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PŘEDMLUVA

Co vám může dát tato kniha? Pro koho jsem ji napsal? Jaký je její 
účel a proč se domnívám, že vám moje myšlenky mohou změnit ži-
vot? Věřím, že odpovědi najdete v příběhu, který předcházel jejímu 
sepsání.

V roce 2009 jsem nastoupil jako mladý osobní trenér do mo-
derního fitness centra. Bylo mi pětadvacet let a nová práce mě, 
jako celoživotního sportovce, nadchla. Chtěl jsem být výjimeč-
ným trenérem, ale ve skutečnosti jsem se nijak nelišil od ostat-
ních. Tedy, až na jednu vlastnost. Přemýšlel jsem nad skuteč-
ným smyslem této relativně moderní profese. Postupem času 
mě více než posilovací cviky a tréninkové plány zajímala psy-
chologie pravidelného cvičení nesportovců. Každý pracovní 
den jsem studoval myšlení klientů, kteří se spoléhali na naše 
trenérské služby a očekávali, že jim pomůžeme dosáhnout je-
jich cílů. Pozoroval jsem chování mužů a žen v posilovnách 
i mimo ně a moje obavy z prospěchu této atraktivní profese 
stále sílily.
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Po sedmi letech trénování jsem došel k přesvědčení, že li-
dem jako osobní trenér z dlouhodobého pohledu nijak nepomá-
hám a že většina mužů a žen, kteří nejsou v oblasti zlepšování 
těla úspěšní, mají jedno společné: příliš se spoléhají na odbor-
nou pomoc a mají nesprávný postoj k pohybu i cvičení. Když jsem 
se proto náhodou setkal s jednou ženou, která dlouhé roky 
bojovala s nadváhou, bylo mi jasné, že s trenéřinou nadobro 
končím. Stačila k tomu jedna jediná věta.

Měl jsem toho dubnového dne službu, když do fitness centra 
přišla Klára, účetní z malé rodinné firmy. Po běžném úvodním 
seznámení jsem se jí standardně zeptal, jakou podobu mělo 
její dosavadní úsilí o lepší tělo a jaké jsou nyní její možnosti 
a cíle. Odpověděla mi, že za posledních několik let vyzkouše-
la mnoho různých cest, které by jí pomohly snížit váhu ale-
spoň o pět kilogramů, jenže neúspěšně. Zmínila, že od diet 
přecházela k nejrůznějším cvičebním programům, aby se po 
čase zase vrátila k dietám. Vyzkoušela téměř každý nový pro-
dukt nebo službu, o kterých se dozvěděla. Roky plynuly a Klá-
ře se nikdy nepodařilo dostat na váhu, jakou si přála. Pokud 
se jí občas podařilo s odbornou pomocí snížit pár kilogramů, 
v krátkém čase se jí váha vrátila zpět, protože u žádné úpravy 
stravy nebo doporučené cvičební sestavy nevydržela déle než 
pár týdnů. Tak se každý její rok nesl ve znamení opakovaných 
předsevzetí a věčných selhání, a i když jí podle jejích slov chy-
běla pevná vůle a často úplně rezignovala, nikdy nepřestala 
vnitřně toužit po pevnějším a štíhlejším těle, jakým se pyšnila 
v mladistvém věku.

Proto se Klára opět rozhodla navštívit posilovnu a svěřit se 
do rukou odborníků. Seděla naproti mně a jako vždycky věři-
la, že tentokrát, s mojí pomocí, konečně uspěje.

Pozorně jsem naslouchal jejím slovům. Napil jsem se skle-
nice vody, otevřel si trenérský diář a chystal se té sympatické 



8

ženě nabídnout výhodný balíček osobních tréninků a první 
volný termín. Získal jsem další klientku, problesklo mi hla-
vou. Potom se ale stalo něco neobvyklého.

Nevěřícně se na mě podívala a zeptala se: „Jak dlouho cvi-
číte?“

Odložil jsem diář a zaskočeně odpověděl: „Trénuji sedm let.“
„Ne, měla jsem namysli, jak dlouho vy osobně cvičíte.“
Řekl jsem, že už od mého dětství. Potom se mě zeptala, 

proč cvičím, a já odpověděl, že cvičení jednoduše potřebuji 
k životu. Jsem na cvičení zvyklý a baví mě. Klára se na mě po-
dívala a vyslovila vzácnou myšlenku: „Chtěla bych myslet jako 
Vy, Martine.“

S podobnou větou, myšlenkou, jsem se v posilovně nikdy 
nesetkal. Klienti zaměřují svoji pozornost na certifikáty nebo 
doporučení nás odborníků, efektivitu těch a těch přístrojů 
a  účinnost ledajakých doplňků stravy. Ale jen málo kdo se 
odváží nahlédnout do své hlavy a zatouží po změně myšlení, 
jako to udělala Klára.

Podíval jsem se na ceník trenérských služeb a bylo mi 
nadevše jasné, že téhle ženě z dlouhodobého pohledu nepo-
můžu, i kdybychom spolu trénovali dlouhé měsíce. Byla by 
to medvědí služba. Rozhlédl jsem se po posilovně a došlo mi, 
že v ní není jediný stroj, který by Klára potřebovala, proto-
že dokud nezmění myšlení a postoj k pohybu, sama u cvičení 
nikdy nevytrvá. Tak jako mnoho dalších lidí po celém světě. 
Věděl jsem, že dokud nebude Klára uvažovat podobně jako já 
a mnozí další, nepomůže jí žádný fitness produkt nebo služ-
ba. A také jsem věděl, jak Kláře skutečně pomoci, aby konečně 
uspěla. A tak se i stalo.

Milí čtenáři, v této knize, která je určena mužům i ženám ka-
ždého věku, se dočtete, co jsem tehdy Kláře, ale i mnohým 
dalším lidem toužícím po zdravějším a štíhlejším těle, poradil. 
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Dozvíte se, jak změnit postoj k pohybu a jak přemýšlet, aby pro 
vás nebylo hubnutí pouhým věčným bojem a ztrátou peněz.

V knize se mimo jiné dozvíte:

• proč odborníci z fitness byznysu ve skutečnosti lidem 
škodí,

• kdy a jak správně využívat odborné pomoci,
• proč je pohyb jedinou cestou k získání zdravého těla,
• jak správně začít cvičit a jak vytrvat třeba po celý život,
• jak si najít kladný vztah k pohybu,
• jaké chyby vám brání v úspěchu a jak se jim vyhnout,
• co jsou to výmluvy a jak se výmluv nadobro zbavit,
• jak získat pevnou vůli jednoduchou změnou myšlení.

Jedinou podmínkou, má-li vám být kniha užitečná, je vaše 
otevřenost k novému myšlení a samozřejmě jeho uvedení do 
praxe. Bez činů se totiž i sebelepší myšlenka nestává ničím jiným 
než pouhou myšlenkou.

Jako autor vám doporučuji nejdříve přečíst celou knihu od 
jejího začátku až do konce a teprve potom se vrátit k úkolům, 
které vám kniha ukládá. Samozřejmě platí, že tato publikace 
by měla být přečtena více než jednou, nejlépe dvakrát nebo 
třikrát. V prvním čtení se vám hlavní myšlenky a informace 
takříkajíc pouze představí, dotknou se vás. Během druhého 
čtení si tyto myšlenky zopakujete a zapamatujete a ve třetím 
čtení se stanou součástí vašeho podvědomí. Potom doporučuji 
knihu uložit na viditelné místo ve vaší knihovně a vracet se 
k ní vždy, když bude slábnout vaše odhodlanost uspět. 

Rovněž vás chci požádat o správné vnímání této knihy. 
Skutečnost, že jsem jejím autorem, ještě neznamená, že mám 
ve všem pravdu. Nejsem ten, kdo všechno ví a všechno zná 
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a jehož kniha je zaručeným řešením k získání lepšího těla. 
Vnímejte prosím tuto knihu jen jako můj osobní pohled na 
problematiku hubnutí a tvarování těla a jako jednu z dalších 
možných cest, jak dosáhnout celoživotně pěkného a zdravého 
těla. Kniha, kterou držíte v ruce, není určena k vašemu sle-
pému odsouhlasení všeho, co je v ní napsáno, nýbrž pouze 
k inspiraci, či snad diskuzi.

Kniha není kritikou fitness byznysu. Je jakousi snahou 
o pomyslné vyrovnání misek vah, kdy jsou na jedné straně až 
fanaticky uctívané služby odborníků, aniž by však cokoliv na-
svědčovalo tomu, že bez nich by byl zdravotní stav celé společ-
nosti ještě horší, a na straně druhé se ze společnosti vytrácí 
vlastní odpovědnost, samostatnost, zdravý rozum, trpělivost 
a nadhled.

Jako autor si samozřejmě přeji, abyste s pomocí mých rad 
a doporučení dosáhli svého cíle, avšak nemohu nést odpověd-
nost za vaše následující činy, které jste na základě informací 
z knihy uskutečnili. Také vás prosím, ještě než se s nadše-
ním pustíte do pravidelného cvičení, navštivte vašeho lékaře 
a zkonzultujte s ním vaše možnosti a aktuální zdravotní stav.

A protože držíte v rukou knihu o pohybu a cvičení, budu rád, 
když budete její čtení vnímat jako náš společný výstup na ně-
jakou vaši oblíbenou horu. S každou další kapitolou budeme 
společně stoupat výš a výš. Na konci knihy, tedy na vrcholu 
vaší oblíbené hory, vás čeká nejen výhled, ale především nad-
hled v otázce kondičního cvičení a udržování těla.

Pokud jste připraveni, můžeme vykročit vpřed. 

Martin Schwarz
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KAPITOLA PRVNÍ

JAK MYSLÍME,
TAK VYPADÁME

„Vzhled a kondice našeho těla
jsou výsledkem našeho myšlení.“

Světem obchází strašidlo – strašidlo obezity. Pryč jsou doby, 
kdy lidé neměli co jíst, kdy maso bylo na stole jen při výjimeč-
ných událostech a složení jídelníčku bylo pestré jako krajina 
na poušti. Naše tukové buňky si dnes libují v hojnosti a nekon-
trolovaně bují. Tloustneme, protože se máme dobře, a protože 
nemáme důvod k pohybu. Z toho nelze nikoho vinit. Je to při-
rozená reakce těla na prostředí s dostatkem potravy.

Když jsem ze zvědavosti četl knihu starou téměř půl stole-
tí, autor v ní varoval před zvyšující se nadváhou. Ano, už v té 
době! A samozřejmě předložil tehdejší společnosti efektivní 
řešení, kterým lze tloustnutí jednoduše předejít. Dnes, s od-
stupem času, je více než jasné, že kniha šíření nadváhy neza-
bránila. Můžeme to považovat za autorův neúspěch? Jistěže 
ne. Je to jen důkaz toho, že pokud jako společnost nemáme 
někým stanovenou povinnost, zůstáváme lhostejní. Při nej-
menším jsme lhostejní do té doby, než se nás zmocní strach 
o naše zdraví.

Zdravý životní styl je svobodná volba, je to dobrovolné roz-
hodnutí, které však vyžaduje zásadní změnu myšlení, vytvoře-
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ní a přijetí určitých návyků do běžného života a samozřejmě 
disciplína. Dokud toho nedosáhnete, je šance získat zdravé, 
pevné a štíhlé tělo po celý život jen minimální, ne-li žádná. 
A protože fitness byznys v dnešní podobě nemění lidské myš-
lení, neučí vytvářet si správné návyky a nezlepšuje sebedisci-
plínu, nemá tu schopnost ono strašidlo obezity (a nadváhy) 
zastavit.

Nedělám si iluze, že by právě tato kniha onu schopnost 
měla. Jsem však přesvědčený, že každý, kdo si knihu přečte, 
získá správný pohled na pravidelné kondiční cvičení a jeho 
postoj k  udržování těla se zefektivní. Jinými slovy, kniha, 
kterou držíte v ruce, se dotýká právě té nejdůležitější změny 
myšlení, vytváření návyku cvičení a zlepšením sebedisciplíny.

Kniha Fit bez fitness byznysu vám předá to, co fitness byznys 
opomíjí – vlastní schopnost být fit.

Dívejte se správným směrem

Snad všechno, co děláme, nám přináší okamžitý prospěch. Až 
na kondiční cvičení! Každá fyzická práce vykazuje po pár mi-
nutách viditelné výsledky. V každém uměleckém díle lze od 
začátku vidět pokrok. Dokonce i láska nabízí zamilovaným 
okamžité benefity v podobě radosti a štěstí. 

Právě proto většina lidí nemá kondiční cvičení rádo a ne-
dokáží cvičit pravidelně. Navíc výsledky nevidíte hned. Jen si 
vzpomeňte. Jdete cvičit, několik dlouhých minut se trápíte, 
potíte se, a na konci, při pohledu do zrcadla, vaše tělo vypadá 
pořád stejně. Na takovou „bezvýznamnou“ činnost, dokonce 
nutně se opakující, není náš mozek nastavený. Je tedy napros-
to přirozené v kondičním cvičení nevidět smysl.

Co když vám ale povím, že to můžete změnit? Ne, nejsem 
kouzelník a neznám takové cvičení, po kterém se ženám oka-
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mžitě zúží pas a mužům naskočí bicepsy. Od toho jsou na trhu 
mnohé jiné produkty a služby fitness byznysu, které nemají 
k těmto slibům daleko. Mám na mysli důležitou změnu posto-
je k pohybu. Změnu, která vám pomůže se na kondiční cviče-
ní podívat z jiného úhlu pohledu. Je to stejné, jako byste se 
k dnešnímu dni dívali jen na viditelnou stranu měsíce, stejně 
jako většina lidí usilujících o snížení váhy, ale najednou byste 
spatřili jeho odvrácenou stranu. Tu stranu, kterou vidí lidé, 
pro něž je pohyb přirozenou součástí života a v  kondičním 
cvičení vidí jeho nenahraditelný význam. Právě takový je totiž 
rozdíl mezi lidmi, kteří jsou ve zlepšování těla věčně neúspěš-
ní, a těmi, kteří jsou schopni udržet si tělo celoživotně ve sta-
vu, který jim vyhovuje.

Máte mé slovo, že na konci této knihy může být váš postoj 
k pohybu právě takový, jako mají lidé, kteří jsou celoživotně 
fit, a to bez odborníků. Cvičení vám bude dávat smysl. Bude 
vás bavit a bez problémů u něj vydržíte jakkoliv dlouho. Jedi-
nou podmínkou je vaše otevřenost k novému postoji a umění 
dívat se správným směrem.

O fitness byznysu

Máme za sebou více než 70 let vědeckých výzkumů, které na-
místo aby vnesly do problematiky zdravého stravování a kon-
dičního cvičení jasno, vytvořily ještě větší zmatek. S každou 
novou informací je společnost zmatenější, čímž se stává zra-
nitelnější a ještě více závislejší na odbornících.

Zkuste se zamyslet, kolik je na světě metod a možností, 
jak například snížit váhu. Hodně, že? A všechny se dají růz-
ně kombinovat. To znamená tisíce možných cest k úspěchu 
a stejně tak tisíce možných chyb vedoucích k nezdaru. Doko-
nalý chaos. Tento chaos vytváří paradoxně právě sami odbor-
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níci, tedy každý, kdo lidem předkládá vlastní řešení pro zlep-
šení těla. I já. Zadáte-li do internetového vyhledavače dotaz 
jak zhubnout, uvidíte, kolik výsledků hledání se vám zobrazí. 
Právě to jsou zástupci fitness byznysu. Tak mě napadá, jak je 
vůbec možné, že po celém světě nechodí jen pevná a štíhlá 
těla, když miliony produktů a služeb jsou zaručeně efektivní? 
K tomu nám poslouží historie fitness byznysu, tedy „hubnou-
cího průmyslu“. 

Zpočátku se k hubnutí používaly různé procedury, bandá-
že, a především všem dobře známé diety, často dost drastické. 
Někteří vychytralí jedinci rychle pochopili, že lidé, především 
ženy, jsou ochotni za naději na zhubnutí štědře zaplatit. A tak 
začali podle svého uvážení kombinovat nejrůznější potraviny 
a předepisovat jejich abnormální množství. Nebylo výjimkou, 
že jediným výsledkem byly vážné zdravotní potíže. 

Relativně nedávno se na trhu objevily speciální produkty 
přímo určené pro snižování váhy. Ať už to byly hubnoucí čaje, 
koktejly, pilulky, kosmetika, či jiné doplňky stravy, měly jed-
no společné: za jejich „efektivitu“ ručila nějaká známá tvář, 
oblíbená celebrita. Byl to skvělý tah hubnoucího průmyslu, 
aby tržby prodejců výrazně vzrostly.

V dnešní době technologického pokroku a průmyslových 
potravin se takzvaný kult štíhlého těla točí na plné obrátky a fit-
ness byznys nabízí další a další „revoluční“ produkty a služby. 
Budují se kliniky pro provádění chirurgických zákroků, vzni-
kají tělocvičny, posilovny, fitness centra, tréninková studia. 
Po světě se ročně školí statisíce fitness trenérů, sportovních 
lektorů a výživových poradců. Vydávají se knihy, chrlí se člán-
ky, pořádají semináře. Denně se po celém světě prodají mili-
ony hubnoucích pomocníků a jejich noví majitelé si od nich 
slibují jediné – že konečně zhubnou. Šance na úspěch však není 
vyšší než na výhru v loterii.

Největším úskalím fitness byznysu je jeho názorová nejed-
notnost. Zatímco jeden den můžete číst knihu Zrozeni k běhu, 
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druhý den vás bude fitness trenér ze zdravotních důvodů 
před během varovat a přitom bude vyzdvihovat vlastní službu 
funkčního posilování. Ani dva výživoví poradci vám pro jeden 
cíl nepředloží shodné výživové plány. Dokonce si budou s nej-
větší pravděpodobností informačně protiřečit! Bohužel:

svět fitness byznysu je přehlídkou tisíců protichůdných řešení 
a metod bez možnosti jejich reklamace.

Vždy se totiž najde nějaký důvod, proč vám ten či onen 
produkt nebo služba nepomohly. A podle fintess byznysu vina 
samozřejmě leží vždy na lidech samotných. Proto se na něj 
lidé i po nezdařilých pokusech zas a znovu obracejí s nadějí, 
že jednou to přece vyjít musí. V takových případech si namlou-
vají:

„Ta dieta mi nevyhovovala.“
„To fitness centrum bylo příliš daleko.“
„Ten trenér mě dostatečně nemotivoval.“
„Ten jídelníček se nedal dodržovat věčně.“
Co dělat? Daleko moudřejší je držet se vlastního úsudku, 

zdravého rozumu a zlaté střední cesty. Zní to jako klišé, ale 
právě v tom je jejich největší síla! Zatím jsem neslyšel lepší 
doporučení, než – mějte dostatek pohybu a jezte střídmě.

v čem je tato kniha jiná

Dlouho jsem zvažoval, zda se mám vůbec pouštět do psaní 
knihy zabývající se zlepšováním těla, když podobně zaměře-
ných knih je na trhu třináct do tuctu. Nerad nosím dříví do 
lesa a v tomto případě bych tam vezl dřevem naložené náklad-
ní auto. Nakonec jsem přece jen začal psát, protože jsem vě-
děl, že tato kniha bude (a snad je) jiná. 
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Jak jsem již naznačil, nevyzdvihuje jedno konkrétní, aktu-
álně moderní cvičení, nepředkládá časově omezený tréninkový 
plán. Nenabízí barevné fotografie vyrýsovaných těl v krkolom-
ných pozicích. A dokonce se v ní nedočtete rady a doporučení 
z nejnovějších studií vědeckých pracovníků z celého světa, od 
Aljašky po Sibiř, ani odkazy na jiné publikace, aby kniha do-
stála domnělé profesionality. Tato kniha je osobní zpovědí, 
upřímnou radou a prostou inspirací. Tato kniha mění člověka 
hledajícího vnější pomoc v člověka schopného pomoci si sám. Mění 
mysl, která má přímý vliv na kondiční cvičení. A jak známo, 
myšlení i cvičení bolí. Ale ať už budete knihu brát jakkoli, spl-
nil jsem potřebu přenést všechny své myšlenky a doporučení 
získané trenérskou praxí na papír a předložit je vám, čtená-
řům. Kniha by ve vás měla posílit právě zdravý rozum a udržet 
vás ve středu vaší vlastní cesty, protože se mi zdá, že odborníci 
mnohdy tahají své klienty z krajnice do krajnice a doporučují 
metody, které nejsou dlouhodobě udržitelné. Vždyť:

nejlepší řešení, jakým lze docílit trvalého zlepšení těla,
je takové řešení, které lze praktikovat po celý život.

Jedině takové má význam. A takové řešení si musí najít ka-
ždý sám. Včetně vás.

proč trénuji jinak

Mé současné názory, myšlenky a doporučení, které vám nyní 
předkládám, byste ode mě před pár lety neslyšeli. Jak již víte, 
i já byl průměrným kondičním trenérem.

Svou trenérskou kariéru jsem zahájil na podzim roku 
2009, kdy jsem absolvoval tříměsíční trenérský kurz. V ten 
samý týden jsem na doporučení mého školitele začal působit 
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v  prestižním fitness centru jako osobní trenér. V této nové 
profesi jsem mohl naplno uplatnit své celoživotní nadšení pro 
pohyb, dlouholeté tréninkové zkušenosti ze závodní cyklisti-
ky a v neposlední řadě svou schopnost vést a motivovat druhé. 
Odtrénoval jsem tisíce kondičních tréninků a měl s klienty ně-
kdy menší, jindy větší výsledky. Prošel jsem velkými posilov-
nami, menšími studii i cvičením v přírodě. Mnoho let jsem byl 
takto součástí fitness byznysu a cítil se jako kouzelník, který 
plnil lidem jejich přání. Přesto všechno držíte v ruce knihu 
s názvem Fit bez fitness byznysu. Ptáte se proč?

Jsem člověk, který ve všem, co dělá, hledá smysl. A jaký 
smysl má někomu zlepšit tělo v hodnotě mnoha tisíců korun, 
když po pár měsících je všechno jeho zlepšení pryč, protože 
on sám není schopný výsledek udržet? 

To mě přivedlo k vlastnímu průzkumu, jak lidé vnímají 
fitness byznys a jak jim ve skutečnosti pomáhá. A v neposled-
ní řadě jsem člověk, který zastává názor, že pohyb by měl být 
zdarma, a nikoliv placenou službou. Ostatně ani sportu pří-
sun většího množství peněz nijak zvlášť neprospěl. Tedy z po-
hledu fanouška ze staré školy.

V této knize k vám tedy nepromlouvám jako osobní trenér, 
nýbrž jako obyčejný muž se sedavým zaměstnáním, který se 
zásadami zde uvedenými řídí již několik let a které respektuje 
každý, kdo se cítí být celoživotně fit. Na těle i na duši.

Nejsem a nechci být odborníkem. Stejně jako vy se i já 
často potýkám s nedostatkem času. Mnohokrát do roka jsem 
nakažený zvýšenou leností a i moje tělo, bohužel, správně re-
aguje při narušení dobře známé rovnice příjem/výdej energie. 
Vždyť:

sklady pro ukládání tuku vlastníme všichni a zrnko lenosti vyklíčí i 
na tom nejmenším možném prostoru.
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I já se stále učím a vím zejména to, že mnohé nevím. Po-
slouchám svoje tělo a vnímám, jak reaguje na určité podněty. 
Bojuji s leností. Chybuji. Učím se z chyb. Zkouším, testuji, ba-
vím se. Ale především nikdy neobracím svoji pozornost smě-
rem k nejrůznějším podpůrným prostředkům, pokud to není 
nezbytně nutné. Myslím, že člověka mění to, jak myslí, nikoliv 
to, co používá.
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Kapitola druhá

Fitness byznys
je medvědí službou

„Lidé, kteří se nejvíce spoléhají na odborníky,
bývají v hubnutí nejméně úspěšní.“

Hubnutí je výhodný byznys

Jednoho dne, byl to rok 2010, jsem seděl v odpočinkové zóně 
našeho fitness centra, v  ruce svíral tužku a čistý list papíru 
a trpělivě čekal na zahájení schůze s vedením společnosti na 
téma: Nedostatečný prodej osobních tréninků.

Ještě do této porady jsem vnímal trenérství jako něco výji-
mečného. Možnost ukázat lidem cestu za lepším tělem jsem 
bral jako svoje poslání. O hodinu později, na konci porady, 
z toho zbyla jen tři slova: prodávat, prodávat, prodávat.

Od toho dne byl pro mě trénink s klientem jen číslem ve 
statistice. Čím víc tréninků, tím lepší statistika. Dnes už vím, 
že hubnutí je právě a především o statistikách a tabulkách. 
Nejrůznější organizace se chlubí počtem klientů, kteří prošli 
jejich službou, ale už nemluví o počtu lidí, kteří díky nim ce-
loživotně zhubli. Ano, celoživotně, to je totiž v této problema-
tice nejdůležitější.

Moje filozofie je dnes taková, že osobní trenér by měl bě-
hem dvou až tří tréninků naučit klienta cvičit. Alespoň zákla-
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dy. Měl by ho vést k samostatnosti. Jenže takový trenér nemá 
v  dnešním systému sebemenší šanci na přežití. Trenéři ne-
bývají zaměstnanci, protože by zvýšili už tak vysoké náklady 
na provoz fitness center. Pracují proto většinou na sebe a tím 
jsou tlačeni k maximálnímu počtů tréninků a vysokým cenám, 
které se pohybují v rozmezí od 300 Kč do 1 000 Kč za jednu 
lekci, většinou trvající 60 minut.

Aby měli trenéři co nejvíce klientů, předhánějí se v počtech 
získaných certifikátů, kreativních cvicích, vlastních tréninko-
vých kombinacích a klienty ohromují svým dokonalým tělem. 
Na první pohled je to dobře fungující služba, kdy trenér vede 
klienta takříkajíc za ruku a společně zlepšují jeho tělo. Jenže, 
opravdu to funguje tak dobře? Nemyslím si. Přesvědčil jsem 
se o tom na základě vlastního průzkumu provedeného v roce 
2016. Bližší informace se dočtete v šesté části knihy, v kapitole 
Jak využívat fitness byznys.

Pojďme si nyní popsat hlavní důvody, proč fitness byznys 
v podobě, v jaké ho lidé využívají, nepomáhá a proč je výhod-
nější cvičit bez jeho pomoci.

1  Příliš vysoká cena pohybu
 Pravidelné cvičení má tisíciletou historii. Mezi nej-

starší pohybové programy patří systém léčebné a zdra-
votní gymnastiky Kung-fu, vytvořený údajně už roku 
2689 př. n. l. Pozitivní přístup k pohybu měli také v an-
tickém Řecku, kde pod pojmem kalokagathia vnímali 
cvičení jako rozvoj harmonie těla i duše. Jen stěží si lze 
představit, že všechna tehdejší učení správného pohy-
bu byla především výhodným byznysem, která by lidem 
výrazně zasahovala do finančního rozpočtu. A tak, za-
tímco se dříve lid scházel na pahorcích, loukách nebo 
hřištích, aby jen prostřednictvím těla rozvíjel svoji 
kondici, dnes se z vašich peněz za cvičení hradí celo-
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roční nájemné obrovských prostor mezi zdmi, vysoká 
spotřeba elektřiny a vody, mzdy početného personálu 
od uklízeček až po majitele a nákladné investice do nej-
modernějších fitness strojů. Snad také proto, přestože 
celkově fitness byznys trží miliardy, jsou mnohá velká 
fitness centra ve ztrátách. To je samozřejmě nutí k zís-
kávání nových klientů prostřednictvím reklamy. Když 
se potom tyto reklamy šíří světem po několik desítek 
let, v lidech sílí dojem, že být fit je především o produk-
tech a službách, tedy o penězích. Ano, mohli bychom 
říct, čert vem peníze, ovšem skutečnost, že se jako lidé, 
už tak vzdálení, stále více odcizujeme pohybu v příro-
dě, je podle mého názoru mnohem smutnější. Vážně se 
chceme hýbat s podporou elektrické stimulace svalů či 
vibrace na úkor procházky nebo cvičení na zahradě?

2  Nesprávné vnímání cvičení
 Americký vojenský lékař Kenneth Cooper řekl: „Fitness 

je cesta, ne cíl.“ Tato kniha ctí právě tuto myšlenku, 
která přesně vystihuje podstatu kondičního cvičení. 
Dnešní fitness byznys podle mého názoru podporuje 
v  lidech mínění, že by měli pouze rychle zhubnout. 
Všude se mluví a píše o cílech a předsevzetích a v tako-
vém duchu se nese i samotná celosvětová propagace fit-
ness byznysu. Když jsem byl nedávno v knihkupectví, 
napočítal jsem tam pětatřicet publikací zaměřených 
na tvarování těla. Z toho jedna třetina z nich slibovala 
čtenářům výsledky do několika dní. Tím vším fitness 
byznys podporuje v  lidech špatné vnímání cvičení. Je 
totiž nutné si uvědomit, že rozvoj těla je celoživotním 
procesem. 
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3  Odpovědnost v rukách odborníků
 Odevzdá-li se klient do rukou například fitness trenéra, 

vloží současně s  tím na jeho bedra i vlastní odpověd-
nost za splnění svého cíle. V první řadě už víme, že by 
klient neměl vidět pouhý cíl, ale celoživotní cestu. A za 
druhé, zbavením se odpovědnosti klient oslabuje pře-
devším vlastní schopnost uspět. Klient s cvičením pod 
vedením osobního trenéra nerozvíjí atributy, jako jsou 
znalosti, zkušenosti, sebedisciplína, trpělivost nebo pocti-
vost. Jakmile potom klient ukončí cvičení s trenérem, 
například kvůli finanční náročnosti, sám není schopen 
pokračovat a udržet tak získané zlepšení těla. Tento 
fakt potvrzuje rozsáhlá studie britské Rady pro lékař-
ský výzkum, ve které bylo zjištěno, že jen 10 % lidí, 
kteří spolupracovali s  odborníky, dokážou zhubnout 
celoživotně. Jinými slovy, převážná většina lidí využí-
vajících fitness byznys se záhy vrací zpět do původního 
stavu.

4 Příliš vysoko položená laťka
 Dokonalá těla osobních trenérů nebo trenérek sice 

mohou působit motivačně, ale stejně tak demotivačně. 
Většina osobních trenérů tráví mnoho času v posilovně. 
Cvičení a tvarování těla je jejich životním stylem a pod-
řizují tomu téměř všechno. Jejich klienti mají však dost 
odlišné podmínky (i myšlení!) a do cvičení rozhodně 
nemohou vložit stejné úsilí. Přesto vnitřně očekávají, 
že dosáhnou stejných výsledků a jejich těla budou brzo 
vypadat podobně. Když po čase zjistí, že se ke svému 
vzoru nepřibližují, záhy ztratí počáteční odhodlanost 
i nadšení. Fitness byznys rovněž lidem prostřednictvím 
propagačních materiálů zkresluje představu o tom, oč 
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mají usilovat. Příkladem jsou zejména návody na six-
pack (viditelné břišní svaly), jejichž dosažení vyžaduje 
skutečně striktní dodržování stravy i posilování, avšak 
pro zdraví člověka nemají význam. Tím se rozevírají 
pomyslné nůžky mezi extrémně atletickými postavami 
a těmi až nezdravě zanedbanými. Vytrácí se zlatá střed-
ní cesta normálního těla, které je po zdravotní i este-
tické stránce přijatelné a k  jehož dosažení není třeba 
následovat sportovní profesionály. Sixpack na břiše je 
obdobou Porsche v garáži. Oslní, ale ve své podstatě je zby-
tečný.

Představil jsem vám jen několik důvodů, jež staví fitness 
byznys do jiného světla, než jaký vám předkládají média. Těm 
fitness byznys platí za svoji reklamu, nikoliv aby zamezil obe-
zitě ve společnosti, ale aby navýšil svoje tržby.

Především je nutné si položit otázku, jaký vliv na společ-
nost má tato odborná placená pomoc. Proč jsou statistiky lidí 
s nadváhou a obezitou rok od roku horší navzdory stále se roz-
šiřující nabídce produktů a služeb? Osobně zde vidím naplně-
ní myšlenky amerického řečníka Ziga Ziglara, který prohlásil: 
„Chcete-li udělat z někoho mrzáka, dejte mu na několik měsíců ber-
le.“ Jsem toho názoru, že právě takové berle poskytují lidem 
odborníci na hubnutí, protože za své klienty přebírají odpo-
vědnost, poskytují jim informace, se kterými lidé neumí pra-
covat, a předávají jim taková řešení, která nejsou dlouhodobě 
praktikovatelná. Ve výsledku potom lidé bezradně přecházejí 
od jednoho odborníka ke druhému a někteří takto prohubnou 
celý život.

Fitness byznys je službou, avšak medvědí.
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Lidem nehubnou těla, ale peněženky

Jak jsem již zmínil, celosvětová nadváha a tržby fitness byz-
nysu mají jedno společné: obojí roste. Neznám nikoho, kdo by 
alespoň jednou nevyužil nějakou hubnoucí službu či produkt. 
Nabídka je více než bohatá.

Ruku na srdce, myslím, že i vy máte nějakou tu zkušenost 
s posilovnou, dietou nebo jiným prostředkem ke zlepšení va-
šeho těla. Potom se ptám, proč navzdory tomuto faktu nadvá-
ha celosvětově roste, a to dramatickým tempem? Proč nejsme 
ani po tolika letech využívání zaručených metod a produktů 
jako společnost všichni štíhlí a zdraví? Tak jako před mnoha 
lety slibovali svým čtenářům a uživatelům všechny ty knižní 
dietní bestsellery, hubnoucí čaje, unikátní pilulky apod. I kdy-
bychom připustili fakt, že něco z výše uvedeného mohlo u ně-
kterých lidí před lety opravdu zafungovat, dnes byste to na 
většině z těchto lidí stejně nepoznali.

Psal jsem, že šedesát minut pohybu dnes může přijít kli-
enta třeba až na 1 000 Kč! Podobné ceny platí lidé výživovým 
poradcům, kteří jim předávají stravovací plány na jeden tý-
den, mnohdy s informacemi, které si může každý dohledat 
v základní stravovací pyramidě.

Celý tento byznys se zakládá na nezpochybnitelné rovni-
ci mezi příjmem a výdejem a uměním vytvořit dojem něčeho 
navíc. Jednou z  osvědčených přidaných hodnot je například 
tzv. individuální přístup, kdy má klient pocit speciální péče, 
a tudíž je ochotný si za službu připlatit. Věřte však, že cíl – být 
fit – je jen jeden a k němu lze dojít buď z  jedné strany (sní-
žení váhy), nebo z  druhé strany (nabrání), přičemž si jsou 
tyto cesty v mnohém podobné. Samozřejmě s přihlédnutím ke 
zmiňované základní rovnici příjem/výdej. Většina informací 
nad rámec tohoto základního řešení problému je především 
neodolatelně chutnou, avšak prodejní omáčkou.
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Skutečnost je potom taková, že lidé vydávají na zlepšení 
těla v průměru desítky tisíc korun ročně. Když jsem se dotá-
zal padesáti lidí, kolik je stálo snížení váhy, zjistil jsem, že 
jeden shozený kilogram tuku má dnes vyšší cenu než jeden 
kilogram zlata. Kdybychom měli sestavit žebříček tzv. nejpro-
dávanějších slov, myslím, že slovo hubnutí by mělo zcela jasné 
prvenství.

Proč cvičit jednoduše, když to jde složitě

Složité věci se lépe prodávají. Pojďme se zamyslet. V dávných 
dobách byla u člověka dobrá kondice a síla základním předpo-
kladem pro přežití. Aby se například v pravěku jedinec najedl, 
musel být dny až týdny v pohybu. Takže si můžete dost dobře 
představit, jak tam někde v  těch hlubokých lesích, vysokých 
horách a rozlehlých stráních chodí, běhá, šplhá nebo se plazí. 
Tenhle primitivní pohyb mu k udržení těla v kondici bohatě 
stačí.

Střih. Jsme v 21. století. Nehýbeme se pro přežití, ale pro 
krásu a zdraví. Abychom se při pohybu nezranili, měli by-
chom (podle rad odborníků) využívat odborných služeb od 
výživových poradců po profesionální kvalifikované trenéry, 
kteří mají odborné zkušenosti a mnohaletou praxi. Cvičíme na 
moderních strojích. Sledujeme hodnoty v těle. Vyhodnocuje-
me grafy. Seznamujeme se s hormony. Užíváme doplňky stra-
vy. Jenže ani tento vysoce sofistikovaný přístup nám najednou 
nestačí. Proč? Protože složitost snižuje odhodlanost. 

V oboru zlepšování těla vyšlo za posledních několik de-
sítek let takové množství informací a doporučení, většinou 
protichůdných, že většina lidí není schopna je racionálně 
zpracovat a převést do praxe. Každý rok se na trhu objeví nový 
produkt nebo služba, které svým způsobem kritizují ty před-
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chozí. To potom vytváří chaotickou a nebezpečnou džungli, ve 
které se orientují jen samotní odborníci. A lidé mají pocit, že 
je zkrátka potřebují.

Výsledkem je stav, kdy společnost převzala či přijala onu 
složitost cvičení, a tak dnes mnoho žen a mužů řeší především 
to, zda mají cvičit na břišní svalstvo dvacet zkracovaček nebo 
raději pětadvacet. Zaobírají se tím, jestli má být jejich příjem 
tuku dvacet procent nebo třicet procent z celého denního 
energetického příjmu a zda tělo spaluje víc kalorií při posilo-
vání nebo běhu. Při tom všem ale prosedí většinu dne v práci 
nebo u  televize, na eskalátorech stojí, protože jsou unaveni 
a mohou se svést, a krom toho večer jdou přece běhat na pás 
do fitness centra, protože mají zaplacené členství a venku je 
příliš zima nebo příliš horko.

Lidé řešení znají, jenže jim nevyhovují

Pokud se dnes snažíte zhubnout nebo jinak zlepšit svoje tělo 
s přístupem, který jsem popsal výše, velkou naději na úspěch 
nemáte. Vlastně se vám může stát, že celý život prožijete hle-
dáním nejlepšího řešení, jak zlepšit svoje tělo, aniž by se vám 
to někdy povedlo. Jeden z mých klientů se mě kdysi zeptal, 
jaký způsob hubnutí považuji za vůbec ten nejlepší. Odpo-
věděl jsem: „Všechny. Existuje 99 vysoce efektivních a zaručených 
způsobů, jak zhubnout. Bohužel, většina lidí celý život hledá ten 
stý.“ Ten nejpřijatelnější, nejpohodlnější.

Domnívám se, že i za vaším pořízením této knihy stálo hle-
dání nějaké nové, zajímavé cesty. Ačkoliv:

přesně víte, co byste měli pro zhubnutí udělat,
protože to už ví každý, jen hledáte nejschůdnější cestu.
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Je to tak? Takové jednání není vyloženě špatné. Je pro 
člověka přirozené, zvlášť v dnešní rychlé době, kdy můžeme 
mít všechno a hned. Stejně tak jednoduše bychom chtěli projít 
změnou těla.

Mám pocit, že lidé více než samotnému cvičení věnují po-
zornost informacím o  cvičení. Dnes vám každá rada, každý 
článek nebo každá kniha nabízí nějakou specificky zaměřenou 
a zajímavou cestu k lepšímu tělu. Každý odborník se prezen-
tuje svojí zaručenou cestou, která jemu samotnému pomohla. 
Když si vy jako klienti jednu z těch mnoha cest zvolíte, nějaký 
čas po ní jdete. Někdo s většími, někdo s menšími výsledky. 
Ale nejde o  to, jakých dosáhnete výsledků. Protože pokud 
bych vás například jeden měsíc držel v místnosti pouze s ome-
zeným množstvím jídla a vody, zhubnete rovněž. Zhubnutí 
ještě neznamená úspěch. Úspěch spočívá v  tom, jak dlouho 
dokážete po té cestě jít, tedy jako dlouho dokážete lepší tělo 
udržet. A o  tom rozhoduje především váš celoživotní postoj 
k pohybu a cvičení. Jinými slovy:

 
není důležité, jakou cestou se za lepším tělem vydáte, důležité je 

přijmout tu cestou za svou – nejlépe celoživotní.

Věčné neshody odborníků

V oblasti zlepšování těla existuje jen málo rad, na kterých se 
shodne většina odborníků. V roce 2016 probíhala v televizi 
diskuze mezi lékaři a terapeuty z předních klinik se specia-
lizací na obezitu a výživovými poradci v  čele se svým prezi-
dentem Asociace výživových poradců. Bavili se o detoxikaci, 
dietách a jiných radách, jak mají lidé hubnout. Už po pár mi-
nutách této drsné výměny názorů došlo dokonce na vyhrožo-
vání soudními žalobami.
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Seděl jsem doma ve své pohovce a se zaujetím poslouchal 
tyto odborníky. Sice jsem byl nezaujatým pozorovatelem, ale 
i tak jsem se cítil jako běhající zajíc uprostřed bitevního pole, 
jehož jediným cílem bylo vyhnout se smrtelným kulkám upro-
střed vřavy. Z každé strany se pálilo ostrými argumenty, létala 
obvinění, pravdy, nepravdy, poznatky, výzkumy. Byla to zkrát-
ka klasická debata, v níž musíte dát za pravdu právě tomu, kdo 
zrovna mluví, protože mluví tak pěkně a „podloženě“.

Řekl jsem si v duchu: Ksakru, komu ti lidé, kteří potřebují 
zhubnout, mají vlastně věřit? A mají vůbec někomu věřit? Zatímco 
celá staletí trápila lidstvo otázka, zda bylo dříve vejce, nebo 
slepice, dnes se společnost trápí otázkou, zda je vejce zdravé, 
nebo není. Jedni experti totiž tvrdí, že ano. Jiní, že ne. Mů-
žeme být rádi, že sama slepice si s  tímto problémem nedělá 
starosti, jinak by nám ta vejce mohla kvůli stresu a depresím 
přestat snášet. Vraťme se však k naší otázce, komu tedy věřit.

Stále jsem seděl u televize a s napětím očekával, zda se na 
něčem tito experti shodnou a kterému z těch dvou táborů by 
lidé měli věřit. Neshodli se na ničem. Ale přesto jsem něco z té 
diskuze pochopil. A sice, že snad nejpalčivějším problémem 
oblasti hubnutí je podle nich nedostatečná odbornost našich 
odborníků. Bravo, pánové odborníci. Jinak řečeno, znalosti 
odborníků jsou podle nich nedostatečné, je třeba zlepšit jejich 
kvalifikaci, zpřísnit získání licencí, prodloužit počet vyučova-
cích hodin v rekvalifikačních kurzech, vytvořit více osvícených 
projektů, propojit fitness trenéry s lékaři, propojit terapeuty 
s poradci, propojit všechny mezi sebou. Zajisté je také třeba 
více video kurzů, online tréninků, publikací či přednášek. Zdá 
se tedy, že celosvětový problém s nadváhou a obezitou je způ-
soben pouhým nedostatkem informací a informovanosti těch, 
co informují.

Poté, co jeden z diskutujících uvedl, že mu pro zhubnu-
tí bylo poradcem zakázáno cvičení, televizi jsem vypnul. Za-
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snil jsem se, co by na takovou diskuzi řekli například pánové 
Sokrates, Buddha nebo třeba Konfucius. A představil jsem si, 
jak mi odpovídají: „Může-li být vejce dobré i zlé, udělám nejlépe, 
vezmu-li si půlku vejce.“ Dále jsem je slyšel mluvit o odpověd-
nosti, střídmosti a zdravém rozumu. A myslím, že jejich slova 
potvrzují všichni ti lidé na celém světě, kteří zhubli jen vlast-
ním úsilím, a to navzdory předchozím negativním zkušenos-
tem s odborníky.

Domnívám se, že zde platí ono méně je více. S každou dal-
ší studií, výzkumem či metodou vzniká v hlavách dlouhodobě 
bezradných lidí větší a větší zmatek, a dokud se tito lidé neo-
svobodí od všech těchto zdánlivých pomocníků a protiřečících 
si doporučení, jen stěží budou celoživotně fit. Přemíra čeho-
koliv škodí, dokonce i přemíra informací. 

Jakou sílu má toto osvobození, dokazují mnozí lidé mezi 
námi.

Rozhodněte se pro svépomoc

Všiml jsem si jedné věci: když jsem hovořil s lidmi, kteří prošli 
trvalou, podotýkám trvalou změnou těla k  lepšímu, měli vět-
šinou jedno společné. Nakonec si pomohli sami. Přesně tak. 
Sami!

Během psaní této knihy mi přišel do schránky e-mail od 
jakéhosi programátora Daniela, ve kterém mi popisoval svo-
ji cestu ke štíhlému tělu. Ačkoliv kdysi, jak ve zprávě uvádí, 
zvykoušel téměř všechno, co trh nabízí, nebyl sto dosáhnout 
výrazného zlepšení, natož potom trvalé změny. Zlom u něj při-
šel v okamžiku, kdy začal o svém problému přemýšlet. V tom 
momentě přestal být člověkem vyhledávajícím a potřebujícím 
pomoc a stal se sám sobě odborníkem. Tato jednoduchá změ-



30 Fitness byznys je medvědí službou

na postoje Daniela posílila natolik, že sám dokázal snížit váhu 
o pětapadesát kilogramů a tuto váhu si drží dodnes! Daniel je 
příkladem silného životního rozhodnutí, které dokud v sobě 
neprobudíte, nepomůže vám žádný odborník na světě.

Pokud by vám lidé jako Daniel směli prozradit jen jednu 
radu, řekli by vám: „Všechno je v hlavě.“ A já mohu jen souhla-
sit. A dodat, že skutečně rozhoduje pouze a jen vaše myšlení. 
Ostatně stejně jako v kterékoliv jiné oblasti.

Chcete-li definitivně změnit svoje tělo jednou provždy, 
vynechte služby výživových poradců, nutričních specialistů 
nebo osobních trenérů a začněte pracovat především na svém 
myšlení. Můžete k tomu využít služby psychologa (pokud vám 
nebude stačit tato kniha), který vám pomůže správně nastavit 
mysl.

Faktem je, že všichni, tedy i vy, v sobě máme obrovský po-
tenciál a zaleží pouze na tom, jak jej využijeme. Bude-li vám 
někdo nabízet pilulky na hubnutí nebo u vás bude stát a počí-
tat vám dřepy, nijak vás jako člověka nezmění.

Mým cílem, tedy cílem této knihy, je, abyste díky ní nalezli 
své skryté schopnosti být celoživotně fit. 






