál-
ky kávy nebo piva zkonzumovaná za den). Obrázek 2.4 zobrazuje tabulky pro jídlo, aktivity 
(chůze, cyklistika apod.), spánek, zápisy do deníku a další.

Poznámka: Fitbit nezachycuje aktivity, při kterých neděláte kroky, jako jízdu na kole nebo rezis-

tenční trénink (kromě obecných pohybů, které jsou zapotřebí například k nasednutí, sesednutí 

a obcházení kola). Tyto aktivity však můžete zaznamenat ručně a zahrnout tak jejich kalorické

výdaje (Fitbit přepíše tento časový úsek vašimi vlastními údaji o spálených kaloriích). Informace

o sledování a zaznamenávání určitých sportů jako cyklistika nebo vzpírání naleznete v částech

o nástrojích Endomondo a Fitocracy.

Upozornění: Všechny tyto nástroje mají podivný, ale nepochybný efekt „vrtění ocasu psem“ – 

místo aby pouze zaznamenávaly a zobrazovaly vaše aktivity, mají sklon zvyšovat vaše množství 

pohybu a chuť na cvičení.
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Obrázek 2.4 Zaznamenávání životního stylu do Fitbit

Tabulka Jídlo (Food) vám samozřejmě umožňuje sledovat množství přijatých a spálených ka-
lorií a také základní poměr makroživin s procentuálním udáním sacharidů, bílkovin a tuků 
(více o potravní chemii se dozvíte v 3. kapitole).

Zaznamenávání všech těchto věcí je volitelné, ale dá vám ochutnat víc ingrediencí z bohatého 
rozhraní. Myslím si, že FitDay (www.fi tday.com) je lepší 
nástroj pro zaznamenávání příjmu potravy, což bývá úsilí 
obvykle nudné a náročné na čas, i když často velmi poučné. 
Informace o FitDay naleznete dále v této kapitole.

Fitbit vám poskytne také analýzu vašich spánkových vzor-
ců, budete-li nosit sledovací zařízení kolem zápěstí i při 
spánku. Kdysi jsem si myslel, že by bylo užitečné to vyzkou-
šet, ale z představy zařízení, které mě sleduje ve spánku, 
jsem měl nervy nadranc, a protože spím dobře, dívám se 
na tuto funkci jako na volitelnou. Nicméně může být hez-
ké prohlížet si tabulku se záznamem vzorce svého spánku.

Mobilní verze
Do mobilní verze Fitbit můžete vstoupit pomocí prohlí-
žeče na svém chytrém telefonu na m.fi tbit.com. Není to 
aplikace, ale mobilní webová stránka: nabízí možnost, jak 
získat přístup k bohatému rozhraní i z menší obrazovky, 
jak ukazuje obrázek 2.5.

Obrázek 2.5 Obrazovka nástroje 

Fitbit pro mobilní zařízení
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Online komunita
Rozhraní Fitbit nabízí tabulku Komunita (Community), která poskytuje uživatelům přístup 
k různým fórům, kde mohou komunikovat s jinými uživateli. Interaktivní znaky mohou být 
tak jednoduché jako posílání webové stránky s obrázkem vašeho přehledu aktivit e-mailem 
nebo automatické umisťování dat na jiné stránky jako Twitter, Facebook, WordPress nebo 
Microsoft  HealthVault.

Podobně jako většina těchto internetových fi tness nástrojů nabízí Fitbit také placené prémio-
vé služby, které vám umožní prohlížet si své úspěchy v porovnání s jinými uživateli za použití 
různých demografi ckých charakteristik jako fi ltru pro data. Já si například mohu porovnávat 
své tréninkové vzorce se vzorci jiných mužů mého věku. Obrázek 2.6 ukazuje sloupcový dia-
gram z této prémiové služby.

Obrázek 2.6 Dynamicky generovaný ukazatel ve Fitbit

Fitbit API
Fitbit má také application programming interface (API) pro externí developery nebo geeky, 
kteří prostě chtějí mít přístup ke svým datům kvůli kódování: http://dev.fi tbit.com.

Tento kód užívá Java API jménem Fitbit4J, ale zahrnuje také API např. pro PHP nebo .NET. 
Developeři se musejí nejprve zaregistrovat (na dev.fi tbit.com) a potom obdrží e-mailem au-
tentizační kódy pro použití u svých aplikací.

API design je RESTful webová služba, která využívá protokol OSSP zvaný oauth. Tento proces 
zahrnuje splnění autorizačního kroku, kdy uživatel přepošle ověřovací zprávu obdrženou od 
developerské stránky Fitbit, a následné vytvoření HTTP požadavků pro data ze služby Fitbit.
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Upozornění: Dostanete tu „uživatelský klíč“ a „uživatelské heslo“, obojí v dlouhých hexadecimál-

ních číslech, která vypadají asi takto: 0f92959d8bc4483cda7bce0074dc26bc.

Existuje dobrý tutorial o užívání RESTful webových služeb s oauth na http://developers.sun.
com/identity/reference/techart/restwebservices.html.

Jedna možnost využití API je vzít svá data z nástroje Fitbit a smíchat si je s daty nasbíranými 
na jiné online fi tness databázi jako Endomondo.

Endomondo
Endomondo Sports Tracker je bezplatná aplikace do chytrého telefonu, která zaznamenává 
vaše sportovní tréninky a nahrává data na webovou stránku (www.endomondo.com).

Poznámka: Také Endomondo prodává svou prémiovou verzi.

Na webové stránce Endomondo můžete sdílet svá data a komunikovat s jinými uživateli. Spo-
lečnost Endomondo sídlí v Dánsku. Obrázek 2.7 ukazuje, jak vypadá domovská stránka po 
přihlášení.

Obrázek 2.7 Domovská stránka Endomondo Sports Tracker

Upozornění: Dostanete tu „uživatelský klíč“ a „uživatelské heslo“, obojí v dlouhých hexadecimál-

ních číslech, která vypadají asi takto: 0f92959d8bc4483cda7bce0074dc26bc.

Poznámka: Také Endomondo prodává svou prémiovou verzi.
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Tady vidíte, jak aplikace funguje, na příkladu nedávného 
běhu. Na svůj telefon si nainstalujete bezplatnou nebo pré-
miovou verzi mobilní aplikace (je dostupná pro Android, 
Blackberry a iPhone). Než začnete trénovat, zapnete apli-
kaci na svém telefonu a pomocí jejího rozhraní zvolíte druh 
sportu (např. běh, fi tness chůze, cyklistika). Potom zapnete 
časomíru k zaznamenání svého tréninku. Obrázek 2.8 uka-
zuje rozhraní mobilní aplikace.

Tady jsem běžel po silnici s několika odbočkami do lesa.

Tip: Stisknete tlačítko „odpočítávání“ (countdown) a uslyší-

te hlas odpočítávající od pěti nebo jakkoli si to nastavíte; 

potom řekne: „Osvoboď své endorfi ny!“ Mám rád tuhle zá-

bavnou funkci; během odpočítávání jsem strčil telefon do 

kapsy a vyrazil. Délku odpočítávání si můžete změnit v na-

stavení aplikace.

Aplikace Endomondo využívá GPS funkce vašeho mobilu 
ke sledování prováděné aktivity, takže vám může poskytovat 
dynamické aktuální údaje o vzdálenosti a později zmapovat 
vaši cestu. Cestou uslyšíte z telefonu každou míli či kilometr příjemný hlas: „Dosáhli jste 10. 
míle za 51 minut; poslední míle pět minut devatenáct vteřin...“

Je-li váš telefon schopen okamžitého uploadování tréninku na webovou stránku Endomondo, 
vaši přátelé i další lidé u Internetu mohou vidět, že jste nasedli na kolo, obuli si běžecké boty 
nebo cokoli dalšího a zamířili na stezku či chodník.

Obrázek 2.9 Mapy a statistiky aplikace Endomondo

Tip: Stisknete tlačítko „odpočítávání“ (countdown) a uslyší-

te hlas odpočítávající od pěti nebo jakkoli si to nastavíte;

potom řekne: „Osvoboď své endorfi ny!“ Mám rád tuhle zá-

bavnou funkci; během odpočítávání jsem strčil telefon do

kapsy a vyrazil. Délku odpočítávání si můžete změnit v na-

stavení aplikace.

Obrázek 2.8 Mobilní rozhraní 

Endomondo Sports Tracker
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Statistika i audio zpětná vazba během tréninku (kam může patřit i povzbuzování od vašich přátel) 
jsou užitečné a zábavné. Obrázek 2.9 ukazuje mapu a statistiku z mé jízdy na kole. Aplikace vyu-
žívá Google Maps s interaktivními znaky k zobrazení vaší rychlosti na každé míli nebo kilometru.

Export dat z aplikace Endomondo
Můžete si exportovat tyto tréninky ve formátu GPS Exchange (soubory .gpx) a formátu Gar-
minu XML, zvaném TCX (soubory .tcx).

Tyto formáty zastupují různé druhy souborů XML, které obsahují trasu, cílový bod a další data 
související s GPS a fi tness, vyjádřená mapováním tréninku. Následující stránka vám poskytne 
XML schémata pro několik XML formátů, které využívají Garmin, Google Earth a další ná-
stroje (včetně souborů GPX, TCX a KML): http://developer.garmin.com/schemas/.

Chcete-li z Endomondo výstup o tréninku v podobě XML, stiskněte tlačítko Export v pravé 
dolní části stránky, kterou vidíte na obrázku 2.9.

Co můžete s daty udělat? Tak třeba je můžete importovat do jiného zařízení nebo soft waru, 
který podporuje tento typ souborů, nebo použít XML, abyste z nich vyrobili další druhy soft -
waru (viz rámeček „Importujte svůj GPS soubor na Google Earth“).

Zde je například kousek XML kódu ze souboru .gpx. Tento kód shrnuje u projížďky na kole 
několik bodů na trase či bodů zeměpisné šířky/délky s nadmořskou výškou a aktuálními časy:

<trk>
       <src>http://www.endomondo.com/</src>
       <link href=“http://www.endomondo.com/workouts/ipPaf00Cq48“>
           <text>endomondo</text>
       </link>
       <type>MOUNTAIN_BIKING</type>
       <trkseg>
          <trkpt lat=“44.138008“ lon=“-72.884608“>
              <time>2011-10-02T16:19:59Z</time>
          </trkpt>
          <trkpt lat=“44.138008“ lon=“-72.884608“>
              <ele>478.1</ele>
              <time>2011-10-02T16:20:03Z</time>
          </trkpt>
       </trkseg>
</trk>

Importujte svůj GPS soubor na Google Earth

Můžete importovat soubor GPS (třeba soubor s příponou .gpx) na Google Earth a potom si v apli-

kaci prohlížet trasu, po které jste jeli. Z aplikace Endomondo se to dělá takhle:

1. Exportujte soubor .gpx z aplikace Endomondo (viz „Export dat z aplikace Endomondo“).

2. Spusťte aplikaci Google Earth (existuje bezplatná verze) a v ní zvolte Soubor→Otevřít (Fi-

le→Open). Já sám jsem musel v textovém editoru BBEdit přeuložit soubor, který Endomondo 
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exportoval, nazvaný no name.gpx.xml, na mytrek.gpx (povšimněte si změny přípony; smazal 

jsem část .xml), než Google Earth soubor rozpoznala.

3. Vyberte soubor, který jste právě exportovali (a možná přejmenovali).

4. Soubor se otevře jako letecký pohled na vaši trasu na Google Earth. Můžete použít také jiné 

druhy souborů (viz http://earth.google.com/outreach/tutorial_importgps.html#gpxfi le).

Kolikrát kolem světa?
Dalším elegantním kouskem domovské stránky Endomondo je levý dolní roh, kde se stále 
sčítají důležité části vašich zaznamenaných tréninků. Dozvíte se tu, kolik hamburgerů jste 
spálili, kolikrát jste obepluli celý svět a kolik výletů jste si udělali na Měsíc (protože jsem za-
čal Endomondo používat teprve nedávno, přešel jsem rovník pouze 0,002krát). Obrázek 2.10 
ukazuje tuto část obrazovky.

Tip: Dalším elegantním kouskem domovské stránky Endomondo je levý dolní roh, kde se stále 

sčítají důležité části vašich zaznamenaných tréninků. Dozvíte se tu, kolik hamburgerů jste spálili, 

kolikrát jste obepluli celý svět a kolik výletů jste si udělali na Měsíc...

Obrázek 2.10 Součet hamburgerů, které jste spálili

Tip: Dalším elegantním kouskem domovské stránky Endomondo je levý dolní roh, kde se stále 

sčítají důležité části vašich zaznamenaných tréninků. Dozvíte se tu, kolik hamburgerů jste spálili,

kolikrát jste obepluli celý svět a kolik výletů jste si udělali na Měsíc...
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Mnoho sledovacích zařízení fi tness zaujímá přístup „čím víc, tím líp“ (musím obejít zeměkouli 
podruhé!), ale, jak si povíme v 9. kapitole, není nezbytné přehnaně trénovat, abyste byli silní 
a zdraví. Ve skutečnosti roky přehnaného tréninku mohou vést k nedobrému zdraví.

Poznámka: Běžná metafora používaná pro znázornění silového tréninku je např. „vykopat jámu 

a pak ji zasypat“. Zatížíte-li svaly tvrdými, opakovanými, vysoce intenzivními tréninky, kopete hlubší 

a hlubší jámu, ale nikdy nedopřejete tělu nezbytný odpočinek, aby zahájilo adaptace na trénink, 

tedy „zasypalo“ jámu.

Jednou ze silných stránek Fitbitu a podobných nástrojů je, že si můžete zvolit ke sledování co-
koli, včetně dnů odpočinku a méně intenzivních cvičení. Díky tomu můžete hodnotit, jak vaše 
přírůstky síly a energie korespondují s počtem odpočinkových dnů a/nebo lehčích cvičení.

Fitocracy
Fitocracy (www.fi tocracy.com) je další nástroj na sledování sportů a zároveň komunita s inter-
aktivními znaky. Oproti jiným nástrojům má navíc výhodu lepší podpory v oblastech rezis-
tenčních cvičení a posilování s využitím vlastní váhy těla.

Poznámka: V době, kdy jsem používal nástroj Fitocracy, vyšel právě jako verze beta.

Obrázek 2.11 Propracujte se fi tness žebříčkem ve Fitocracy

Poznámka: Běžná metafora používaná pro znázornění silového tréninku je např. „vykopat jámu

a pak ji zasypat“. Zatížíte-li svaly tvrdými, opakovanými, vysoce intenzivními tréninky, kopete hlubší 

a hlubší jámu, ale nikdy nedopřejete tělu nezbytný odpočinek, aby zahájilo adaptace na trénink,

tedy „zasypalo“ jámu.

Poznámka: V době, kdy jsem používal nástroj Fitocracy, vyšel právě jako verze beta.
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Společně se sledováním vašich tréninkových dat nabízí Fitocracy systém odměn, kde získáváte 
body za každé cvičení a propracováváte si cestu na různé úrovně. Podle vlastního průvodce 
programu pro nové uživatele je Fitocracy „hra, kterou hrajete, abyste si zlepšili kondici“.

Tento program jako by chtěl vyprovokovat u vás nebo vašich přátel příjemnou soutěživost, 
podobně jako u modelu počítačových her, ale s rozhodně zdravějším výsledkem. Obrázek 2.11 
zachycuje profi l začátečníka ve Fitocracy.

Je ovšem dost složité zadávat sem své jednotky rezistenčního tréninku se všemi těmi různý-
mi technikami, sériemi a opakováními. Fitocracy je jedním z mála online nástrojů s bohatým 
rozhraním pro záznamy o posilování, díky čemuž by měl být užitečný sportující společnosti 
od začátku až do konce, protože rezistenční trénink se stává pro mnoho sportovců jakousi 
společenskou povinností (více o tom v 8. kapitole).

Bohaté rozhraní nástroje Fitocracy obsahuje i užitečné tipy k popisu desítek různých sestav 
rezistenčního tréninku.

Obrázek 2.12 ukazuje obrazovku pro zaznamenání tréninku se vzpíráním, kam patří i posilo-
vání s vlastní vahou těla jako shyby nebo kliky.

Obrázek 2.12 Bohaté rozhraní pro záznam cvičení

Můžete přecházet dopředu a dozadu mezi tréninky různých dní nebo si prohlížet historii, kde 
uvidíte, kdy jste prováděli jakou sestavu. Můžete sem nicméně zaznamenávat jakýkoli druh 
tréninkové aktivity a Fitocracy automaticky generuje okno s návrhy, přičemž je snadné otevřít 
si záznamové okno přizpůsobené pro daný konkrétní sport.

Je samozřejmé, že žádná z těchto stránek by nebyla kompletní bez komunitních charakteristik. 
Fitocracy nabízí skupiny, fórum, „tabulku vítězů“ se všemi hrdiny, kteří nahromadili nejvíc 
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bodů, i možnosti sledování jiných lidí. Zdá se, že odtud ještě není možné exportovat data, ale 
v době psaní této knihy šlo stále jen o verzi beta. Fitocracy nabízí také mobilní verzi, která 
umožňuje přijít do posilovny s chytrým telefonem a ihned zaznamenávat své aktuální zápo-
lení s činkami plnými závaží.

Poznámka: V 8. kapitole naleznete víc informací o mobilní aplikaci Fitocracy i o posilování obecně.

Garmin Connect
Garmin Connect (http://connect.garmin.com) je webový portál, který můžete využít pro jaké-
koli GPS sledovací zařízení Garmin. Přístroj Garmin (v tomto případě Garmin Forerunner 
301) se připojí k vašemu počítači pomocí USB kabelu, jak ukazuje obrázek 2.13.

Obrázek 2.13 Připojení GPS hodinek Garmin k laptopu

Do svého počítače nebo notebooku si musíte stáhnout a nainstalovat soft ware „Communi-
cator Plug-in“, aby vaše připojené hardwarové zařízení mohlo komunikovat s internetovým 
soft warem Garmin, kam patří i řídicí panel zobrazující aktivity zachycené vaším zařízením. 
Podrobnosti najdete na http://www8.garmin.com/fi tness/getting_started_communicator.jsp.

Kteroukoli z aktivit, které jste si zaznamenali na své hodinky Garmin nebo jiné zařízení, si 
můžete podrobně prohlížet navigováním z přehledu aktivit (na http://connect.garmin.com/
dashboard). Pokud vás zajímají mapy a statistiky nějakého konkrétního tréninku, kam může 
patřit čas, vzdálenost, převýšení či rychlost, tato data jsou k dispozici na následujícím odkazu: 
http://connect.garmin.com/activities.

Poznámka: V 8. kapitole naleznete víc informací o mobilní aplikaci Fitocracy i o posilování obecně.
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Obrázek 2.14 ukazuje statistiky pro běžecký závod, a to všemi šťavnatými detaily (snímek ob-
razovky nezachycuje některé další grafi ky, kam patří i samostatné tabulky popisující rychlost 
a nadmořskou výšku v čase).

Obrázek 2.14 Detaily z jednoho běžeckého závodu z GPS zařízení Garmin

Jedním z šikovných znaků Garmin Connect je přehrávač (Player), což je jedna z možností, 
které si můžete zvolit při prohlížení podrobností fi tness aktivity zachycené na vašem zařízení. 
Tento Adobe Flash nástroj vám dovoluje přehrát si svůj výkon z mapy vložené v okně vašeho 
prohlížeče. Obrázek 2.15 zachycuje nástroj Player.

Tip: Jedním z šikovných znaků Garmin Connect je přehrávač (Player), což je jedna z možností, kte-

ré si můžete zvolit při prohlížení podrobností fi tness aktivity zachycené na svém zařízení. Tento 

Adobe Flash nástroj vám dovoluje přehrát si svůj výkon...

Garmin Connect nabízí řadu dalších nástrojů, které vám pomohou organizovat si data ze svých 
zařízení, včetně schopnosti exportovat soubory XML popisující vaše trasy.

Poznámka: 7. kapitola se zabývá formátem GPS Exchange (GPX), XML jazykem pro výstup a uklá-

dání tras ze zařízení podporujících GPS.

Tip: Jedním z šikovných znaků Garmin Connect je přehrávač (Player), což je jedna z možností, kte-

ré si můžete zvolit při prohlížení podrobností fi tness aktivity zachycené na svém zařízení. Tento

Adobe Flash nástroj vám dovoluje přehrát si svůj výkon...

Poznámka: 7. kapitola se zabývá formátem GPS Exchange (GPX), XML jazykem pro výstup a uklá-

dání tras ze zařízení podporujících GPS.
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Obrázek 2.15 Přehrávání vaší aktivity uvnitř mapy vložené do prohlížeče

V kapitolách o fi tness budeme mluvit o mnoha dalších aplikacích spjatých se sportem, včetně 
GAIN Fitness (http://gainfi tness.com) v 8. kapitole či Backpacker GPS Trails pro app (http://
backpacker.com) a Alpine Replay (www.alpinereplay.com) v 7. kapitole.

Zbývající část této kapitoly nabízí úvod do několika webových nástrojů zabývajících se výživou 
a příklad jednoho zapojeného zařízení – zařízení, které používáte doma a data z něj se posílají 
na webovou stránku nebo do jiných soft warových nástrojů. Jmenuje se „váha Withings s mě-
řením složení těla“. Ano, čtete správně – vaše koupelnová váha (tento poněkud hypertrofovaný 
druh) dokáže zaznamenat vaše data a bezdrátově je zaslat na webovou stránku.

Poznámka: Hmmm, možná si nejste úplně jistí, jestli byste to chtěli...

NutritionData
Na NutritionData (www.nutritiondata.com) už jsme se trochu dívali v 1. kapitole. Tato kapitolka 
upozorní na několik dalších zajímavých aspektů tohoto nástroje. Jestli jste už NutritionData 
dávno zvládli, můžete se bez váhání posunout ke stručným popisům nástrojů FitDay a USDA 
Nutritional Database, které následují.

Pro účely naší diskuze se podíváme na mušle: http://nutritiondata.self.com/facts/fi nfi sh-and-
-shellfi sh-products/4187/2. Snímek na obrázku 2.16 ukazuje grafi ku „kalorického poměru“ 
(Caloric Ratio), kde vidíte poměr makroživin v daném jídle.

Poznámka: Hmmm, možná si nejste úplně jistí, jestli byste to chtěli...
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Poznámka: NutritionData poskytuje rovněž data o „glykemické zátěži“ (Glycemic Load) a „zánětli-

vosti“ potraviny (Infl ammation). V podstatě byste se měli snažit o co nejnižší číslo v levém sloupci 

(tedy vyhýbat se jídlům, která mají tendenci vyhrocovat krevní hladiny glukózy, a tím i hormonu 

inzulínu, a mají tedy vysoký glykemický index) a naopak o co nejvyšší pravé číslo (redukovat „zá-

nětlivá“ jídla, což v tomto nástroji znamená vyhýbat se záporným hodnotám).

Obrázek 2.16 Mušle obsahují mnoho bílkovin

Poměr makroživin udává, jak se složení potraviny procentuálně dělí na sacharidy, tuky a bíl-
koviny. Mušle například tvoří 18 % sacharidů, 23 % tuků a 59 % bílkovin.

Tento nástroj vám tedy dává představu o výživovém obsahu jídla (spolu s výživovým popisem, 
který udává 24 gramů bílkovin v poměrně malé porci mušlí). Teď tedy víme, že mušle jsou 
skvělý zdroj bílkovin, ale jak je to s tuky nebo mikroživinami?

Popojedete-li dolů k oblastem popisujícím tuky, vitaminy a minerály (obrázek 2.17), data 
o mušlích vám nabídnou několik příjemných překvapení. Tato porce měkkýšů obsahuje hodně 
vitaminu C u jídla bohatého na bílkoviny (skoro 14 gramů; to je víc než dost, abyste nedostali 
kurděje!) a také asi čtyřikrát víc vitaminu B12, než potřebujete za den.

Poznámka: NutritionData poskytuje rovněž data o „glykemické zátěži“ (Glycemic Load) a „zánětli-

vosti“ potraviny (Infl ammation). V podstatě byste se měli snažit o co nejnižší číslo v levém sloupci

(tedy vyhýbat se jídlům, která mají tendenci vyhrocovat krevní hladiny glukózy, a tím i hormonu

inzulínu, a mají tedy vysoký glykemický index) a naopak o co nejvyšší pravé číslo (redukovat „zá-

nětlivá“ jídla, což v tomto nástroji znamená vyhýbat se záporným hodnotám).
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Obrázek 2.17 Tady jsou mušle podrobně popsané z výživového hlediska

Mušle jsou také výborný zdroj selenu, manganu, železa a dalších minerálů (viz 4. kapitolu 
o mikroživinách). Prohlédněte si také políčko Tuky a mastné kyseliny (Fats & Fatty Acids); 
mušle mají poměr omega-3 k omega-6 866 mg k 36 mg, tedy asi 24:1. To znamená, že z malé 
porce mušlí získáte skoro gram omega-3 esenciálních mastných kyselin, které se všeobecně 
považují za zdravé jídlo, požívají-li se v rozumném množství. Naše moderní strava obsahuje 
příliš mnoho omega-6 v porovnání s omega-3; více o těchto poměrech naleznete ve 3. kapitole.

Tip: Mušle jsou výborný zdroj selenu, manganu, železa a dalších minerálů.

NutritionData nabízí také prvek sebesledování v části stránky MyND. Po 
zaregistrování můžete sledovat a analyzovat nutriční obsah určitých 
jídel, jak ukazuje obrázek 2.18. Řekněme, že se chcete pochlubit před 
přáteli tím, jak výživné jsou mušle (což v jejich očích ještě zvýší kvoci-
ent vaší podivnosti). Sledování vás zbaví nutnosti vyhledávat neustále 
tytéž složky potravin.

Tip: Mušle jsou výborný zdroj selenu, manganu, železa a dalších minerálů.

o 
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Obrázek 2.18 Sledování a ukládání určitých potravin na NutritionData

FitDay
FitDay (www.fi tday.com) je jedním z velmi dobrých nástrojů sledování vaší stravy a výživnosti, 
která se v ní ukrývá, resp. jejího nedostatku. Na nástroj FitDay se podíváme ještě v kapitolách 
3 a 4, tato část vám poslouží jako úvod.

FitDay se hodí pro celkové nebo částečné pravidelné sledování stravy, abyste získali přehled 
o jejím obsahu makro- a mikroživin.

Poznámka: FitDay se v tomto ohledu odlišuje od NutritionData tím, že analyzuje mnoho jídel cel-

kově – úplnou celodenní hodnotu stravy – a ne jen jejich jednotlivé porce nebo přísady.

Obrázek 2.19 Část denního příjmu potravy uložená na FitDay

Poznámka: FitDay se v tomto ohledu odlišuje od NutritionData tím, že analyzuje mnoho jídel cel-

kově – úplnou celodenní hodnotu stravy – a ne jen jejich jednotlivé porce nebo přísady.
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