
 

 

 



Kdo jsem ? 

• Oblastí stravy se zabývám 14 let 

• Více článků a videí na www.skaba.cz a youtube.com 

• 14 let léčba a zkoušení na vlastním těle 

 

 

Moje motto:  

     „ukazuji lidem, jak si najít 

      svou cestu“ 

 

http://www.skaba.cz/


Zaměstnanec 21. století = nezbytnost být 

energický, vitální a schopen odolávat stresu 

• Zvyšující se výskyt civilizačních chorob  

• Deprese a psychické problémy  

• Raketový vzestup diabetu 2. typu a metabolického syndromu 

 

 

„Lidé nevědí, že jsou nemocní“ 



Cíle dnešního workshopu 

• Předat několik „léty ověřených tipů, rad a fíglů“, jak navyšovat 

energii (nejen) v pracovní době 

 

  

 



Dlouhodobá vitalita = harmonie 3 faktorů 

• Pohyb – Strava – Emoce a podvědomí 



Selský rozum ve spojení s informacemi = 

základ personalizované výživy 

 



Dnešní doba = mnoho informací 

Ale ….? 

Kdo se v nich vyzná? 

 



1. úkol  

Jaká část těla má největší vliv na vitalitu a celkovou rovnováhu 

organismu? 



2. Úkol 

Kam šel lékař s „pražákem“? 

 



Nejnovější pohled na „vitalitu“ z pohledu 

vědců a lékařů 



3. úkol 

Jaká je typická „superpotravina“ pro lidi žijící v ČR? 



Fermentované potraviny a jejich vliv na 

redukci hmotnosti 



Superpotravina = Kvašená zelenina  

 



Strava a střevní mikrobiom 

Potraviny bohaté na „MZS“ : 

 

česnek, jeruzalémské artičoky,  

jika, pampelišky, cibule, čekanka, banány, 

psyllium, acai, arabská guma,.. 

 

 

 

 

                                                                       „lidé konzumují velmi málo   

                                                                         prebiotik neboli oligosacharidů“ 

 

 



Superpotravina č. 2 

 

 

 

 



Strava a střevní mikrobiom  

Kostní vývar (kuřecí a hovězí) 

 

- pouze z nekonvenčního chovu 

- základ pro opravu „LGS“ 

 

 

- známý již ze staré Číny (2500 let) 

 

 

 

„teplý vývar  - podpora sleziny = základní orgán trávení“ 

 

 



Strava a střevní mikrobiom  

SUPER POLÉVKA (nejen pro podporu GIT) 

 

- vývar  - tekutina (nejlépe dlouze tažený 24–120h. a z nekonvenčního chovu) 

- zelenina dle obliby (jedna ze složek i cibule) 

- kokosový tuk 

- kurkuma a bylinky dle obliby 

- nativní syrovátkový nebo nativní 

      hráškový protein 

-     miso pasta 

- oregánový olej 

 

- Uvařit zeleninu, rozmixovat a nakonec do vlažné polévky (pod 42 st.) přidat  

      miso, nativní protein a oregánový olej 

 

 

 

 



Kvalitní výrobci potravin 



Kvalitní výrobci potravin  



Strava a střevní mikrobiom  

Kokosový jogurt (známý již z dob Marca Pola – 13. a 14. století) 

 

- kokosová voda  

- kokosová dužina 

- slunečnicová nebo chia semínka 

- inulin 

- raw kakaový prášek 

- probiotika (pozn.: značky níže) 

 

„TOP látka tzv. kefiran“ 

 



Strava a střevní mikrobiom  

Kokosový jogurt – postup výroby 

 

- rozmixovat složky (bez probiotik) 

- přidat probiotika (1/2 lžičky nebo 1 kapsle) 

- mixovat dalších 10s 

- Fermentovat 7-12 hod při teplotě 35-37 st. 

     (využít vložení do termoboxu s gelovou  

      vložkou ohřátou na 60 st.) 

 

 

 



Strava a střevní mikrobiom  

Suplementy 

 

- Probiotika se spóry (tzv. sporprobioitika) 

(hlavně druhy bacillus subitilis) 

 

- Oregánový olej 

- Prebiotika (inulin) 

- Saccharomyces boulardii 

 

„vědci zjistili, že synergie užívání prebiotik a sporprobiotik má obrovský  

dopad na mikrobiom“ 

 

 



Kvalitní výrobci suplementů pro zdravý 

mikrobiom 

 

 

      

 

 

 



Podpora vitality =  kombinace stání a sezení s 

vhodně nastaveným nutričním timingem 

 

 

 

 

 



 

Organizace NASA  - doporučení na základě studií 

 

• 1 x za 30 min se postavit na 5 min (viz. 

např. polohovací stůl)  

• Zjistit hladinu VIT D 

• Kousání a nezapíjení jídla 

• Harmonie „střevního biomu“ 

• Dodání NUTRIŽIVIN – zeleninové šťávy 

• Pohyb na lačno ve vztahu k 

viscerálnímu tuku 



4. úkol 

Kolik přibere průměrný obyvatel ČR tuku za rok? 

Model tuku - simulace 



Základní pohyb a „pozice“ 

 



Základní cviky na podporu fungování GIT a 

rozproudění energie 



5. Úkol 

Jak správně sedět na toaletě? 



Cviky na okamžité navýšení energie 

• při práci u PC 

• při únavě očí 

• při řízení auta 

 

 

 

 

    

„obličejová masáž = síla učení tradiční čínské medicíny“ 

 



NEJ základ pro podporu harmonie GIT 

• kousání a žvýkání jídla (ptyalin a lysozym) 

• nezapíjení pokrmů 

 

 

 

 

 

 



5 potravin s „NEJ nutričním složením“ 

 

• kakaový nepražený prášek 

• játra z drůbeže z EKO chovu 

• sardinky 

• brokolice 

• jablko 



Obsah pracovní i domácí přírodní lékárničky 

 
 

-zubní pasta a olej z Neem 

-kokosový olej za studena lisovaný (a nejlépe z BIO produkce) 

-kurkuma (nejlépe Sonnentor nebo Organic india) 

-zázvor 

-zelený pu-erh ( také čaj Hildegard od Sonnentor) 

-koriandr, kmín a fenykl 

-citricidal 

 

                          

 

 



Snížení četnosti (až případné vyloučení) 

• pšenice 

• sladkosti 

• sladké nápoje 

• fast foody 

• silně zpracované potraviny 

 

 

 

 

 

 

 



Nejnovější poznatky moderní vědy v oblasti 

nutričního timingu – skladba talíře 

 



Nejnovější poznatky moderní vědy v oblasti 

nutričního timingu – TOP tuky a jejich použití 

 

 

 

 

  



Nejnovější poznatky moderní vědy v oblasti 

nutričního timingu – MCT TUKY 

 

 

 

 

  



Oběd v práci s využitím 

Zelenino - tukovo - proteinového DIPu 



Příklady složení DIPu 

 



Příklady složení DIPu 

 



Příklady složení DIPu 

 



Příklady snídaně: 

 

 

 

 

  



Příklady snídaně: 

 

 

 

 

  



Příklady svačiny: 

 

 

 

 

  



Příklady svačiny: 

 

 

 

 

  



Příklady oběda: 

 

 

 

 

  



Příklady oběda: 

 

 

 

 

  



Příklady večeře: 

 

 

 

 

  



Příklady večeře: 

 

 

 

 

  



Nejnovější poznatky moderní vědy v oblasti 

nutričního timingu - ráno 
 

-základy: 

       - hygiena dutiny ústní 

       - prvních 30- 60 min = hydratace a výživové základy pro „nastartování         

         GIT“ 

                   

 

 



Nejnovější poznatky moderní vědy v oblasti 

nutričního timingu – ranní pohyb 
 

                   

 

 



Nejnovější poznatky moderní vědy v oblasti 

nutričního timingu - snídaně 

 

Co a kdy snídat? 

- nejlépe 60 až 360 min. po probuzení 

- možnosti:  LCHF (50, 100gS?) 

 

      (nejnovější meta analýzy studií:  

        Brown, Brownová, Allison ) 

 



Nejnovější poznatky moderní vědy v oblasti 

nutričního timingu - večeře 

 

Kdy a co večeřet? 

- Kolik času do usnutí? 

2 hod a méně: večerní kotejl nebo „princip talíře 4/4 a gluten free“ 

3-4 hod: „komplexní postupný chod“ 

 

      

 

 

 



Nejnovější poznatky moderní vědy v oblasti 

spánkové hygieny 

 

- PC a mobil – program f.lux 

- osvětlení – 1900k 

- nervosvalové napětí – Mg 

 

- mobil, wifi a PC v ložnici? 

 

      

 

 

 



Dotazy, děkuji, odkazy 


