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Pro koho je tato kniha? 
Již	mnoho	let	pracuji	jako	osobní	trenér	a	od	ledna	2016	vedu	vlastní	tělocvičnu.	

Od	 založení	 tělocvičny	 se	 každý	 měsíc	 setkám	 s	 více	 lidmi,	 než	 kolik	 jsem	 jich	 měl	 možnost	 trénovat	 za	
všechny	 ty	 roky	 předtím	 dohromady.	 A	 to	má	 jednu	 obrovskou	 výhodu	 -	 velký	 počet	 lidí,	 které	 je	možné	
“zkoumat”.	Je	rozdíl,	zda	trénujete	desítky	lidí,	nebo	vám	jich	rukama	projdou	stovky	či	tisíce.	

Nejčastější	důvody,	proč	do	mé	tělocvičny	začnou	návštěvníci	chodit	cvičit	jsou	dva:	

--->	chtějí	být	silní	a	zdraví	

--->	chtějí	své	tělo	transformovat	po	vzhledové	stránce	(zhubnout,	vyrýsovat,	nabrat	svalovou	hmotu…)	

První	důvod	vypadá	velmi	prakticky,	zatímco	ten	druhý	vedle	něj	už	tak	trochu	povrchně.	

Ve	spojení	se	silným	a	zdravým	tělem	cvičení	také	nejčastěji	propaguji.	

“Přijďte	do	mé	tělocvičny,	začněte	na	sobě	pracovat	a	buďte	silní	a	zdraví!”	

Náš	 vzhled	 je	 ale	 v	 běžném	 životě	 také	 velmi	 důležitý.	 Například	 ve	 společnosti	 si	 na	 základě	 vzhledu	
vytváříme	první	názor	na	danou	osobu,	protože	většinou	nemáme	ihned	dostatek	informací	k	objektivnějšímu	
posouzení.	Stejně	jako	se	říká,	že	šaty	dělají	člověka,	i	samotná	stavba	těla	mnoho	vypovídá.	A	pokud	dobře	
vypadáte	a	cítíte	se	pohodlně	ve	vašem	těle,	roste	i	vaše	sebevědomí,	lehčeji	najdete	partnera,	budete	lépe	
působit	 u	 pracovního	 pohovoru	 a	 celkově	 v	 životě	 pravděpodobně	 budete	 šťastnější	 a	 výkonnější.	 Takže	
ačkoliv	se	to	s	péčí	o	vzhled	nemá	přehánět	(s	ničím	se	to	nemá	přehánět!),	hodí	se	vědět,	jak	s	tím	efektivně	
pracovat.	

Estetický	 důvod	 cvičení	 tak	 občas	 trochu	 opomíjím,	 ale	 pravdou	 je,	 že	 ve	 skutečnosti	 se	 silným	a	 zdravým	
tělem	 úzce	 souvisí.	 Zdravé	 a	 silné	 tělo	 je	 totiž	 většinou	 i	 hezké.	 Zdravé	 tělo	 není	 tlusté	 a	 má	 přirozeně	
dostatečné	množství	svalové	hmoty.	Takže	když	dosáhnu	prvního	cíle	–	budu	mít	zdravé	silné	tělo,	zčásti	se	
vyplní	i	ten	druhý	cíl	–	mé	tělo	bude	dobře	vypadat.		

Naopak	 to	bohužel	nefunguje.	Pokud	bude	prioritou	čistě	estetická	 stránka	cvičení,	naše	 zdraví	 i	 funkčnost	
našeho	těla	může	trpět.	
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Všechny	metody	v	 této	knize	 tedy	doplňují	 silné	a	 zdravé	 tělo	po	vzhledové	 stránce.	Principy	 zde	uvedené	
stavějí	 na	 pevných	 základech,	 díky	 kterým	 budete	 nejen	 dobře	 vypadat,	 ale	 také	 se	 budete	 dobře	 cítit	 a	
radostně	hýbat.	

Metody	 zde	 popsané	 nejsou	 ve	 všech	 ohledech	 podrobné,	 ale	 spíše	 sjednocují	 informace	 z	 více	 zdrojů	 a	
zkušeností	do	jednoho	celku,	který	je	poměrně	komplexní	a	má	široký	záběr.	Na	mnoha	místech	tedy	odkazuji	
na	detailnější	internetové	články	nebo	publikace.	

Je tato kniha pro vás? 

Odpovězte	si	zde	na	otázku.	Chci	cvičit	pouze	proto,	abych	vypadal/a	dobře	v	létě	na	pláži	nebo	zhubnul/a	
pár	kilo	kvůli	svatbě?	Nebo	mi	jde	o	celkový	osobní	rozvoj,	abych	byl/a	zbytek	života	šťastnější,	zdravější,	
sebevědomější	a	silnější?	

Pokud	je	to	první	varianta,	klidně	si	tento	e-book	zavřete	a	přestaňte	číst.	Jděte	do	fitka,	sedněte	si	na	stroj	a	
tupě	zvedejte.	To	není	filozofie,	kterou	vyznávám.	

Pokud	 chcete	být	dlouhodobě	v	nejlepší	 formě	 svého	 života,	 dobře	 se	hýbat,	mít	 pevné	 zdraví	 a	u	 toho	
dobře	vypadat,	pak	čtěte	dál.	
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Co nám ovlivňuje vzhled těla? 
Tuk vs. svaly! 
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Co	všechno	můžeme	při	transformaci	těla	ovlivnit?	Především	je	to	množství	tuku	a	množství	svalové	hmoty.	
To	jsou	dvě	věci,	které	lze	efektivně	měnit	a	které	mají	přímý	dopad	na	vzhled	a	tvar	našeho	těla.	

Ženy a svaly? Není se čeho bát! 

Tuku	nejčastěji	 chceme	mít	méně	 (a	 jen	 ve	 výjimečných	případech	 více).	U	 svalové	hmoty	 se	 ale	 často	 liší	
přístup	mužů	a	žen.	Ženy	se	totiž	svalové	hmoty	někdy	bojí,	nebo	o	ní	zkrátka	nemají	vůbec	zájem.	A	o	silový	
trénink	také	ne,	protože	si	myslí,	že	by	jim	mohl	způsobit	až	příliš	svalnaté	tělo.	

To	je	ale	velká	škoda.	Zdravé	množství	svalové	hmoty	vypadá	velmi	dobře	i	na	ženách!		

Pokud	budete	usilovat	pouze	o	snižování	hmotnosti	a	nebudete	vůbec	řešit	složení	vašeho	těla	(poměr	tuku	a	
svalů),	může	se	lehce	stát,	že	se	svým	výsledkem	nebudete	spokojení.		

Jakto?	

Vaše	tělesná	hmotnost	sice	bude	nízká.	To	ano.	Ale	nebudete	vypadat	dobře.	A	nebudete	vypadat	zdravě	a	
silně.	Naopak	budete	povadlí	a	podle	určitých	měřítek	stále	tlustí.	

Anglicky	se	takovým	postavám	říká	skinny-fat.	Do	češtiny	by	se	to	dalo	přeložit	 třeba	 jako	hubení	špekouni	
nebo	špekatí	hubeňouři.		

Podívejte	se	na	lidi	na	následujících	fotkách.	Nechci	zde	nikoho	urazit,	ale	pouze	poukázat	na	fakt,	že	nejen	
hmotnost	 hraje	 roli.	 Podle	 BMI	 -	 indexu	 hmotnosti	 -	 bychom	 slečnám	 přisoudili	 zdravou	 hmotnost.	 Ale	
samotná	hmotnost	je	velmi	omezený	ukazatel	neříkající	nic	o	složení	těla,	tedy	poměru	tuku	a	svalové	hmoty.		
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Při	důkladnějším	měřením	složení	těla	bychom	zjistili,	že	%	tuku	mají	docela	vysoké.	A	že	 jsou	fyzicky	velmi	
slabé.	

Možná	 se	 vám	 na	 fotkách	 výše	 nezdá	 nic	 neobvyklého.	 Nakonec	 samozřejmě	 vypadají	 mnohem	 lépe	 než	
kdyby	měly	dalších	20	kg	nadváhu.	Dnes	takhle	přeci	vypadá	většina	hezkých	mladých	dívek.	

Skinny-fat	postavy	 se	ovšem	stávají	 u	mladých	dívek	 standardem.	 Je	 vám	18,	 chodíte	do	 klubů	 tančit	 a	do	
hospody	na	pivo,	u	 telky	 si	 občas	dáte	brambůrky	a	dortíků	 se	nebojíte.	Cigarety	 jsou	ok	a	 sportovala	 jste	
naposledy	na	základce.	Proč	cvičit,	když	jste	podle	váhy	štíhlá?	

A	 nebo	 jinak,	 s	podobným	 výsledkem.	 Držíte	 dietu,	 abyste	 zhubla	 pár	 kilo,	 ale	 neřešíte	 silový	 trénink	 ani	
celkově	pravidelný	pohyb.	Prostě	jen	mnohem	méně	jíte.	

V	obou	případech	vaše	tělo	nebude	ani	fyzicky	silné,	ani	zdravé.		

Bez	vhodného	pohybu	pevnou	a	tvarovanou	sportovní	postavu	bez	celulitidy	nezískáte.	

Pokud	 chcete	 dobře	 vypadat,	 nesnažte	 se	 pouze	 snižovat	 svoji	 hmotnost,	 ale	 zaměřte	 se	 na	 poměr	
podkožního	tuku	a	svalové	hmoty.		

Co když mi vyrostou velké svaly? 

Pokud	 neužíváte	 anabolické	 steroidy,	 nemusíte	 se	 velkých	 svalů	 bát.	 Budování	 svalové	 hmoty	 je	 poměrně	
zdlouhavé	a	náročné,	proto	si	svalovou	hmotu	hýčkejte	a	buďte	rádi	za	každý	kilogram	svalů	navíc.		

Ženy	 mají	 obecně	 velmi	 špatné	 předpoklady	 pro	 budování	 svalové	 hmoty	 kvůli	 výrazně	 nižší	 hladině	
anabolických	hormonů	oproti	mužům.	

Až	si	budete	připadat	dostatečně	svalnaté,	vždy	můžete	s	tréninkem	přestat	:)	Já	vám	garantuji,	že	se	pocitu	
„jsem	až	příliš	svalnatá“	nedočkáte,	a	už	vůbec	se	to	nestane	nečekaně	ze	dne	na	den.	

A	mimochodem,	kdybyste	těch	svalů	nabraly	opravdu	moc	(nestane	se	to!),	 je	velmi	lehké	je	zase	ztratit	☺	
Svaly	shodíte	rychleji	než	podkožní	tuk,	proto	jsem	psal	o	tom,	že	si	je	musíte	hýčkat	a	být	za	ně	rády.	Nebude	
to	něco,	co	by	vás	trápilo	příštích	20	let	jako	třeba	pneumatika	u	pasu.	

Nepřiberu ze svalů na váze? 

Možná	přiberete,	ale	bude	to	tak	dobře.	Svalová	hmota	má	vyšší	hustotu	než	tuk	a	je	tak	při	stejném	objemu	
těžší.	Můžete	tak	při	začátcích	se	cvičením	i	pár	kilogramů	na	hmotnosti	přibrat	a	přitom	být	celkově	menší.	
Žádný	strach,	nová	svalová	hmota	je	poztivní	jev!	
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Skinny-fat muži? 

Skinny-fat	 postavy	 se	 samozřejmě	 týkají	 i	 mužů,	 ale	 u	 nich	 jsou	 ještě	 více	 zřetelné	 a	 nikdo	 je	 v	 podstatě	
netoleruje,	 proto	 ani	 není	moc	 co	 vysvětlovat.	 Stačí	 se	 podívat	 na	 foto	 níže.	 Stejná	 hmotnost,	 ale	 docela	
rozdílný	tvar	(a	k	tomu	jistě	i	síla	a	zdraví),	co	říkáte?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

K	pálení	podkožního	tuku	a	k	budování	svalové	hmoty	budeme	pro	přehlednost	v	tomto	e-booku	přistupovat	
trochu	 odděleně.	 Ne	 že	 by	 se	 tyto	 děje	 v	 těle	 jakkoliv	 izolovaly,	 ale	 pro	 logické	 dělení	 knihy	 a	 pochopení	
principů	to	bude	lepší.	Samotnou	provázanost	obou	dějů	vysvětlíme	v	průběhu	dále.	

Pro	 plné	 pochopení	 je	 dobré	 nepřeskočit	 ani	 jednu	 kapitolu.	 Především	 ženy	 by	 neměly	 nepřeskočit	
kapitolu	o	budování	svalové	hmoty	–	vážně	ji	potřebují☺ 
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Jakou roli v tom hraje 
naše hmotnost? 

	

Většina	lidí	vybírá	hmotnost	jako	rozhodující	ukazatel	svého	pokroku.	Jak	jsem	ukázal	v	předchozí	kapitole,	je	
to	velmi	omezený	údaj,	protože	nevypovídá	nic	o	 složení	našeho	 těla.	Díky	úpravě	množství	 tuku	a	 svalů	v	
našem	těle	si	s	jeho	tvarem	a	vzhledem	můžeme	slušně	vyhrát.		

Na	fotkách	níže	je	herec	Christian	Bale.	Škoda,	že	neměl	v	nějakém	filmu	i	roli	tlouštíka,	bylo	by	to	zajímavé	
porovnání	J	
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Energetická bilance zodpovědná za hmotnost 
O	tom,	zda	poroste	naše	hmotnost	nebo	se	bude	snižovat,	rozhoduje	energetická	bilance	našeho	těla.	Záleží	
tak	na	poměru	přijaté	energie	ze	stravy	a	energie	spálené	naším	tělem.	

Prakticky	každé	běžné	jídlo	má	nějakou	energetickou	hodnotu,	která	záleží	na	jeho	množství	a	složení.	Je	tedy	
pro	nás	podstatné	co	jíme	i	kolik	toho	je.	

Základní	princip,	který	ovlivňuje	hmotnost	našeho	těla,	je:	

à	Pokud	přijmeme	více	energie	než	zvládneme	spálit,	zvýšíme	svoji	hmotnost.	

à	Pokud	přijmeme	méně	energie	než	je	náš	energetický	výdej,	svoji	hmotnost	snížíme.	

Nebudu	 vás	 zde	 trápit	 výpočty	 příjmu	 a	 výdeje	 energie,	 které	 jsou	 většinou	 stejně	 docela	 nepřesné	 a	 pro	
mnoho	běžných	lidí	zbytečně	složité.	Ovšem	pochopení	výše	uvedeného	základního	principu	je	důležité.	

Proto	platí,	že:	Naši	hmotnost	měníme	především	v	kuchyni.		

Možná	si	říkáte,	že	jídlo	je	jen	jedna	půlka	rovnice	a	že	záleží	i	na	výdeji	energie,	tedy	na	pohybu.	To	je	pravda,	
ale	 jak	 si	 ukážeme	v	další	 kapitole,	 špatnou	 stravu	nepřecvičíte	 a	 vysoký	 kalorický	přebytek	 se	nám	 tak	už	
smazat	nepodaří.	Když	sníte	příliš	mnoho	kalorií,	hmotnost	poroste.	

Poměr změny tuku a svalů při zvýšení/snížení hmotnosti 
Zvyšování	nebo	snižování	naší	hmotnosti	nám	však	neříká	nic	o	tom,	co	z	našeho	těla	zmizelo	nebo	co	tam	
přibylo.	Byla	to	spíš	svalová	hmota,	nebo	tuk?	

Pokud	 přibíráte	 na	 hmotnosti	 a	 do	 toho	 provozujete	 silový	 trénink,	 kila	 naberete	 spíš	 ve	 formě	 svalové	
hmoty.	Pokud	nezvedáte	nic	těžkého,	tělo	uloží	kalorie	ve	formě	tuku.	

Pokud	snižujete	svou	hmotnost	a	do	toho	provozujete	silový	trénink,	svaly	se	vám	budou	držet	a	zmizí	kila	ve	
formě	tuku.	Pokud	nezvedáte	nic	těžkého,	tělo	se	raději	zbaví	především	svalové	hmoty.	

Proto	platí,	že:	Poměr	svalové	hmoty	a	tuku	se	ovlivňujeme	především	silovým	tréninkem.	

Takže	množstvím	 snědeného	 jídla	 upravujete	 především	 hmotnost	 a	 tréninkem	 zase	 poměr	 změny	 tuku	 a	
svalů	(poměr	transformace).	
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Pokud	vhodně	cvičíte,	 je	pro	začátečníky	docela	 jednoduché	udržet	výborný	poměr	 transformace,	při	které	
současně	 pálíte	 tuk	 a	 nabíráte	 svalovou	 hmotu.	 Pokud	 necvičíte,	 je	 tento	 poměr	 naopak	 velmi	 špatný	
(budujeme	tuk,	mizí	svaly).	

Později,	jak	se	dostáváte	do	lepší	formy,	se	ale	tento	poměr	přirozeně	zhoršuje	i	při	vhodném	tréninku.	Zákon	
snižujících	se	výnosů	funguje	 i	zde,	nejde	přeci	nabírat	hmotu	a	hubnout	tuk	do	nekonečna.	Je	potom	tedy	
stále	náročnější	nabírat	další	svalovou	hmotu	a	současně	pálit	tuk.		

V	 podstatě	 se	 v	tu	 chvíli	 většinou	 nacházíte	 v	 situaci,	 kdy	 už	máte	 zdravé	množství	 tuku	 a	 svalové	 hmoty.	
Pokud	potom	chcete	mít	svalové	hmoty	ještě	více	a	tuku	ještě	méně,	je	potřeba	pro	novou	svalovou	hmotu	
hodně	 jíst	a	 s	tím	 tak	přibrat	 i	 trochu	 tuku,	a	naopak	pro	 zbavení	 se	 tuku	musíte	 jíst	 ještě	mnohem	méně,	
takže	 i	 s	vhodným	silovým	tréninkem	ztratíte	trochu	svalové	hmoty.	Pokud	 jste	začátečníci,	 zatím	se	vás	to	
netýká,	ale	už	teď	vidíte,	že	dostat	se	za	určité	hranice	je	velmi	náročné	(vysoká	úroveň	vyrýsovanosti	nebo	
svalnatosti).	 Změny	 nenastanou	 přes	 den.	 Musíte	 na	 nich	 pracovat	 dlouhodobě	 a	 uvidíte	 je	 pomalu	 a	
postupně.	

A	 nyní	 se	 pojďme	 podívat	 na	 ty	 dva	 hlavní	 cíle	 (pálení	 podkožního	 tuku	 a	 budování	 svalové	 hmoty)	
rozpracované	zvlášť.	
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Cíl č. 1   
 Pálení podkožního tuku 
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Podkožní	tuk	je	velká	zásobárna	energie	na	lidském	těle	pro	případ	období	bez	potravy.	

Předpoklad	pro	využívání	 těchto	 zásob	 je	 tedy	 zcela	 logický.	Musíme	mít	 “nedostatek”	potravy	vzhledem	k	
našim	 aktuálním	 potřebám,	 abychom	 potřebovali	 využívat	 naši	 zásobárnu	 energie.	 A	 řečeno	 malinko	
odborněji	-	náš	energetický	výdej	musí	být	vyšší	než	energetický	příjem.	

Pokud	máme	 dostatek	 potravy	 vzhledem	 k	 našemu	 energetickému	 výdeji,	 není	moc	 důvodů,	 proč	 by	 tělo	
využívalo	své	tukové	zásoby.	Pro	efektivní	spalování	podkožního	tuku	je	tedy	především	potřeba	dostat	se	do	
kalorického	deficitu.	Pak	se	nám	sníží	i	tělesná	hmotnost.	

Pálit	podkožní	tuk	lze	omezeně	i	bez	kalorického	deficitu	a	tedy	bez	snižování	hmotnosti	při	silném	impulsu	k	
budování	 svalové	 hmoty.	 Tělo	 je	 v	 mírném	 kalorickém	 přebytku	 (takže	 zvyšujeme	 hmotnost),	 ale	 nárůst	
hmotnosti	je	nižší	než	množství	nově	postavené	svalové	hmoty	(zvýšili	jsme	hmotnost	např.	o	1	kg,	ale	přitom	
máme	navíc	2	kg	svalové	hmoty).	Chybějící	energie	se	doplnila	z	našich	tukových	zásob	(podle	výpočtu	výše	
tak	z	našeho	těla	zmizel	1	kg	tuku).	Tento	silný	 impuls	 je	ale	možný	 jen	v	malé	míře	a	pouze	u	začátečníků	
nebo	po	dlouhé	pauze	od	cvičení.		

Pokud	máte	mnoho	 kilogramů	 tuku	 ke	 shození,	 budete	muset	 snížit	 svoji	 hmotnost	 a	 pro	 to	 bude	 nutné	
dostat	se	do	kalorického	deficitu.	

Jak	na	to	půjdeme?	Přes	několik	hlavních	faktorů,	které	ovlivňují	hmotnost	a	pálení	tuku	nejvíce.	Vybral	jsem	
tyto	zásadní:	

1) Množství	přijaté	energie	formou	stravy	

2) Množství	vydané	energie	pohybem	o	nízké	intenzitě	

3) Množství	vydané	energie	díky	intenzivnímu	silovému	a	intervalovému	tréninku	

Jak	 vidíte,	 všechny	 se	 týkají	 energetické	 bilance,	 kterou	 pro	 pálení	 podkožního	 tuku	 potřebujeme	 mít	
zápornou	(kromě	situace	popsané	výše).	Pojďme	se	na	jednotlivé	faktory	podívat	podrobněji.	
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1) Množství přijaté energie formou stravy 
	

Říká	se,	že	se	hubne	v	kuchyni,	a	je	na	tom	mnoho	pravdy.	Příjem	energie	ze	stravy	je	celou	jednou	polovinou	
rovnice	týkající	se	vaší	hmotnosti	a	pokud	budete	jíst	příliš,	můžete	klidně	cvičit	každý	den	a	stejně	nadměrný	
příjem	kalorií	nespálíte,	pokud	máte	přirozeně	vyšší	tendenci	k	ukládání	tuku	(genetické	naprogramování	pro	
přežití	hladomoru	–	dříve	obrovská	výhoda).	

Jak tedy snížit příjem energie?  

Energii	přijímáme	formou	jídla		a	máme	zde	dvě	základní	možnosti,	jak	tento	příjem	snížit.		

První	 je	sofistikovanější.	Hodíte	si	do	různých	online	kalkulaček	údaje	o	sobě	a	svých	cílech	a	necháte	 ji	 tak	
spočítat	cílový	příjem	energie	 (např.	že	potřebujete	pro	hubnutí	přijímat	kolem	7800	kilojoulů.),	na	základě	
kterého	si	necháte	sestavit	(nebo	si	sami	vytvoříte)	jídelníček.		

Jedná	se	o	mnoho	počítání	a,	jak	jsem	psal,	dost	sofistifikovanou	variantu.	Není	rozhodně	špatná,	a	i	když	se	
nedá	 vše	 přesně	 vypočítat,	 její	 výhoda	 je	 v	 tom,	 že	 získáte	 základní	 přehled	 o	 energii,	 kterou	 přijímáte	 a	
vydáváte.	

Druhou	 základní	 možností	 je	 jet	 tak	 trochu	 na	 automat,	 nic	 nepočítat	 a	 jít	 směrem	 změny	 stravovacích	
návyků,	 které	 budou	mít	 za	 následek	 snížení	 celkového	 kalorického	příjmu.	Na	 tomto	proncipu	 v	 podstatě	
fungují	všechny	diety,	které	vám	zakazují	určitou	složku	potravy	nebo	vás	nacpou	potravou	nízkokalorickou.	
Nizkotučná	dieta,	nízkosacharidová	dieta,	paleo	dieta,	proteinové	dieta,	warrior	diet	atp…	ty	všechny	zakazují	
určitou	složku	potravy	nebo	jídla	v	určitý	čas,	což	má	za	následek	celkové	snížení	zkonzumované	energie	za	
den.	
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Osobně	nejsem	pro	ani	jeden	“extrém”,	ale	pro	kombinaci	obou.	

Počítání	 kalorií	 a	 využítí	 kalkulaček	 vám	 dá	 výborný	 rozhled	 a	 dobře	 vás	 vzdělá	 v	 této	 oblasti.	 Začnete	 si	
uvědomovat,	co	má	kolik	živin	a	kolik	čeho	byste	asi	tak	kdy	měli	přijmout.	Nejedná	se	zde	o	počítání	kalorií	
na	celý	život,	ale	o	vzdělání	v	této	oblasti.	Nemusíte	se	neustále	stresovat	a	počítat	si	vždy	všechno	a	všude.	
Lepší	volbou	může	být	psát	si	několik	dní	stravovací	deník,	kde	si	zaznamenáte	všechno,	co	za	daný	časový	
úsek	sníte	a	vypijete.	Doporučuji	vést	si	deník	3	až	7	dní.	

Následně	 údaje	 z	 deníku	 hodíte	 do	 nějaké	 potravinové	 kalkulačky	 kalorií	 a	 uvidíte,	 jak	 na	 tom	 jste.	Máte	
vysoký	příjem?	Co	vám	ho	nejvíce	zvyšuje?	Kde	by	se	dalo	ubrat?	

Důležité	 je	uvědomit	si,	 že	všechno	nevypočítáte.	Dr.	Berardi	na	webu	Precision	Nutrition	ve	dvou	článcích	
krásně	ukazuje,	jak	je	počítání	kalorií	neskutečně	nepřesné.	Odkazy:	článek	1	a	článek	2.	

Až	ale	budete	mít	přehled,	kde	přibližně	přijímáte	nejvíce	kalorií,	pak	už	můžete	jet	více	na	automat.	Existuje	
pak	 řada	“fíglů”,	 kterými	 lze	 snížit	příjem	energie	nenásilnou	 formou	a	docela	bez	hladu.	Na	 těchto	 fíglech	
stojí	většina	diet,	jak	jsem	psal	výše,	ale	pokud	je	budete	znát,	nemusíte	držet	striktně	žádnou	dietu,	prostě	
jednotlivé	 fígly	použijete	v	kombinaci	podle	 toho,	 jak	 se	vám	zrovna	budou	hodit	a	 jak	vám	osobně	budou	
vyhovovat.	Stravovací	reference	jsou	velmi	individuální	záležitostí.	

Fígl č. 1 – přerušovaný Půst (půl dne nejezte; vynechte snídani; nejezte po 18. hodině apod.) 

Slyšeli	 jste	 někdy	 poučku	 o	 důležitosti	 snídaně?	 Určitě	 ano.	 V	 poslední	 době	 se	 ale	 rozmáhá	 doporučení	
snídani	vynechávat	a	stojí	za	ním	mnoho	spokojených	strávníků,	sportovců,	trenérů	i	celebrit!	A	pak	se	v	tom	
vyznejte!	

Jestli	 snídáte	nebo	ne	 je	vcelku	 jedno,	hlavní	 je,	 zda	vám	to	vyhovuje	a	 jak	pak	vypadá	zbytek	vašeho	dne.	
Tělo	energeticky	nefunguje	na	úrovni	několika	hodin,	 ale	 spíš	 v	 řádu	několika	dnů.	 Takže	 je	do	určité	míry	
(hlavně	 z	 hlediska	 hubnutí)	 jedno,	 jestli	 si	 dáte	 dezert	 ráno	nebo	před	 spaním	 (noční	můra	mnoha	 žen	na	
dietě!).	

K	té	snídani,	někdo	ráno	nemá	hlad	a	do	snídaně	by	se	nutil.	Není	potřeba,	aby	v	takovém	případě	snídal,	tělo	
funguje	efektivně	i	s	prázdným	žaludkem.	Musí	se	ale	rozumně	najíst	ve	chvíli,	kdy	hlad	dostane.	Pokud	ho	v	
10	 dopoledně	 přepadne	 na	 ulici	 vlčí	 hlad	 a	 on	 spořádá	 3	 hamburgery	 s	 hranolkama,	 nastal	 problém.	 Zde	
vznikají	poučky	“snídejte!”.	I	půst	se	musí	umět	plánovat.	

Někdo	běžně	vydrží	bez	hladu	celé	dopoledne	a	pak	si	dá	kvalitní	oběd.	Vše	je	tak	v	pořádku.	

Někomu	se	zase	špatně	spí,	když	je	najedený.	Bude	mu	tedy	vyhovovat	pravidlo	“nejíst	po	18.	hodině”.	
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Takže	zkrátka	dělejte	to,	co	vám	vyhovuje.	Podstatný	je	celkový	příjem	kalorií	a	živin	spíš	v	řádu	několika	dní	a	
ne	několika	hodin.	Snažte	se	poznat	své	tělo	a	zjistit,	kdy	máte	velký	hlad.	Pak	si	plánujte	stravu	tak,	ať	vás	
nečekaný	hlad	nepřekvapí	a	nemusíte	jíst	to,	co	byste	do	sebe	jinak	nedali.	

V	tom	je	ten	fígl,	jak	snížíte	denní	příjem	kalorií.		

Do	hladu	 a	 půstu	 se	 ale	 nesmíte	 nutit,	 to	 by	 postrádalo	 význam.	Nebylo	 by	 to	 udržitelné,	 necítili	 byste	 se	
dobře	a	pravděpodobně	byste	pak	toho	i	mnohem	více	snědli.	

Hlad	a	způsob	stravování	je	vysoce	individuální	záležitostí,	řiďte	se	zde	svými	pocity.	

Fígl č. 2 – omezení potravin, které způsobují hlad (“zabijáci” cukr a mouka, rýže, těstoviny, limonády apod.) 

Některá	jídla	jsou	“hladová”.	Můžete	si	dát	celou	mísu	mléčné	rýže	a	stejně	budete	mít	za	chvíli	hlad.	Taková	
jídla	jsou	skvělá,	pokud	plánujete	provozovat	sumo	nebo	si	jen	pro	radost	chcete	nabrat	několik	kilo	nahoru.	
Spořádáte	 tisíce	kalorií	 a	 stejně	budete	mít	hlad	☺	Ale	pokud	chcete	hubnout,	 spíš	 vám	na	 zahnání	hladu	
pomůže	vynechání	sladkých	pokrmů	obsahujících	hodně	cukru	nebo	rychlých	sacharidů.		

Najděte	si	třeba	tabulku	s	glykemickým	indexem	–	potraviny,	které	ho	mají	vysoký,	vás	pravděpodobně	zasytí	
jen	na	krátkou	dobu.	
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Žádné	 čistě	 sacharidové	 potraviny	 s	 nízkým	 obsahem	 vlákniny	 vás	 dobře	 nezasytí,	 takže	 jich	 celkově	
spotřebujete	více	a	budete	mít	brzy	hlad.	Vedle	výrobků	z	mouky	a	cukru	to	jsou	i	přírodní	a	dobře	vypadající	
mošty	a	džusy.	Pokud	se	snažíte	zhubnout,	větší	dávka	rychlých	sacharidů	vám	nepomůže.	

	

Fígl č. 3 – navýšení potravin, které dobře zasytí 

Toto	je	v	podstatě	opak	předchozího	–	začněte	stavět	svůj	jídelníček	více	na	potravinách,	které	dobře	zasytí	a	
nevyvolají	 takový	pocit	hladu.	 Jsou	 to	většinou	potraviny	s	nízkým	glykemickým	 indexem	(kromě	 fruktózy	 -	
ovocného	cukru,	která	 je	zde	výjimkou	a	nezasytí	vás).	Lépe	vás	zasytí	 i	veškeré	potraviny	obsahující	hodně	
bílkovin	a	vlákniny.	Maso,	vejce,	sýry,	zelenina	apod.	Na	těchto	potravinách	je	 ideální	stavět	svůj	 jídelníček.	
Sám	 jsem	o	tom	napsal	celý	článek	“Postav	základy	stravy”	na	svém	webu.	Co	všechno	byste	měli	 jíst	 tedy	
nebudu	v	tomto	e-booku	podrobně	rozebírat.	
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Fígl č. 4 – navýšení nízkokalorických potravin 

Podobně	 jako	u	předchozího	kroku,	existují	potraviny,	které	 jsou	na	objem	velké,	ale	obsahují	málo	kalorií.	
Většinou	mnoho	hmotnosti	zabere	voda	a	vláknina.	Takové	potraviny	vás	zasytí	spíš	krátkodobě,	protože	se	
jedná	 o	 mírné	 oblbnutí	 těla,	 kdy	 naplníme	 žaludek,	 ale	 energie	 z	 potravy	 mnoho	 nebude.	 Je	 tak	 ideální	
kombinovat	je	s	potravinami,	které	jsem	popisoval	v	předchozím	kroku.	

Mezi	 nízkokalorické	 potraviny	 se	 řadí	 především	 zelenina.	 Někdo	 se	 se	mnou	 bude	 hádat,	 že	mrkev	 nebo	
rajčata	 mají	 mnoho	 kalorií.	 No	 asi	 jich	 nebudete	 jíst	 4	 kg	 denně,	 takže	 je	 pořád	 budeme	 řadit	 mezi	
nízkokalorické	potraviny	v	porovnání	s	ostatními	vysokokalorickými.	V	podstatě	jich	můžete	sníst	kolik	chcete	
a	stále	nebudou	hrát	výraznou	roli	ve	vašem	denním	příjmu	potravy.	
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Na	některé	nízkokalorické	potraviny	opět	můžete	přijít	 pomocí	 kalorických	 tabulek.	 Trochu	 se	 vzdělejte	 I	 v	
této	 oblasti	 a	 třeba	 si	 ulehčíte	 život	 a	 stravování.	Ovšem	berte	 v	 úvahu	 i	množství,	 které	 sníte.	 Z	 pohledu	
snězeného	množství	není	100	g	jako	100	g.	

A	nebo	neřešte	počty	a	prostě	jezte	hodně	zeleniny.	

Fígl č. 5 – nahrazení nevhodných potravin lepšími variantami 

Pokud	máte	chuť	na	nějakou	“nevhodnou”	potravinu,	 zkuste	 ji	nahradit	vhodnější	 variantou.	Místo	mléčné	
čokolády	 si	 dát	 hořkou	 –	 pravděpodobně	 jí	 sníte	méně.	Místo	 sladkého	 dezertu	 si	 dát	 ovoce	 –	 opět	 díky	
vláknině	pravděpodobně	 spotřebujete	méně	kalorií.	Nevhodné	potraviny	 spíše	omezíte	a	 zařadíte	 ty,	 které	
vás	lépe	zasytí.	A	kromě	toho	mají	většinou	i	více	minerálů	a	vitamínů,	takže	vaše	tělo	funguje	lépe.	

Jak s tím pracovat? 

Kombinujte	 dle	 potřeby	 vše	 výše	 uvedené.	 Nejedná	 se	 o	 nic	 extra	 věděckého,	 ale	 o	 obyčejné	 sociální	 a	
psychologické	 způsoby,	 jak	 zařadit	 lepší	 stravování	do	svého	života	a	přijmout	více	vitamínů	a	minerálů	při	
nižším	příjmu	kalorií	à	ideální	pro	hubnutí.	

Není	 ani	 potřeba	 se	 nějaké	 složky	 potravy	 bát	 nebo	 se	 uchylovat	 k	 extrémům.	 Pokud	 nemáte	 vyloženě	
diagnostikovanou	intoleranci	nebo	alergii,	lepek	ani	mléko	vás	nezabijí.	Obiloviny	také	ne,	sacharidy	nevraždí	
a	cukr	není	zabiják,	jako	jsem	psal	v	uvozovkách	výše.	Dávka	dělá	jed.	I	mrkev	bude	zabiják,	když	jí	sníte	10	kg	
najednou.	Pokud	vám	něco	chutná,	můžete	si	to	občas	dát,	ale	musíte	to	zase	dohnat	jinde.	Jste	dospělí	lidé	a	
jste	za	sebe	zodpovědní.	
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2) Množství vydané energie pohybem o nízké intenzitě 
	

A	teď	se	pojďme	podívat	na	ten	výdej	energie.		

Mezi	pohyb	o	nízké	 intenzitě	 řadím	 i	 čas,	 kdy	 jsme	v	klidu	a	 reálně	 se	moc	nehýbeme,	ale	náš	organismus	
stále	pracuje	a	nějakou	energii	tedy	spaluje	(dokonce	i	ve	spánku).		

Většinu	času	ze	dne	tedy	trávíme	“pohybem”	o	nízké	intenzitě.	

Pohybem	o	nízké	intenzitě	logicky	spálíme	za	stejný	čas	méně	energie	než	při	vysoké	intenzitě	pohybu.	

Tato	nízká	 intenzita	ale	má	výhodu,	 že	při	ní	naše	 tělo	 rádo	využívá	 tuk	 jako	energii.	 Současně	se	 také	zde	
jedná	o	největší	dávku	vydané	energie	a	to	čistě	proto,	že	jsme	v	tomto	stavu	velkou	část	dne.	

Co	myslíte,	kdy	spálíte	více	energie,	během	30	minut	běhu,	nebo	8	hodin	spánku?	

Druhá	 možnost	 je	 správná.	 Více	 energie	 spálíte	 za	 8	 hodin	 spánku	 než	 při	 30	 minutách	 lehkého	 běhu.	
Zajímavé,	že?	

Osobně	tedy	nejsem	zastáncem	chůze	na	páse	nebo	jízdy	na	rotopedu.	Vidím	to	jako	ztrátu	času.	30	nebo	60	
minut	zde	nehraje	roli.	Mnohem	větší	význam	vidím	v	pohybu	během	dne.	
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Lidské	 tělo	obecně	skvěle	prosperuje,	když	se	často	hýbe	s	nízkou	 intenzitou.	 Ideální	 je,	když	můžete	často	
uklízet,	 pracovat	 na	 zahrádce,	 chodit	 po	 městě	 pěšky,	 často	 se	 protahovat	 a	 pracovat	 i	 přes	 den	 na	 své	
mobilitě	a	síle,	třeba	přímo	v	kanceláři.	

Místo	hodiny	aerobicu	můžete	třeba:	

• umýt	všechna	okna	

• vymalovat	zdi	

• umýt	auto	

• jít	pěšky	nakoupit	a	pěšky	domu	donést	i	nákup	

• hrát	si	s	dětmi	

• hrát	si	se	psem	

• posekat	trávník	

• přesadit	květiny	nebo	zasadit	nové	

• postavit	kůlnu	nebo	pergolu	u	domu	

• pracovat	na	své	mobilitě	nebo	se	učit	lépe	hýbat	

• …..	

	

Budete	dělat	něco	užitečného	a	získáte	z	toho	dobrý	pocit.	Lepší	než	hodinu	poskakovat	a	ještě	za	to	platit.	

O	pohybu	přes	den	jsem	napsal	celý	jeden	článek,	doporučuji	si	ho	přečíst.		

…proč	ztrácet	čas	30	minutami	chůze	na	páse	a	pak	jet	z	fitka	autem	domu?	Není	lepší	rovnou	ten	den	jít	do	
práce	nebo	na	nákup	tu	půlhodinu	pěšky?	

A	mimochodem,	je	tu	ještě	jeden	skvělý	způsob,	jak	zvýšit	výdej	energie	při	pohybu	o	nízké	intenzitě.	Prostě	
tento	veškerý	výdej	znásobit.	Pálit	více	energie,	zatímco	chodíte,	sedíte	spíte…	pozooor,	jdeme	na	intenzivní	
silový	a	intervalový	trénink!	
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3) Množství vydané energie díky intenzivnímu silovému a intervalovému tréninku 
Král	spalování	tuku	a	skutečný	šampión	transformace	postavy	je	vysoce	intenzivní	a	silový	trénink.	Ačkoliv	při	
samotné	intenzivní	a	náročné	aktivitě,	kam	se	silový	trénink	řadí,	mnoho	samotného	tuku	nespálíte,	plyne	z	
něj	řada	jiných	výhod.	

První	 výhodou	 je	 samotný	počet	 spálených	 kalorií	 během	 tréninku,	 který	 je	 poměrně	 vysoký	 ve	 srovnání	 s	
chůzí	 na	 páse	 nebo	 jízdou	 na	 rotopedu.	 Samozřejmě	 to	 v	 absolutní	 hodnotě	 není	 tolik,	 ale	 díky	 vysoké	
intenzitě	to	začíná	být	fajn	číslo	i	tak.	

Druhou	a	větší	výhodou	je	tzv.	after-burn	effect.	Jedná	se	o	dodatečně	spálené	kalorie	v	době	po	náročném	
tréninku.	Tělo	se	musí	z	takového	tréninku	zotavit,	čímž	spaluje	mnoho	energie	navíc	a	to	až	cca	72	hodin	po	
jeho	skončení.	Takže	i	když	spíte	nebo	sedíte	na	gauči,	spalujete	více	kalorií	díky	náročnému	tréninku,	který	
jste	absolvovali.	

A	třetí	velkou	výhodou	je	budování	svalové	hmoty	(o	budování	svalové	hmoty	píšu	dále),	která	nejen	dobře	
vypadá,	ale	 také	spaluje	mnoho	dalších	kalorií	navíc	v	klidovém	režimu.	Ačkoliv	 jsou	tato	měření	nepřesná,	
uvádí	se,	že	1	kg	svalové	hmoty	spálí	cca	60	kalorií	za	den.	Vypadá	to	nevýznamně,	ale	už	přes	2	kg	svalové	
hmoty	pomůže	za	měsíc	spálit	1	kg	tuku	(při	jinak	stejných	podmínkách).	To	není	tak	nevýznamné,	že?		

A	o	důležitosti	dostatku	svalové	hmoty	jsem	se	už	zmiňoval	výše.	Nechcete	přeci	být	rozpláclí	skinny-fat,	že?	
U	 hubnutí	 je	 hrozně	 jednoduché	 svalovou	 hmotu	 ztratit.	 Už	 samotný	 kalorický	 deficit	 předurčuje	 ztrátu	
svalové	hmoty.	 Tělo	při	 nedostatku	energie	 rádo	 spaluje	 jak	 tuk,	 tak	 svaly.	 Ty	 svaly	 dokonce	 ještě	 raději	 a	
rychleji	než	tuk!	Takže	silový	trénink	je	při	hubnutí	prakticky	nutnost.	

Silový	 trénink	 a	 vysoce	 intenzivní	 intervalový	 trénink	 (anglicky	 možná	 znáte	 pod	 zkratkou	 HIIT)	 mají	 tedy	
mnoho	velkých	výhod	a	bylo	by	velmi	ochuzující	nezařadit	je	do	svého	tréninku.	
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Co je to silový trénink? 

Silový	 trénink	 se	 provozuje	 s	 cílem	 zvýšit	 sílu	 a	 využívají	 se	 k	 tomu	 relativně	 vysoké	 zátěže,	 které	 byste	 v	
daném	cviku	zvládli	zdvihnout	maximálně	cca	20x.	Silový	trénink	se	dále	dá	dělit	na	trénink	silové	vytrvalosti	
(od	cca	15	opakování	výše),	trénink	zaměřující	se	spíše	na	nárůst	svalové	hmoty	(počty	opakování	cca	5	až	15)	
nebo	trénink	zaměřující	se	na	maximální	sílu	(cca	1	až	5	opakování).	Počty	opakování	se	ale	částečně	prolínají	
a	lze	tak	pracovat	na	více	kvalitách	současně.	

Co je to vysoce intenzivní intervalový trénink? (High intensity interval training - hiit) 

U	vysoce	intenzivního	intervalového	tréninku	se	vám	střídají	chvíle	maximálního	úsilí	a	chvíle	odpočinku	(to	
jsou	ty	intervaly)	podobně	jako	u	silového	tréninku.	Liší	se	ale	formou	cvičení,	které	je	u	tohoto	typu	tréninku	
spíše	dynamické	a	s	nižší	zátěží.	Může	se	 jednat	o	sprint,	velmi	rychlou	 jízdu	na	kole,	skákání	přes	švihadlo	
nebo	jakoukoliv	jinou	vhodnou	zátěž.	V	praxi	to	vypadá	například	tak,	že	30	sekund	naplno	sprintujete	a	pak	
60	sekund	odpočíváte,	a	to	celé	provedete	třeba	10	krát	za	sebou	(tedy	celý	trénink	může	trvat	 i	pouze	15	
minut).	Pak	se	těžko	hledají	výmluvy,	že	nemáte	čas	na	cvičení,	co	říkáte?	

Tento	trénink	má	vliv	 i	na	budování	svalové	hmoty	podobně	jako	třeba	silový	trénink,	a	to	díky	dynamice	a	
síle,	kterou	vaše	tělo	musí	vyvinout	při	tak	vysokém	úsilí.		

Pokud	tedy	nezvolíte	přímo	silový	trénink	kvůli	 jeho	časové	náročnosti	(většinou	trvá	trénink	cca	45	minut),	
doporučuji	volit	alespoň	vysoce	intenzivní	intervalový,	který	stihnete	rychleji.	Obyčejný	vytrvalostní	trénink	je	
nedostatečný.	
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Cíl č. 2   
 Nabírání svalové hmoty 
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Nabrání	nové	svalové	hmoty	může	být	pro	řadu	lidí	docela	věda,	ostatně	stejně	jako	hubnutí.	I	zde	je	na	poli	
informací	velký	nepořádek.	Zatímco	v	oblasti	hubnutí	za	to	může	především	obrovská	komerce	řady	firem	a	
jejich	touha	vydělat	na	neinformovanosti	lidí,	v	oblasti	nárůstu	svalové	hmoty	dělají	nepořádek	spíš	samotní	
kulturisté,	kteří	by	měli	být	mistry	na	hypertrofii	 (=zvětšení	 svalové	hmoty),	ale	opak	 je	bohužel	pravdou	–	
jsou	 to	 mnohokrát	 i	 samotní	 kulturisté,	 kdo	 je	 nevzdělaný	 a	 bez	 dostatku	 kvalitních	 informací.	 A	 díky	
nadměrnému	užívání	anabolických	steroidů	je	i	kulturistika	postižena	řadou	mýtů,	dogmat	a	polopravd.	

Když	máte	dobré	genetické	předpoklady	a	užíváte	anabolické	steroidy,	funguje	vám	prakticky	všechno.	Stačí	
tvrdě	dřít	a	trénink	můžete	mít	založený	na	mýtech,	zavádějících	vlastních	pocitech	a	líbivých	teoriích.	Přesto	
bude	fungovat.	

Pokud	 jste	 ale	 běžný	 člověk,	 je	 neefektivní	 jen	 bezmyšlenkovitě	 tvrdě	 dřít.	 Potřebujete	 spíš	 kvalitní	
systematický	přístup	založený	na	pevných	základech,	a	ne	nesmyslné	a	protikladné	rady,	které	vám	dělají	v	
hlavě	nepořádek	a	nikam	vás	nevedou.	

Kalorický přebytek pro budování svalové hmoty 

Svalová	hmota	 se	nejlépe	buduje	při	 kalorickém	přebytku.	Tělo	 tak	má	dostatek	energie	a	 živin	pro	nárůst	
této	 drahocenné	 tkáně.	 Pokud	mu	 ale	 dáme	 silný	 impuls	 k	 budování	 svalové	 hmoty	 v	 podobě	 vhodného	
tréninku,	může	 vyrůst	 pár	 kilo	 svalů	 i	 při	 kalorickém	 deficitu.	 O	 tomto	 jsem	 se	 zmiňoval	 už	 v	 předchozích	
kapitolách.	Je	to	náročné,	ale	jde	to	částečně	také.	

Ovšem	pokud	chcete	vybudovat	větší	množství	svalové	hmoty,	kalorický	přebytek	je	nutnost,	podobně	jako	je	
nutný	kalorický	deficit	při	snaze	zbavit	se	výrazného	množství	tuku.	

Jak	zde	budeme	přistupovat	k	budování	svalové	hmoty?	Opět	skrz	několik	hlavních	faktorů.	Vybral	jsem	tyto	
zásadní:	

1) Příjem	a	výdej	energie	ve	vztahu	k	budování	svalů		

2) Impuls	k	růstu	-	silový	trénink	

3) Stavební	látka	pro	svaly	–	bílkoviny	

4) Čas	růstu	svalů	=	čas	regenerace	

Jak	vidíte,	i	zde	hraje	roli	kalorické	bilance	–	příjem	a	výdej	energie.	Ovšem	není	to	jediný	faktor,	ale	máme	tu	
ještě	několik	dalších,	velmi	silných.	Pojďme	se	na	ně	podívat	podrobněji.	



JAK ZAČÍT POSILOVAT .cz Jak transformovat své tělo? 28 

1) Příjem a výdej energie ve vztahu k budování svalů 
	

Pojďme	 se	 opět	 podívat	 na	 energetickou	 bilanci	 -	 příjem	 a	 výdej	 energie	 -	 ve	 vztahu	 k	 budování	 svalové	
hmoty.	Tady	je	tomu	totiž	opačně	než	u	spalování	podkožního	tuku.	Svalovou	hmotu	nejlépe	budujeme,	když	
máme	kalorický	nadbytek.	

Výstavba	nové	 svalové	hmoty	 je	energeticky	velmi	náročná	a	není	 to	něco,	 čím	by	 se	 tělo	 rádo	 zabývalo	v	
období	hladomoru.	Naopak.	Pokud	máte	potravy	nedostatek,	 tělo	se	vás	snaží	dostat	do	úsporného	módu.	
Svalová	hmota	je	velmi	aktivní	tkáň.	Výše	jsem	psal	o	tom,	kolik	každý	kilogram	svalové	hmoty	spálí	kalorií.	To	
je	 špatná	 vlastnost,	 pokud	máte	 nedostatek	 potravy	 a	 hrozí,	 že	 zemřete	 hladem.	 Tělo	 raději	 začně	 vlastní	
svalovou	hmotu	 kanibalizovat,	 rozkládat	 na	potřebné	 aminokyseliny	 a	 spalovat.	 Tělo	 je	 tak	 v	 katabolickém	
stavu,	kdy	má	nedostatek	živin	a	využívá	proto	k	životu	ty	vlastní	-	uložené	sacharidy	(ve	svalech	a	v	játrech),	
tuk	(především	podkožní)	a	bílkoviny	(svaly).	

Pokud	máte	energie	dostatek,	nebo	řekněme	spíše	přebytek,	tělo	se	snaží	uložit	na	horší	časy	přebytek	živin	
všude,	kde	je	to	možné	-	opět	v	podobě	sacharidů	do	svalů	a	 jater,	tuku	do	podkoží	nebo	bílkovin	do	svalů	
(ovšem	pozor	–	všechny	živiny	umí	tělo	uložit	i	jako	tuk,	pokud	jich	je	nadbytek).	

Jednoduše	řečeno,	pokud	máte	kalorický	nadbytek,	zvyšujete	svoji	hmotnost	a	přibíráte	tak	pravděpodobně	
tuk	i	svaly.	V	opačném	případě,	pokud	máte	kalorický	deficit	a	snižujete	hmotnost,	tělo	se	rádo	zbavuje	tuku	i	
svalů	současně.	

Není	to	ale	černobílé.	Co	lze	velkou	mírou	ovlivnit	je	poměr	nabírání	i	ztráty	obou	složek.	Tento	poměr	můžete	
velmi	 výrazně	 upravit	 aplikováním	 pravidel	 v	 tomto	 e-booku.	 Pokud	 jste	 začátečníci,	 můžete	 dokonce	
pozorovat	naprosto	skvělou	věc	–	hubnutí	tuku	a	nabírání	svalové	hmoty	současně.	Králem	této	transformace	
je	právě	silový	trénink,	který	nejvíce	ovlivňuje	poměr	tuku	a	svalové	hmoty	při	hubnutí	i	nabírání.	

Hubnutí	 tuku	 a	 současně	 nabírání	 svalové	 hmoty	 současně	 je	 velmi	 náročné	 dosáhnout	 u	 pokročilých	
sportovců,	které	již	mají	vyšší	množství	svalové	hmoty	a	pro	její	další	budování	už	kalorický	přebytek	potřeba	
je.	 Tělo	 se	 neustále	 snaží	 dostat	 do	 vyrovnaného	 životního	 stavu.	 Nechce	 se	mu	 tedy	 budovat	 nepřirozené	
množství	 svalové	 hmoty	 a	 pokud	 vy	 velké	množství	 svalové	 hmoty	 chcete,	musíte	 tam	 tělo	 dotlačit	 silným	
tréninkovým	stimulem	a	dostatkem	živin	(a	současně	i	kalorickým	přebytkem).	

Pokud	 jste	ale	začátečníci,	pravděpodobně	se	vám	podaří	 současně	budovat	svalovou	hmotu	 i	hubnout	 tuk.	
Bude	pak	záležet	na	kalorickém	příjmu,	jestli	převáží	spíše	budování	svalové	hmoty	a	hmotnost	poroste,	nebo	
jestli	převáží	pálení	tuku	a	hmotnost	se	bude	snižovat.	A	i	když	by	se	vám	nedařilo	nabírat	současně	svalovou	
hmotu	a	k	tomu	hubnout	tuk,	můžete	stále	držet	skvělý	poměr	změny	obou	složek.	
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Při	hubnutí	může	být	skvělý	poměr	například	úbytek	5	kg	tuku	a	k	němu	
úbytek	 pouze	 0,5	 kg	 svalové	 hmoty.	Nebo	naopak	 nabrání	 5	 kg	 svalové	
hmoty	a	k	tomu	pouze	0,5	kg	tuku.	

Můžete	 pak	 střídat	 období	 lehkého	 kalorického	 deficitu	 s	 obdobím	
zaměřeným	na	budování	svalové	hmoty.	Jak	jsem	totiž	už	psal,	budování	
svalové	hmoty	a	současně	pálení	tuku	může	být	občas	náročné.	

Musíte	 ale	 vhodně	 postupovat.	 Pokud	 budete	 mít	 nevhodnou	 dietu,	
můžete	 mít	 velmi	 špatný	 poměr	 rekompozice	 -	 zbavíte	 se	 třeba	 5	 kg	
svalové	hmoty	a	pouze	0,5	kg	tuku.	Váha	ukazuje	o	5,5	kg	méně,	bravo!	
Jste	skinny-fat,	špekatý	hubeňour!	

Jak	 jsem	psal	výše,	uvedený	poměr	závisí	 i	na	vaší	 trénovanosti.	Protože	
se	tělo	neustále	snaží	dostat	do	nějakých	rozumných	mezí,	tak	pokud	jste	
vysoce	trénovaný	sportovec	a	máte	již	mnoho	svalové	hmoty,	každý	další	
kilogram	 svalů	 navíc	 bude	 tělo	 doprovázet	 větším	 množstvím	 tuku.	
Protože	 je	 ale	 vaším	 cílem	mít	 100	 kg	 svalové	 hmoty,	 budete	 rádi	 i	 za	
poměr	1	ku	1,	tedy	vybudování	1	kg	svalů	na	1	kg	tuku.	Poměr	se	tedy	s	
trénovaností	zhoršuje.	Pokud	naopak	budete	chtít	shodit	poslední	kousky	
tuku	na	svém	těle,	bude	poměr	pravděpodobně	také	horší	a	tělo	se	zbaví	i	
svalové	hmoty.	Pokud	je	vaším	cílem	zbavit	se	posledního	kilogramu	tuku,	
může	vás	to	stát	i	mnoho	svalové	hmoty.	

Dobrá	zpráva	pro	vás	 -	pokud	nejste	v	nejlepší	kondici	a	máte	hodně	co	
zlepšovat,	 bude	 pravděpdobně	 docela	 jednoduché	 udržet	 dobrý	 poměr	
změny	svalové	a	tukové	tkáně.	Jako	začátečník	můžete	během	prvních	3	
měsíců	 třeba	 4	 kg	 tuku	 zhubnout	 a	 současně	 třeba	 2	 kg	 svalové	 hmoty	
přibrat.	

Pokud	 se	 pak	 dostanete	 do	 fáze,	 kdy	 současně	 nezvládáte	 hubnout	 a	
nabírat	svalovou	hmotu,	můžete	si	vybrat	 jeden	cíl	a	 tomu	se	na	několik	
měsíců	věnovat	a	potom	ho	zase	změnit.	Například	3	měsíce	se	pokoušet	
nabrat	svalovou	hmotu	(podaří	se	nabrat	4	kg	svalové	hmoty	a	1	kg	tuku)	
a	následně	3	měsíce	hubnout	tuk	(zbavíte	se	4	kg	tuku	a	1	kg	svalů).	Čistá	
čísla	po	půl	roce	budou	3	kg	svalů	navíc	a	3	kg	tuku	dole.	
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2) Impuls k růstu - silový trénink 
	

U	 stravy	 se	 říká,	 že	 se	 hubne	 v	 kuchyni.	 Tím	 je	myšlen	 obrovský	 faktor	 ve	 formě	 energetické	 bilance	 a	 to	
především	na	straně	příjmu	energie.	

U	budování	svalové	hmoty	se	většina	kouzel	a	magie	odehrává	na	tréninku.		

Silový	trénink	je	jedním	z	nejsilnějších	stimulů	pro	budování	svalové	hmoty.		

Pardon,	VHODNÝ	silový	trénink.	

I	silový	trénink	 lze	postavit	na	neomezeném	počut	různých	způsobů.	Při	některém	typu	silového	tréninku	a	
nastaveném	 tréninkovém	 plánu	 můžeme	 pracovat	 pouze	 na	 maximální	 síle	 nebo	 svalové	 vytrvalosti,	 aniž	
bychom	 zvětšovali	 svalovou	 hmotu.	 To	může	 být	 vhodné	 pro	mnoho	 sportovců,	 kterým	 záleží	 na	 tělesné	
hmotnosti.	Horolezci,	maratonci	nebo	bojovníci	nemusí	být	za	kilogramy	navíc	rádi.	Stejně	tak	nemusí	chtít	
svalovou	hmotu	některé	ženy,	které	mají	k	 jejímu	nabírání	silné	predispozice,	ačkoliv	 toto	 je	velká	výjimka.	
Některým	lidem	tedy	půjde	spíš	o	sílu	a	svalovou	koordinaci.	

Tento	e-book	je	ale	o	změně	kompozice	postavy	a	zlepšení	vzhledu	těla.	Nabrání	nové	svalové	hmoty	je	tedy	
toho	součástí	(případně	alespoň	udržení	svalové	hmoty,	pokud	hubnete).	

Nebudu	zde	však	psát	POUZE	o	samotném	zvětšení	svalového	objemu.	To	by	byla	velká	škoda.		

Z	 vhodně	 postaveného	 silového	 tréninku	 totiž	 plyne	 řada	 dalších	 benefitů,	 tak	 proč	 se	 zaměřovat	 jen	 na	
zvětšení	svalového	objemu	bez	nárůstu	síly,	zlepšení	kondice,	mobility,	flexibility	a	celkové	kvality	pohybu?	

Jak tedy ideálně postavit silový trénink? 

Silový	trénink	nás	může	rozvíjet	po	mnoha	stránkách	a	to	v	podstatě	bez	kompromisů.	Je	velká	škoda,	když	se	
jedná	o	pouhé	pumpování	plážových	svalů	(biceps,	ramena,	břicho,	hrudník…)	na	strojích.	

Se	správným	tréninkem	budete	zdravější	a	silnější.	Nebude	vás	nic	bolet	a	budete	velmi	odolní	v	případě,	že	
se	dostanete	do	situace,	kde	hrozí	vysoké	riziko	zranění	(pád	nebo	jakýkoliv	jiný	úraz).		

Budete	se	pohybovat	tak,	jak	je	vám	anatomicky	a	fyziologicky	vlastní.		

Z	hlediska	mobility	a	 flexibility	nebudete	až	příliš	omezovaní.	Rozsah	vašeho	pohybu	budete	schopní	dobře	
kontrolovat	a	budete	pánem	svého	těla.		
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Vaše	 tělo	bude	 fungovat,	 jak	 vy	budete	pískat,	 a	 ještě	 k	 tomu	bude	
dobře	vypadat!	

Skvělé,	že?	

Pojďme	se	tedy	podívat,	jak	na	to!	

Co vlastně cvičit? Jaké volit cviky? 

Volba	 cviků	 patří	 k	 jedné	 ze	 základních	 charakteristik	 tréninkového	
plánu.	Naprostou	majoritu	by	měly	 tvořit	 komplexní	 cviky	 s	 volnými	
vahami.		

Komplexní	cviky	znamenají,	že	se	 jedná	o	cviky	zaměřující	se	na	více	
svalových	 skupin	 najednou.	 Opakem	 by	 byly	 izolované	 cviky	
zaměřující	se	izolovaně	pouze	na	několik	málo	svalů.		

Volné	 váhy	 pak	 znamenají	 cvičení	 bez	 umělého	 omezení	 v	 pohybu	
například	v	podobě	strojů,	které	předurčují	dráhu	cviku.	

Proč preferovat komplexní cviky s volnými vahami? 

Takové	cviky	jsou	v	první	řadě	pro	tělo	biomechanicky	nejpřirozenější	
a	jsou	také	nejvyužitelnější	v	běžném	životě.	Přenos	síly	z	těchto	cviků	
do	 jiných	 pohybových	 aktivit	 je	 velmi	 vysoký.	 Budete	 lépe	 chodit,	
běhat,	 vstávat	 z	 postele,	 lehčeji	 nosit	 tašky	 s	 nákupem,	 stěhovat	
nábytek	nebo	lézt	po	skalách.	

U	takových	cviků	neprocvičujete	pouze	samotné	svaly,	ale	i	pohyby.	V	
těle	 se	 neděje	 nic	 izolovaně	 a	 to,	 jakou	 máte	 sílu	 a	 jak	 se	 hýbete,	
nezáleží	pouze	na	samotných	svalech,	ale	i	na	vaší	nervové	soustavě.		

Svaly	 ovládá	mozek	 a	 pokud	 je	 bude	 ovládat	 špatně	 a	 neefektivně,	
budete	mít	sice	velké	svaly,	ale	dále	budete	slabí	a	lehce	se	zraníte.		

Slyšeli	 jste	 někdy	 nebo	 četli	 o	 tzv.	 funkční	 síle?	 To	 se	 vztahuje	 ke	
schopnosti	svaly	vhodně	používat.		
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Chcete-li	mít	 výhody	 silového	 tréninku,	 které	 jsem	nastínil	 výše,	 potom	 je	 potřeba	 procvičovat	 a	 posilovat	
především	samotné	pohyby	a	nezaměřovat	se	tolik	přímo	na	svaly.		

Buďte	silní	v	hlubokém	dřepu,	buďte	silní	při	zdvihání	břemen	ze	země	a	při	jejich	zdvihání	nad	hlavu!	Buďte	
silní	a	odolní	při	chůzi,	při	běhu	a	při	šplhání!	Svaly	přijdou	se	sílou	a	s	náležitým	objemem	tréninku.	

Není	 smutné	mít	 velký	 biceps	 a	 zdvihnout	mnoho	 cihliček	na	 stroji,	 ale	 být	 pak	při	 běžných	pohybových	 a	
sportovních	aktivitách	žalostně	slabý?	Není	to	jen	taková	polovičatá	práce	a	nepřišla	nějaká	dřina	tak	trochu	
vniveč?	

Myslím,	že	většina	z	nás	bude	preferovat	svaly	ve	spojení	se	sílou,	odolností,	zdravím,	mobilitou,	flexibilitou	a	
vhodným	pohybem.	

Komplexní	 cviky	 jsou	 také	 časově	 efektivní.	 Jedním	 cvikem	 posílíte	 mnoho	 svalových	 skupin	 a	 při	 spojení	
pouze	pár	cviků	se	vám	nestane,	že	byste	něco	důležitého	vynechali.	Pokud	budete	provádět	dřep	se	závažím,	
komplexně	 posílíte	 nohy	 a	 střed	 těla	 včetně	 všech	 souvisejících	 stabilizátorů.	 Kolik	 času	 by	 vám	 trvalo	
procvičit	 zvlášť	 třeba	 10	 -	 20	 různých	 svalů	 izolovaným	 způsobem?	 Zabijte	 několik	 much	 jednou	 ranou	 a	
procvičtě	několik	svalových	skupin	společně	tak,	jak	je	vám	od	přírody	dáno!	

Izolované	cviky	rozhodně	nejsou	nutně	špatné,	ale	je	potřeba	ptát	se	“proč?”	Pokud	chcete	komplexně	zesílit	
a	komplexně	nabrat	svalovou	hmotu,	jak	vám	pomůže	procvičení	několika	svalů	izolovaně?		
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Izolované	 cviky	 využijete,	 pokud	 potřebujete	 na	 něco	 konkrétního	 zacílit.	Můžete	 je	 využít	 při	 specifických	
problémech	nebo	při	přípravě	na	pohyb.	Ale	je	zbytečné	stavět	na	nich	tréninkový	plán.	

O	konkrétních	cvicích	si	můžete	přečíst	i	například	ve	Škole	síly.	

Mají komplexní cviky s volnými vahami nějaké nevýhody? 

Ano,	především	jsou	složité	na	naučení.	Lidé	jsou	netrpěliví	a	neradi	se	je	učí.	A	trenéři?	Ti	je	zase	často	ani	
naučit	neumí.	

Situace	se	naštěstí	zlepšuje	a	začíná	se	na	tyto	cviky	dávat	důraz.	Začíná	se	chápat	jejich	obrovský	přínos.	Před	
50	i	150	lety	se	cvičily	pouze	komplexní	cviky	s	volnými	vahami	a	fungovalo	to	výborně.		

Pak	si	někdy	před	pár	desítkami	let	majitelé	fitness	center	řekli,	že	více	lidí	bude	cvičit,	když	jim	to	usnadní.	
Nebude	nutné	 je	učit	hýbat	 se.	Prostě	 je	posadí	na	 stroj,	 kde	není	 co	 zkazit.	A	 to	bylo	pro	majitele	 fitness	
center	 skvělé.	Minimum	 nákladů	 na	 trenéry	 a	 vysoké	 výdělky.	 Každý	 zvládne	 sedět	 a	 ovládat	 jednoduchý	
stroj.	

Cvičením	na	strojích	můžete	zlepšit	vzhled	své	postavy,	ale	nenaučíte	se	hýbat	a	nedosáhnete	efektivně	na	
všechny	benefity	silového	tréninku.	

Nauka	komplexních	cviků	chvíli	trvá	a	vyžaduje	trpělivost,	jako	když	se	učíte	cokoliv	jiného.	Náležitě	se	vám	to	
ale	později	vrátí.	
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Co takové “funkční” kruháče? 

Pokud	preferujete	komplexní	cviky,	co	takové	“funkční”	kruháče,	které	jsou	v	poslední	době	velmi	oblíbené?	
Používají	 přeci	 kettlebells,	 gymnastické	 míče,	 BOSU,	 sandbagy,	 lana,	 pneumatiky,	 kladiva	 a	 řadu	 dalších	
“funkčních”	pomůcek.	Pomůžou	mi?	

Hmmm	spíš	ne.		

Samozřejmě	 záleží	 na	 vašich	 cílech,	 pokročilosti	 a	 potřebách.	 Pro	 většinu	 lidí	 jsou	 ale	 nevhodnou	 volbou,	
protože	je	ve	většině	případů	doprovází	hned	několik	problémů.		

Kruhový	 trénink	 lze	 v	 jeho	 ryzí	 podobě	 charakterizovat	 několika	 cviky	 (cca	 5-15),	 které	 se	 cvičí	 v	 určitém	
pořadí.	Po	odcvičení	všech	opakujete	kolo.		

Celkově	je	docela	náročné	sestavit	vhodnou	kombinaci	tolika	cviků	hned	za	sebou	a	to	jak	pro	začátečníka	tak	
pro	pokročilého.	

Ale	pojďme	dál.	 Jak	vidíte	výše,	kruhový	 trénink	v	 jeho	ryzí	podobě	vůbec	necharakterizuje	výběr	cviků	ani	
pomůcek,	to	je	pouze	komerční	část	takových	tréninků.	A	tak	běžné	kruháče	charakterizují	jiné	vlastnosti…	
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Jak vypadají neznámější české komerční kruháče? 

• Jedná	se	o	skupinové	lekce,	kde	lidé	ve	skupině	provádí	totožné	cviky	(projdou	si	stejným	“kruhem”),	i	
když	s	rozdílnou	obtížností.		

• Většina	cviků	je	komplexních	a	relativně	náročných	s	vysokou	potřebou	stabilizace.	

• Důraz	se	klade	spíše	na	rychlost	a	intenzitu	než	na	kvalitu	provedení.		

• Cviky	se	trénink	od	tréninku	mění	ve	snaze	šokovat	více	tělo,	případně	více	pobavit	návštěvníky.	Sami	
tvůrci	dvou	nejznámějších	kruháčů	na	svých	stránkách	píší:	

„Každý	trénink	sestavujeme	jako	nový	a	každý	je	tedy	originál	bez	náznaku	stereotypního	cvičení.”	

“Zajímavé	cviky,	zajímavé	pomůcky.	Nové	a	netradiční	cviky	najdeš	na	každém	tréninku”	

Problém	je	ale	v	tom,	že	jednotlivé	prvky	jdou	proti	sobě	navzájem	a	nerespektují	základní	principy	vhodného	
silového	tréninku.	

Stejné	 cviky	 pro	 všechny	 popírají	 naši	 individualitu.	 Každý	 máme	 mírně	 odlišné	 potřeby	 a	 jinou	 startovní	
pozici.	Použití	jednoho	metru	na	všechny	návštěvníky	je	pro	ně	cesta	do	pekla.	

Náročné	komplexní	cviky	je	velmi	obtížné	provádět	na	čas,	pod	tlakem	a	při	únavě,	jinak	velmi	trpí	technika	a	
hrozí	riziko	zranění.	Jen	velmi	pokročilí	sportovci	toto	můžou	zvládat	a	i	u	nich	je	riziko	vysoké,	ale	počítají	s	
tím	a	jdou	do	toho	s	tímto	rizikem	obeznámeni.	Toto	je	například	také	důvod,	proč	není	například	Crossfit	ve	
své	ryzí	podobě	vhodný	pro	začátečníky.		

Neustálé	šokování	těla	také	není	efektivní,	protože	při	změně	cviků	není	téměř	možné	se	v	něčem	skutečně	
zdokonalit	a	efektivně	zesílit.			

Kvalitní	trénink	pak	není	o	konkrétních	pomůckách	a	cvicích,	ale	o	jejich	propojení	do	logického	celku.	A	to	je	
to,	co	u	většiny	skupinových	tréninků	trpí.	Sestavený	tréninkový	plán	musí	odpovědět	na	otázky	co	cvičit,	proč	
to	cvičit,	jak	a	v	jakém	pořadí	a	pro	koho	je	ten	tréninkový	plán	vlastně	sestavený.	Pokud	je	pro	každého,	pak	
nejspíš	také	není	pro	nikoho.	

Kruháče	 jsou	 skvělé	 na	 zlepšení	 svalové	 vytrvalosti	 a	 kondice,	 ovšem	 je	 potřeba	 vybrat	 jednoduché	 cviky,	
které	jsou	pro	takový	trénink	vhodné,	a	sestavit	logickou	kombinaci.	Při	tréninku	vytrvalosti	a	kondice	často	
narůstá	únava	a	měl	by	se	tedy	klást	důraz	na	techniku	provedení	a	volit	raději	takové	cviky,	které	návštěvníci	
bezpečně	zvládají	a	které	nejsou	rizikové.	
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Proč jsou komerční “funkční” kruháče vlastně tak oblíbené? 

• Každý	trénink	je	díky	změně	cviků	jiný	a	tedy	zábavnější.	

• Klade	se	důraz	na	vysokou	únavu,	což	se	(mylně)	pokládá	za	znak	účinného	tréninku.	

• Všichni	si	máknou	ve	skupině,	takže	je	v	kolektivu	větší	zábava.	

• Používají	se	sexy	názvy,	cviky	a	pomůcky	–	funkční	trénink	je	dneska	IN.	

Sestavit	takový	kruhový	trénink,	který	bude	oblíbený,	je	pak	vlastně	docela	jednoduché,	nemyslíte?	A	vůbec	
není	potřeba	vědět	toho	moc	o	cvičení.	

Chcete	se	ale	jen	pobavit,	nebo	se	i	zlepšit?	Není	lepší	zajít	za	zábavou	do	kina	nebo	si	zahrát	nějakou	hru,	
zatímco	v	tělocvičně	raději	udělat	něco	pro	své	zdraví?
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Shrneme si tedy pár věcí o silovém tréninku…	

à	Kvalita	tréninku	není	o	pomůckách	

Tréninkové	 výsledky	 nejsou	 o	 pomůckách,	 ale	 o	 metodách.	 S	
každou	 pomůckou	 (i	 bez	 ní)	 se	 dá	 sestavit	 smysluplný	 nebo	
naopak	nesmyslný	tréninkový	plán.	

à	 Extrémní	 přístup	 většinou	 nebývá	 lepší,	 naopak	 se	 vymyká	
základům	

Na	 jedné	 straně	 je	 cvičení	 jen	 na	 strojích,	 na	 druhé	 zase	
nesmyslná	 potřeba	 o	 zapojení	 maximálního	 počtu	 svalových	
skupin	a	maximální	stabilizace	na	nestabilním	povrchu.	Zbytečné	
extrémy.	 Často	 je	 nejvhodnější	 zesílit	 v	 přirozeném	 pohybu	 –	
dřepu	na	pevné	zemi,	kliku	na	pevné	zemi,	přítahu	k	hrazdě	apod.	

à	Větší	variabilita	tréninku	neznamená	lepší	výsledky	

Velká	 proměnlivost	 typu	 tréninku,	 pomůcek	 a	 cviků	 je	 opět	
zbytečným	a	neefektivním	extrémem.	Pokud	často	měníte	cviky,	
zlepšíte	sice	do	určité	míry	svoji	kondici,	ale	většina	benefitů	vám	
unikne.	Vizte	výše	příklad	s	hrou	na	hudební	nástroj.	

à	Není	potřeba	se	maximálně	unavit	a	zničit	

Potréninkové	 namožení	 a	 bolest	 není	 známkou	 pokroku,	 stejně	
jako	 únava	 z	 náročného	 cvičení	 hry	 na	 hudební	 nástroje	 není	
zárukou	toho,	že	to	budete	lépe	umět.	Ano,	zlepšit	se	často	stojí	
mnoho	 úsilí	 a	 námahy,	 ale	 více	 úsilí	 a	 větší	 námaha	 se	 nutně		
nerovná	 lepšímu	 výsledku.	 Bohužel,	 únavu	 a	 pot	 vidíte	 jako	
okamžitý	výsledek	z	činnosti	a	to	se	dobře	prodává!	

à	Primárním	cílem	tréninku	není	zábava	

Trénink	 občas	může	 být	 trochu	 nudný	 a	 je	 potřeba	 pracovat	 i	 s	
lidskou	psychikou.	Pokud	se	ovšem	postaví	zábava	na	první	místo,	
ztrácí	 se	 zaměření	 na	 výsledky,	 které	 budou	 neoptimální.	
Rozhodněte	se,	co	chcete,	a	oddělte	si	cíle	“zlepšit	se”	a	“pobavit	
se”.	 Může	 se	 to	 doplňovat,	 ale	 nemělo	 by	 se	 to	 zaměňovat.	
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Pobavit	se	můžete	i	při	stavbě	chalupy,	ale	nestavte	chalupu	stylem	hatla	patla,	protože	systematické	stavění	
je	nuda.	

à	Nové	cviky	většinou	nebývají	lepší	než	ty	“staré”	

Staré	 cviky	 jsou	 často	 jednoduché	 a	 ověřené	 a	 v	 silovém	 tréninku	 často	 platí	 “v	 jednoduchosti	 je	 síla”.	
Vymýšlet	 stále	 nové	 cviky	 s	 novými	 pomůckami?	 Připravujeme	 si	 číslo	 do	 cirkusu,	 nebo	 pracujeme	 na	
zdravém	a	silném	těle,	které	chceme	postavit	na	pevných	základech?	Viděli	jste	v	nějaké	oblasti	experta,	který	
by	 stále	 vymýšlel	 nové	 a	 nové	 metody?	 Vymýšlení	 nových	 metod	 a	 cviků	 náleží	 pouze	 těm	 největším	
odborníkům	s	dlouholetými	zkušenostmi	a	 i	 tak	rozhodně	nepřicházejí	s	novými	myšlenkami	každý	den,	ale	
předchází	tomu	roky	výzkumu.	Vymýšlení	stále	nových	cviků	a	pomůcek	je	nesmysl,	pomocí	kterého	se	vám	
někdo	 snaží	 prodat	 “zázrak”.	 Vy	 zaplatíte	 a	 zázrak	 přijde	 v	 podobě	 vyhřeznuté	 ploténky	 nebo	 bolavého	
ramene.	

à	Sportovní	trénink	je	záměrné	procvičování	určité	dovednosti	s	jasným	cílem	

Pokud	se	zaměřujete	na	všechno	najednou	a	všechno	je	priorita,	pak	nic	není	priorita	

„Myšlenka	 kruhového	 tréninku	 spočívá	 v	 tom,	 že	 se	 trénuje	 několik	motorických	 vlastností	 (zejména	 síla	 a	
vytrvalost)	najednou.	Takové	programy	se	skládají	z	několika	stanic	(až	10-12),	na	nichž	se	provádí	vždy	určité	
množství	 cvičení.	 Filosofie,	 která	 je	 základem	kruhového	 tréninku	 (stimulovat	 současně	 sílu	a	vytrvalost),	 se	
jeví	jako	pochybná.”		Světově	uznávaný	profesor	kineziologie	Vladimir	Zatsiorsky	

à	Neindividuální	tréninkový	plán	přináší	náhodné	výsledky	

Máte	s	kamarády	stejné	predispozice,	cíle,	 stáří,	pohlaví,	minulost	apod.?	Ne?	Tak	proč	byste	měli	cvičit	 to	
samé?	

à	“Funkční	trénink”	je	odvozen	od	“funkce”	a	ne	od	“funkčnosti”	

Funkční	trénink	posiluje	funkce	a	vychází	původně	z	fyzioterapie.	Učí	nás	tedy,	jak	se	správně	hýbat,	aby	tělo	
bylo	silné	a	minimalizovalo	se	 riziko	zranění.	Ne	každý	ale	 tyto	 tělesné	 funkce	zná,	 těžko	pak	cvičit	 funkční	
trénink.	

Na	stránkách	KB5.cz	si	také	můžete	přečíst	článek	Co	je	a	především	NENÍ	tzv.	funkční	trénink.	

Jak se můžu komplexní cviky s volnými vahami naučit?  

Jdeme	dál.	Shrnuli	jsme,	že	nauka	komplexních	cviků	může	být	náročná	a	je	potřeba	je	provádět	správně.	Jak	
se	je	tedy	naučit?	
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Jednou	možností	 je	samozřejmě	z	 internetu	a	YouTube.	Není	to	vždy	
naprosto	 špatná	 varianta,	 ale	pokud	 jste	 začátečník,	 pravděpodobně	
pro	vás	nebude	optimální,	a	to	ze	dvou	důvodů:	

1)	Oprava	vašeho	provedení.	Pokud	se	budete	učit	cviky	sami	nebo	s	
kamarádem	z	 internetu,	pravděpodobně	vám	unikne	 řada	důležitých	
“detailů”,	kterých	si	všimne	pouze	člověk	se	zkušenostmi.	Velmi	často	
mi	chodí	 lidi	do	gymu	se	sdělením	“umím	toto	a	toto”.	Nejsem	nijak	
zvlášť	 přísný	 člověk	 s	 hlubokým	 citem	 pro	 detail,	 ale	 přesto	 musím	
většinou	 zhodnotit	 techniku	 jako	 velmi	 špatnou.	 Co	 považují	 nejen	
začátečníci	 za	 “v	 pohodě	 techniku”	 je	 často	 od	 té	 optimální	 na	míle	
vzdáleno.	

2)	 Samotná	 kvalita	 článků	 a	 videí	 na	 internetu.	 Dnes	 může	 psát	
články	a	točit	videa	zcela	každý	a	podle	toho	také	situace	vypadá.	Jak	
je	 špatná	 situace	 s	 trenéry	 v	 ČR,	 když	 si	 za	 pár	 tisíc	 a	 pár	 víkendů	
uděláte	 jednoduchý	 kurz	 a	 máte	 certifikát	 fitness	 trenéra,	 tak	 ještě	
horší	 je	 na	 poli	 publikovaného	 obsahu	 na	 internetu,	 kde	
nepotřebujete	umět	VŮBEC	nic.		

Jak	 vybírat	 kvalitní	 obsah?	 Ptejte	 se,	 kdo	 to	 napsal,	 jaké	 má	
zkušenosti,	kde	získal	vzdělání	apod.	

Věříte	mně?	Víte	o	mně	něco?	Možná	byste	si	měli	přečíst	nějaké	info	
o	autorovi	dole	na	konci	e-booku.	

Výběr vhodného trenéra 

Optimální	 možností,	 jak	 se	 vhodně	 naučit	 techniku	 cviků,	 není	
samozřejmě	samostudiem,	ale	osobně	od	zkušeného	trenéra.	

Toho	 si	musíte	pečlivě	vybrat.	Neinvestujete	pouze	peníze	a	 čas,	 ale	
vkládáte	do	jeho	rukou	i	své	zdraví.		

Kulturisti	 a	 závodníci	 ve	 fitness	 ve	 většině	 případů	 ideálními	 trenéry	
nebudou.	Možná	doping	a	zaměření	pouze	na	estetiku	z	nich	nedělá	
ideální	 trenéry.	 Neříkám,	 že	 neexistují	 kvalitní	 trenéři	 i	 mezi	 nimi,	
samozřejmě	 že	 existují	 a	 je	 jich	 mnoho!	 Ale	 vůči	 jejich	 celkovému	
množství,	které	je	naprosto	obrovské,	jich	je	až	žalostně	málo.		
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Skoro	každý,	kdo	někdy	závodil	v	kulturistice	nebo	fitness,	se	živí	trenérstvím.	Jako	by	jim	sportovní	úspěch	
dával	 nějaké	 schopnosti	 kvalitně	 trénovat?	 To	 je	 velký	 mýtus.	 Stačí	 se	 podívat	 na	 tréninková	 videa	 řady	
úspěšných	českých	kulturistů.	Opravdu	kvalitnímu	trenérovi	je	při	sledování	některých	těchto	videí	do	breku	a	
to	i	přestože	se	jedná	o	velmi	úspěšné	české	závodníky	a	reprezentanty.	

Při	hledání	trenéra	se	zaměřte	na	následující	vlastnosti:	

à	Vzdělává	se?	Certifikace	nezaručují	kvalitu,	ovšem	vypovídají	o	snaze	trenéra	posunout	se	vpřed	a	o	jeho	
zájmu	o	problematiku.	

à	Ovládá	cizí	jazyk?	Pokud	zjistíte,	že	čte	pouze	české	knihy	a	čerpá	pouze	z	českých	zdrojů,	jeho	výběr	bude	
omezený.	Většina	kvalitních	zdrojů	je	v	cizím	jazyce	a	trvá	často	delší	dobu,	než	je	přeložena	do	čestiny.	

à	Jaké	má	výsledky	u	svých	klientů?	Nebojte	se	je	kontaktovat	a	zeptat	se	jich	na	to.	

à	 Jak	 dlouho	 se	 již	 pohybuje	 v	 dané	 oblasti	 a	 jaké	má	 osobní	 zkušenosti?	 Věnuje	 se	 silovému	 tréninku	 a	
trenérství	2	roky	nebo	20	let?	

à	Umí	podložit	svá	tvrzení	a	sdělit,	odkud	čerpá,	nebo	to	jsou	jen	poučky,	které	NĚKDE	slyšel	nebo	četl?	

A	nakonec	vám	také	samozřejmě	musí	takový	trenér	sedět	I	po	osobnostní	stránce.	Pokud	z	něj	nebudete	mít	
dobrý	pocit,	nebudete	mít	dobrý	pocit	ani	ze	cvičení	a	brzy	vás	to	přestane	bavit.	

Co když ve svém okolí nemám kvalitního trenéra? 

Nemáte	možnost	setkávat	se	pravidelně	s	kvalitním	trenérem	a	musíte	tedy	využít	internetu?		

V	tom	případě	vám	doporučím	alespoň	nějaké	kvalitní	zdroje.	

Velice	komplexní	seriál	nazvaný	Škola	síly	vás	provede	mnoha	základními	cviky.	Na	nějakou	dobu	by	vám	to	
rozhodně	mělo	stačit.	

Pokud	máte	 zájem	o	 kvalitní	 ukázku	 cviků	 s	 velkou	 činkou,	doporučuji	 zase	například	 kanál	od	amerického	
powerliftera	Joe	Candito.	Ještě	komplexněji	učí	cviky	s	velkou	činkou	Mark	Rippetoe	na	svém	kanálu	Starting	
strength.	

O	 cvičení	 doma	 jsem	pak	napsal	 několik	 článků	 ve	 12	dílném	 seriálu	 na	 stránkách	 Jakzacitposilovat.cz.	 Pro	
další	informace	si	je	můžete	projít	také.	

Pokud	máte	na	mysli	něco	specifického,	nebojte	se	mi	ozvat	a	já	vás	zkusím	odkázat	na	kvalitní	obsah.	Najít	
vám	odkaz	s	videem	mi	bude	trvat	mnohem	kratší	dobu.	
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Sledujte zlepšení, ne zničení! 

Obrovské	množství	návštěvníků	fitness	center	má	pocit,	že	díky	zničení	svalů	a	únavě	přijde	spalování	tuku,	
nárůst	hmoty	a	celkové	zvýšení	síly.	

Únava	a	zničení	je	ale	velmi	špatný	ukazatel	kvalitního	tréninku.	

To,	co	by	vás	mělo	zajímat,	je	lepší	výkon,	vyšší	zdvihnuté	váhy	nebo	vyšší	počet	opakování.	Tělo	se	adaptuje	
a	obdaří	vás	větší	svalovou	hmotou,	která	zvládne	vyšší	nároky	na	sílu	a	výkon.	

Nemusíte	 sledovat	 jen	 zdvihnutou	váhu,	 ale	 i	 celkový	počet	 sérií	 za	 trénink,	počet	opakování	 v	 sérii,	 délku	
pauz	a	únavu	(nižší	únava	=	úspěch).	Zvládli	jste	to	samé	a	jste	méně	“zničení”?	To	je	skvělé!		

Snažte	se	zlepšit	postupně	ve	všech	faktorech	a	být	silnější	s	lépe	pracujícími	svaly.	

Zlepšení,	ne	zničení,	se	týká	i	tréninkových	plánů.	O	nich	si	přečtěte	například	v	mém	článku	zde.		
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Má smysl dělit tréninky podle partií? 

Ano	i	ne,	záleží	na	více	faktorech.	

I	když	pokud	bychom	měli	na	mysli	rozdělení	partií	stylem	“pondělí	–	prsa,	biceps;	středa	-	ramena,	triceps,	
lýtka;	pátek	–	stehna,	záda,	břicho”,	pak	URČITĚ	NE.	

Výše	 uvedené	 rozdělení	 je	 blízké	 mnoha	 dnešním	 fitness	 nadšencům,	 kteří	 čerpali	 informace	 od	 starších	
kulturistických	trenérů.	Vychází	především	z	izolace	jednotlivých	svalových	partií	a	je	celá	řada	důvodů,	proč	
izolované	zaměření	na	jednotlivé	svaly	není	pro	99	%	návštěvníků	fitness	center	vhodné.	

Konec	 konců,	 pokud	 budete	 cvičit	 komplexní	 silové	 cviky,	 ani	 by	 vám	 tělo	 na	 tyto	 partie	 rozdělit	 nešlo.	 V	
našem	případě	 se	musí	 jednat	o	 funkční	dělení	 těla,	pokud	budeme	komplexními	 cviky	posilovat	pohyby	a	
funkce.		

Tedy	například	rozdělení:	

• na	tlaky	na	horní	polovinu	těla	(kliky,	benchpress,	military	press	apod.)	

• na	 (pří)tahy	 na	 horní	 polovinu	 těla	 (přítahy	 na	 hrazdě	 nebo	 na	 kruzích,	 přítahy	 horizontální	 nebo	
vertikální,	přítahy	v	předklonu	činky	nebo	jednoručky	apod.)	

• na	 tlaky	 na	 spodní	 polovinu	 těla	 (zadní	 dřepy,	 přední	 dřepy,	 na	 jedné	 noze	 nebo	 na	 obou,	 výskoky	
apod.)	

• na	 tahy	na	 spodní	polovinu	 těla	 (mrtvý	tah	na	obou	nohách,	na	 jedné,	z	deficitu	nebo	naopak	pouze	
dotah	apod.)	

• cviky	na	střed	těla	a	doplňkové	cviky	

Případně	 je	vhodné	rozdělení	pouze	na	horní	nebo	 spodní	 část	 těla.	Některé	cviky	nepatří	ani	do	 jedné	ze	
skupin	a	ty	se	rozdělí	podle	jiného	logického	klíče.	

Podle	čeho	se	tedy	rozhodovat,	jestli	si	“rozdělit	tělo”	na	různé	tréninkové	dny,	nebo	ho	cvičit	vždy	celé?	

Záleží	především	na	cílech,	pokročilosti	a	frekvenci	tréninků	v	týdnu.	

Řekněme,	 že	 ve	 většině	 případů	 bude	 optimální	 procvičit	 celé	 tělo	 2x	 až	 4x	 týdně.	 Toto	 se	 odvíjí	 od	 doby	
nutné	 pro	 regeneraci	 svalu	 a	 od	 délky	 tréninkového	 impulsu.	 Pokud	 byste	 trénovali	 moc	 často,	 tělo	 by	
nestíhalo	regenerovat	a	výsledky	by	nebyly	optimální	(nemluvě	o	celkové	neefektivitě	tréninku,	když	trávíte	v	
tělocvičně	 tolik	času).	Pokud	byste	cvičili	 jen	 jednou	 týdně,	 impuls	pro	adaptaci	není	dostatečně	častý,	aby	
docházelo	k	optimálnímu	zlepšení.	
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Pokud	je	vaším	cílem	spíš	nárůst	svalové	hmoty	a	rekompozice	těla,	využijete	spíš	nižší	frekvenci	tréninků,	ale	
o	to	náročnější	formu	–	procvičíte	celé	tělo	2x	týdně	relativně	náročným	tréninkem.	

Pokud	je	vaším	cílem	spíš	výkon,	vhodnější	bude	dávat	tělu	častější	impulsy,	ale	méně	náročné	–	tedy	klidně	
procvičíte	 celé	 tělo	 celkem	 4x	 týdně,	 ale	 s	 mnohem	 nižší	 náročností.	 Při	 každém	 tréninku	 se	 budete	 cítit	
mnohem	čerstvěji	a	odpočatěji.	

Takže dělit, nebo nedělit? “Split”, nebo “full body”? 

To	záleží	na	počtu	tréninků	týdně.	Nejčastější	jsou	tréninky	2x	až	4x	týdně,	proto	se	tu	na	ně	podíváme.	

Trénink	celého	těla	2x	týdně	

Pokud	budete	trénovat	jen	2x	týdně,	je	vám	už	jasné,	že	dělit	tělo	a	zaměřovat	se	v	tréninku	pouze	na	určitou	
část	nemá	smysl.	Frekvence	tréninků	je	tak	nízká,	že	doporučuji	vždy	procvičit	celé	tělo.	

• Pondělí	–	celé	tělo	
• Čtvrtek	–	celé	tělo	

	

Trénink	celého	těla	4x	týdně	

Mrkneme	 se	 na	 opačnou	 variantu	 –	 trénink	 4x	 týdně.	 V	 tomto	 případě	 se	 můžete	 rozhodnout	 pro	 obě	
varianty	 podle	 cílů.	Můžete	 procvičit	 4x	 týdně	 celé	 tělo,	 což	 je	 vhodné	 spíš	 při	 zaměření	 na	 výkon	 a	 lepší	
nacvičení	techniky.	Tento	trénink	může	být	vhodný	i	pro	začátečníky,	kterým	pro	zlepšení	stačí	nižší	náročnost	
tréninku	a	zvládají	se	z	náročnějších	tréninků	rychleji	zregenerovat.	

• Pondělí	–	celé	tělo	
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• Úterý	–	celé	tělo	
• Čtvrtek	–	celé	tělo	
• Pátek	–	celé	tělo	

	

Trénink	4x	týdně	rozdělený	na	2	části	těla	

…nebo	můžete	rozdělit	 tělo	na	2	části,	z	nichž	každou	procvičíte	s	větší	 intenzitou	2x	týdně,	což	 je	varianta	
vhodnější	spíš	pro	nárůst	svalové	hmoty	a	rekompozici	postavy.	

• Pondělí	–	horní	část	těla	
• Úterý	–	spodní	část	těla	
• Čtvrtek	–	horní	část	těla	
• Pátek	–	spodní	část	těla	

Trénink	3x	týdně	

U	tréninku	3x	týdně	můžete	opět	zvolit	jak	rozdělený	trénink	(split),	tak	trénink	na	celé	tělo	(full	body).	Ovšem	
při	 rozděleném	 tréninku	 se	 frekvence	 procvičení	 jednotlivých	 částí	 těla	 snižuje	 pouze	 na	 1,5x	 za	 týden.	
Osobně	jsem	spíš	pro	trénink	celého	těla	3x	týdně,	ale	záleží	na	více	faktorech	a	 je	tedy	na	vás,	 jaký	model	
využijete.	

1)	Rozdělený	trénink	3x	týdně	–	rozpis	dvou	týdnů:	

• Pondělí	1	–	horní	část	těla	(trénink	A)	
• Středa	1	–	spodní	část	těla	(trénink	B)	
• Pátek	1	–	horní	část	těla	(trénink	A)	

• Pondělí	2	–	spodní	část	těla	(trénink	B)	
• Středa	2	–	horní	část	těla	(trénink	A)	
• Pátek	2	–	spodní	část	těla	(trénink	B)	

	

2)	Trénink	celého	těla	3x	týdně:	

• Pondělí	–	celé	tělo	
• Středa	–	celé	tělo	
• Pátek	–	celé	tělo	
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Kolikrát týdně optimálně cvičit? 

To	záleží	na	vašich	možnostech.	Nejsmysluplnější	je	trénink	2x	–	6x	týdně,	ale	i	tento	rozptyl	je	velký.	

Výše	jsem	se	zabýval	rozdělení	tréninku	2x,	3x	a	4x	týdně	a	tyto	frekvence	jsou	také	časově	nejefektivnější	a	
pro	většinu	běžných	lidí	nejlépe	realizovatelné.	

Trénink	2x	týdně	je	minimální	efektivní	dávkou.	Nemůžete	čekat	extra	velké	výsledky	a	pokud	se	budete	chtít	
později	posunout	ještě	dál,	bude	možná	potřeba	zvýšit	frekvenci.	I	tak	lze	ale	při	tréninku	2x	týdně	dosáhnout	
zajímavých	výsledků.	

Trénink	 3x	 týdně	 je	 zlatý	 standard.	 Rozdíly	 oproti	 cvičení	 2x	 týdně	 jsou	 výrazné	 a	 každý,	 kdo	má	motivaci	
dosáhnout	svých	cílů	za	kratší	čas,	zvolí	trénink	3x	týdně.	

Trénink	4x	týdně	přináší	ještě	vyšší	účinek	než	3x	týdně,	ovšem	rozdíl	je	už	menší	než	mezi	tréninkem	2x	a	3x	
týdně.	

Nemůžu	 vám	 vypočítat	 nárůst	 výsledků	 při	 vyšší	 frekvenci	 tréninků,	 ale	 dalo	 by	 se	 to	 docela	 posoudit	
procenty,	která	dle	mého	názorů	vcelku	odpovídají.	

Trénink	3x	týdně	má	50%	nárůst	oproti	tréninku	2x	týdně,	zatímco	trénink	4x	týdně	má	jen	33%	nárůst	oproti	
tréninku	3x	týdně.	Je	to	na	vás,	kolik	máte	času	a	jaké	výsledky	očekáváte.	

Kolik sérií a kolik počtů opakování? 

Tedy	kolikrát	vykonat	daný	cvik	v	 jedné	sérii	a	kolik	 těchto	sérií	vykonat	za	 trénink?	Tato	otázka	se	už	 týká	
samotného	 tréninkového	 plánu	 a	 nelze	 ji	 úplně	 vytrhávat	 z	 kontextu,	 protože	 je	 více	 faktorů,	 na	 kterých	
odpověď	záleží.	O	tréninkových	plánech	píši	v	tomto	článku.	

Obecně	lze	však	doporučit	rozmezí	5	až	10	opakování	v	jedné	sérii.	Toto	je	na	rozmezí	tréninku	pro	maximální	
sílu,	nárůst	svalové	hmoty	a	částečně	i	svalové	vytrvalosti.	Poskytuje	od	každé	kvality	trochu.		

Nižší	počty	opakování	pravděpodobně	znamenaly	vyšší	použitou	 zátěž	a	 celkově	menší	počet	opakování	 za	
trénink.	Skvělé	pro	trénink	maximální	síly.	Pro	začátečníka	je	ale	vhodnější	zvládnout	za	trénink	celkově	vyšší	
počet	opakování,	čehož	lépe	dosáhneme	i	pomocí	vyššího	počtu	opakování	v	sérii.		

Vysoké	 počty	 opakování	 (nad	 10)	 ale	 osobně	 nemám	u	 začátečníků	 úplně	 rád	 kvůli	 nižšímu	 soustředění	 (s	
každým	dalším	opakováním	v	jedné	sérii	klesá	soustředění)	a	často	až	příliš	nízké	zátěži.	
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Osobně	jsem	příznivcem	mírně	vyšší	použité	zátěže	a	počtu	pouze	5	opakování	v	každé	sérii.	Takových	sérií	
lze	 za	 trénink	 vykonat	 i	 poměrně	 vysoký	 počet	 (až	 k	 10	 sériím),	 čímž	 celkově	 odcvičíme	 za	 trénink	 docela	
vysoký	počet	opakování	a	současně	s	relativně	vysokou	váhou.	

A	kolik	těch	sérií	 ideálně	za	celý	trénink?	Opět	záleží	na	celém	tréninkovém	plánu	 i	vaší	 týdenní	tréninkové	
frekvenci,	ale	obecně	bych	doporučil	kolem	4	až	10	sérií	na	jeden	typ	cviku	nebo	svalové	partie.	Bude	se	tak	
jednat	 například	 o	 4	 až	 10	 sérií	 přítahových	 cviků	 na	 horní	 polovinu	 těla	 a	 podobně	 to	 bude	 i	 s	 ostatními	
skupinami	cviků,	které	jsem	již	popsal	výše.	
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3) Stavební látka pro svaly - bílkoviny 
	

Vedle	silového	tréninku	je	také	velmi	důležitý	dostatečný	příjem	kvalitních	bílkovin.	Svaly	musejí	mít	z	čeho	
růst	(a	regenerovat)	a	jsou	to	právě	bílkoviny,	které	jsou	nejvíce	potřeba.		

Jejich	kvalitu	určuje	jejich	tzv.	aminokyselinové	spektrum.	Aminokyseliny	jsou	stavební	látky	bílkovin,	existuje	
jich	 celá	 řada	 druhů	 a	 každá	 má	 určitou	 funkci	 v	 organismu.	 Některé	 bílkoviny	 obsahují	 jen	 pár	 druhů	
aminokyselin,	zatímco	některé	obsahují	všechny	důležité.	Těm	říkáme	kvalitní	a	plnohodnotné.	

Jaké	jsou	takové	plnohodnotné	zdroje	bílkovin?	Jsou	to	především	ty	živočišné	-	maso,	vejce,	mléčné	výrobky.	
Pokud	 chceme	 dostatek	 stavebních	 látek	 na	 výstavbu	 vlastního	 těla,	 docela	 dává	 smysl,	 že	 takové	 látky	
získáme	z	těl	jiných	živočichů.		

Rostlinné	zdroje	také	obsahují	bílkoviny,	ale	s	 jinými	aminokyselinami,	a	nejsou	tak	optimální	pro	budování	
svalové	hmoty.	

Bílkoviny	 nejsou	 důležité	 jen	 pro	 stavbu	 svalů,	 ale	 i	 pro	 jejich	 opravu	 a	 regeneraci.	 Dále	 také	 pro	 tvorbu	
důležitých	hormonů	a	enzymů.	A	v	neposlední	řadě	pro	celou	řadu	dalších	důležitých	dějů	v	našem	těle.	

Pokud	nebudete	mít	dostatek	bílkovin,	můžete	mít	problém	i	s	pálením	tuku	a	s	hubnutím	celkově.	

Nedostatek	bílkovin	je	i	jedním	z	příčin	skinny-fat	postav.	Pokud	tělo	nedostane	dostatek	bílkovin	z	potravy,	
musí	kanibalizovat	vlastní	svaly	(maso	se	skládá	právě	z	kvalitních	bílkovin,	pamatujete?).	

Myslíte	si,	že	svalovou	hmotu	zachráníte	silovým	tréninkem?	Pokud	nebudete	mít	dostatek	bílkovin,	může	být	
samotný	silový	 trénink	 i	 kontraproduktivní.	Při	 samotném	tréninku	se	svalová	hmota	nebuduje,	ale	naopak	
rozpadá.	 Růst	 svalů	 je	 až	 následná	 superkompenzace.	 Tělo	 dostane	 tréninkem	 pouze	 impuls	 a	 až	 při	
odpočinku	(o	regeneraci	v	další	kapitole)	buduje	novou	svalovou	hmotu.	Tedy,	pokud	má	dostatek	živin…	

Pokud	ale	dostatek	 živin	nemá,	 spálí	pouze	 trochu	 svalů	při	 tréninku	a	následně	k	 žádné	 superkompenzaci	
nedojde.	Celková	svalová	bilance	je	záporná.	To	zní	drsně,	že?	

Třeba	provozujete	silový	trénink,	ale	stále	máte	málo	svalové	hmoty.	Nepřijímáte	málo	důležitých	živin?	
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Signální funkce bílkovin pro startování hypertrofie 

Kvalitní	bílkoviny	mají	i	jednu	další	funkci	a	to	je	signální.	Samotné	bílkoviny	tak	nefungují	pouze	jako	stavební	
látky,	ale	dávají	i	tělu	přímo	signál,	že	je	má	zabudovat	do	svalové	hmoty.	

Mnoho	studií	zkoumalo	silný	účinek	například	syrovátkové	bílkoviny	na	budování	svalové	hmoty.	Mohla	za	to	
jedna	aminokyselina,	která	funguje	jako	silný	spouštěč	svalového	růstu.	A	to	je	další	důvod,	proč	po	silovém	
tréninku	užívat	kvalitní	syrovátkový	protein.	

Více	o	samotných	bílkovinách	si	přečtěte	přímo	v	tomto	článku.	
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4) Čas růstu svalů = čas regenerace 
	

Popis	 faktorů	 ovlivňujících	 budování	 svalové	 hmoty	 by	 nebyl	 kompletní,	 kdybych	 vynechal	 regeneraci.	 A	
nemyslím	 zde	 ani	 tolik	 komerční	 oblasti	 jako	 sauna,	wellness,	masáže	 apod.	 I	 když	 samozřejmě	 regeneraci	
pomáhají,	jsou	zde	dvě	mnohem	silnější	a	důležitější	věci,	o	kterých	se	tolik	v	médiích	nepíše.	Jednoduše	opět	
proto,	že	se	na	nich	komerčně	nedá	tolik	vydělat.		

Je	 to	 spánek	a	 stres.	 Tyhle	dvě	věci	u	 většiny	 lidí	hrají	 největší	 roli.	 Pokud	 je	 vaše	 tělo	na	 tyto	dva	 faktory	
citlivé,	může	to	naprosto	zastavit	váš	pokrok.	

Hormony	 ovládají	 většinu	 dějů	 ve	 vašem	 těle	 a	 pokud	 nebudou	 nastavené	 na	 budování	 svalové	 hmoty	 a	
pálení	tuku,	nestane	se	to.	Tělo	bude	pálit	svaly,	ukládat	tuk	a	vy	budete	nejen	špatně	vypadat,	ale	špatně	se	i	
cítit.	Budete	nemocní,	slabí	a	bez	kondice.	

Kvalitní	spánek	a	život	bez	stresu	si	nekoupíte.	Sami	si	musíte	takový	život	zařídit	a	věnovat	mu	úsilí	 (čas	a	
energii).	

Chcete	budovat	svaly	a	pálit	tuk?	Spěte	v	naprosté	tmě	a	to	tolik	hodin,	kolik	potřebujete.	Ideálně	se	vzbudíte	
bez	 budíku.	 Že	 musíte	 chodit	 spát	 brzo?	 Je	 to	 na	 vás,	 jaké	 máte	 priority.	 Zda	 zdravé	 a	 silné	 tělo,	 nebo	
Facebook	či	pořad	v	televizi.	Postel	a	teplotu	v	ložnici	si	zvolte	takovou,	jaká	vám	vyhovuje.	Zkoumejte,	kdy	se	
příjemně	 vyspíte.	Ohledně	 stresu,	 buďte	 v	 klidu	 a	 nestresujte	 se.	 Změňte	 zaměstnání.	Uspořádejte	 si	 život	
lépe.	Žijete	jen	jednou.	

	



JAK ZAČÍT POSILOVAT .cz Jak transformovat své tělo? 51 

Výsledky nejsou optimální, I když cvičíte? …necvičíte až příliš? 

Hodně	se	u	určité	skupiny	lidí	rozmáhá	opačný	problém	než	je	nedostatek	pohybu,	a	tím	je	naopak	přebytek	
pohybu	při	příliš	vysoké	intenzitě.	Často	ke	mě	chodí	velmi	hubení	muži,	že	by	chtěli	nabrat	svalovou	hmotu.	
Trénují	6x	týdně	náročné	tréninky.	Tělo	je	z	toho	neustále	ve	stresu	a	nemá	sílu	se	adaptovat	a	regenerovat.	
Svaly	rostou	při	odpočinku	a	při	tréninku	se	naopak	rozpadají	a	rozkládají.	Na	to	není	dobré	zapomínat.	Často	
tedy	může	být	vhodné	i	zvolnit.	Náročný	trénink	stačí	3	-	4x	týdně	a	nemusí	být	delší	než	60	minut.	Ostatní	
dny	si	odpočiňte	a	věnujte	se	aktivní	regeneraci	-	lehký	pohyb,	procházky,	manuální	práce	apod.	

Tabulka	níže	pochází	 z	webu	Precisionnutrition.com.	Krásně	ukazuje,	přibližně	kolik	času	každý	 týden	byste	
měli	 věnovat	 jednotlivým	 pohybovým	 činnostem.	 Intenzivní	 trénink	 –	 silový	 a	 intervalový	 –	 maximálně	 3	
hodiny	a	45	minut	týdně.	Samozřejmě	se	není	potřeba	držet	tohoto	času	jako	dogmatu,	ale	doporučení	je	to	
docela	 hezké.	 Pokud	 máte	 na	 pohyb	 více	 času,	 investujte	 ho	 do	 aktivity	 s	 nízkou	 intenzitou.	 Jděte	 na	
procházku,	hrajte	si,	manuálně	pracujte	apod.	

	

 
 



JAK ZAČÍT POSILOVAT .cz Jak transformovat své tělo? 52 

Jak moc se zlepším? 
	

Tento	e-book	předkládá	ty	nejjednodušší	a	současně	nejúčinnější	metody	rekompozice	těla.	Jsou	to	ty	pravé	
základy,	na	kterých	je	potřeba	stavět,	pokud	se	chcete	efektivním	způsobem	dostat	k	výsledku.	

Každý	 z	 vás	pravděpodobně	bude	mít	 výsledky	 výrazně	odlišné.	Výsledky	 jsou	 zcela	 individuální	 záležitostí,	
kterou	ovlivňuje	celá	řada	faktorů.	Jedním	z	velmi	silných	faktorů	jsou	vaše	genetické	predispozice.	Zatímco	
někomu	téměř	vyrostou	svaly,	jen	co	sáhne	na	činku	(platí	pouze	pro	muže	J	),	někdo	bude	muset	trénovat	
několik	 let	 aby	 dosáhnul	 výraznějších	 výsledků.	 Rozdíly	 v	 těchto	 predispozicích	 jsou	 obrovské.	 Ve	 své	
tělocvičně	pravidelně	 trénuji	 cca	 se	100	návštěvníky	a	úžasně	 jsou	 tam	tyto	 rozdíly	vidět	na	docela	velkém	
vzorku	populace.	
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Pro	 vás	 by	 to	 ovšem	 nemělo	 znamenat	 výmluvu.	 Naopak!	 Píši	 to	 zde	 proto,	 abyste	 nad	 tím	 nelámali	 hůl,	
pokud	se	výsledky	rychle	nedostavují.	Časopisy	a	internet	nám	neustále	předkládají	úžasné	proměny	postav	
za	 několik	 týdnů.	 Těchto	proměn	ale	 dosáhne	 jen	malá	 část	 nejnadanějších.	 Vás	 by	proto	nemělo	odradit,	
pokud	váš	pokrok	bude	jen	zlomkem	pokroku	někoho	jiného.	

Čistíte	si	každý	den	zuby?	A	jste	pak	smutní,	že	po	měsíci	čištění	vypadají	pořád	stejně?	

Silový	a	kondiční	trénink	spolu	s	pohybem	a	racionálním	stravováním	patří	mezi	základní	údržbu	lidského	těla.	
I	kdybyste	výsledky	neviděli,	děláte	 jednu	z	nejlepších	věcí	pro	své	zdraví	a	pro	prevenci	nemocí.	Ti	ostatní,	
kteří	se	jednou	za	rok	zničí	na	půlmaratonu,	nebo	se	jdou	dvakrát	týdně	zničit	na	kruháč,	tuto	velkou	výhodu	
nemají.	 Zdravotní,	 kondiční	 a	 silový	 přínos	 je	 z	 těchto	 aktivit	 často	minimální	 nebo	 jsou	 tyto	 aktivity	 spíše	
kontraproduktivní.	

Nejsou	vaše	pokroky	ideální?	Vytrvejte	a	svou	cestu	si	užívejte.	Můžete	si	jít	zahrát	fotbal	a	nemít	špatný	pocit	
z	toho,	že	soused	nebo	Ronaldo	je	lepší	než	vy.	Mějte	dobrý	pocit	ze	samotné	činnosti	a	oslavujte	své	vlastní	
malé	pokroky.	Neporovnávejte	se	s	ostatními,	staňte	se	lepší	verzí	vás	samotných.	
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Shrnutí v několika bodech 
	

Návod	výše	není	úplně	krátký,	ačkoliv	jsem	se	snažil	napsat	ho	maximálně	stručně.	Pojďme	si	tedy	shrnout,	co	
je	neúčinnější	pro	valnou	většinu	lidí	a	na	co	se	tedy	především	zaměřit.	

Stanovte	si	jasné,	dosažitelné	cíle.	Pokud	nevíte,	kam	směřujete,	jak	tam	chcete	dojít?	

Dejte	 tělu	 velký	 impuls	 pro	 rekompozici.	 Zařaďte	 kvalitní	 silový	 trénink	 pro	 zdravé	 silné	 tělo,	 kondici,	
zrychlení	metabolismu	a	nabrání	svalové	hmoty.		

Pro	trénink	zvolte	ověřenou	a	efektivní	klasiku.	Tím	je	základní	silový	trénink	s	využitím	komplexních	cviků.	
Cvičit	 můžete	 s	 velkou	 činkou,	 jednoručními	 činkami,	 vlastním	 tělem,	 kettlebells...	 O	 samotný	 nástroj	 zde	
vlatně	ani	tolik	nejde,	jde	spíš	o	natrénování	několika	základních	pohybů	a	jejich	zatížení	a	posílení.	

Hubněte	v	kuchyni,	budujte	svaly	na	tréninku.	Pokud	chcete	zhubnout,	bez	úpravy	stravy	to	půjde	jen	těžko.	
Pravděpodobně	 musíte	 snížit	 kalorický	 příjem	 energie.	 Pokud	 chcete	 vypadat	 zdravě,	 bez	 silového	 a	
kondičního	 tréninku	 to	 nebude	možné.	 Potřebujete	dostatek	 svalové	hmoty,	 která	 vytvaruje	 a	 zpevní	 vaše	
tělo.	

Zlepšete	kvalitu	své	stravy.	Snažte	se	omezit	sladké	a	průmyslově	zpracované	potraviny.	Vařte	z	toho,	z	čeho	
se	vařilo	před	200	lety.	Maso,	mléčné	výrobky,	zelenina,	ovoce,	vejce…	Ano,	jezte	skutečné	jídlo!	

Rozhodněte	 se,	 zda	 chcete	 zvyšovat	 nebo	 snižovat	 hmotnost.	 Podle	 toho	 pak	 upravíte	 příjem	 tuku	 a	
sacharidů	ve	stravě.	Ani	jednoho	se	nebojte,	ale	pokud	chcete	zhubnout,	pravděpodobně	budete	potřebovat	
mírně	 snížit	 kalorický	příjem.	Ovšem	nehladovte,	 nesnažíte	 se	 zde	o	nějakou	dietu,	 ale	dlouhodobý	 životní	
styl.	 Zařaďte	 více	 nízkokalorických	 potravin.	 Pokud	 se	 naopak	 snažíte	 nabrat	 svalovou	 hmotu,	 zaměřte	 se	
právě	na	potraviny	s	vyšším	obsahem	tuku	a	sacharidů.	Přijímejte	 jich	hodně	a	kontrolujte,	 jak	rychle	roste	
hmostnost.	Ačkoliv	je	to	velmi	individuální,	neměla	by	se	většinou	měnit	rychleji	než	cca	1	%	za	týden.	

Zvyšte	 příjem	 kvalitních	 bílkovin.	 Můžete	 si	 hodit	 jídla	 do	 některé	 internetové	 kalkulačky	 živin	 nebo	 dát	
stravovací	 deník	 zkouknout	 výživovému	poradci.	 Pravděpodobně	 jich	 budete	mít	málo.	 Zařaďte	 více	 vajec,	
masa,	mléčných	výrobků	a	luštěnin.	

Hýbejte	se	lépe.	Věnujte	čas	pohybové	gramotnosti,	poznejte	svoje	tělo	a	naučte	se	správně	hýbat.	Budete	se	
pohybovat	lépe,	déle	a	bude	vás	to	také	více	bavit.	
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Hýbejte	 se	 přes	 den.	Nemusíte	 ztrácet	čas	pohybem	 jen	proto,	abyste	 se	hýbali,	 tedy	běhat	na	páse	nebo	
jezdit	na	rotopedu.	Hýbejte	se	užitečně.	Vyražte	ven	s	přáteli,	manuálně	pracujte,	choďte	pěšky	nebo	jezděte	
na	kole.	

Omezte	 stres.	 Já	 vím,	 lehko	 se	 to	 řekne,	 ale	 zdraví	máte	 jen	 jedno	 a	 pokud	 skutečně	 chcete	 změnit	 svoji	
postavu,	možná	to	bez	ubrání	stresu	nepůjde.	

Dostatečně	a	kvalitně	spěte.	Choďte	spát	dříve	a	moc	před	spaním	nepijte	alkohol.	Snažte	spát	tak	dlouho,	
abyste	 vstávali	 bez	 budíku.	 Že	 neusnete?	Najděte	 si	 rituál,	 jak	 se	 večer	 uklidnit	 a	 lehce	 usnout	 (meditace,	
kniha,	horká	vana…?).	Na	internetu	najdete	spoustu	tipů.	

Spolupracujte	s	profesionály.	Rád	udělám	reklamu	své	tělocvičně	a	napíšu	zde,	že	můžete	začít	u	nás	v	KB5.	
Dělám	vše	proto,	aby	byla	kvalita	tréninků	u	nás	maximální.	
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A ČEMU SE VYHNOUT? 
	

Moc	jsem	tu	zatím	neřešil,	co	nedělat	a	čemu	se	vyhnout.	Je	toho	tolik,	že	by	to	bylo	na	samostatný	e-book.	
Slepých	cest	v	podstatě	vždy	máme	neomezený	počet,	a	to	je	I	důvod,	proč	využívat	ověřené	metody	a	nejít	
cestou	“pokus	à	omyl”.	Tuto	část	zde	shrnu	jen	v	kratičkých	bodech.	

• Není	potřeba	mít	cokoliv	načasované	na	minuty.	Tělo	nefunguje	v	řádu	minut,	ale	spíš	v	řádu	hodin,	a	
pak	nejvíce	v	řádu	dní	a	celých	týdnů.	

• Vyrýsované	 břicho	 nezískáte	 tisíci	 sedy	 lehy	 a	 tvrdým	 tréninkem	 břicha,	 ale	 především	 nízkým	 %	
tělesného	tuku.		

• Žádným	přípravkem	nebo	doplňkem	stravy	samovolně	nezhubnete	ani	nenaberete	svalovou	hmotu.	
Stejně	tak	žádná	potravina	nezpůsobuje	hubnutí	ani	nabírání	svalové	hmoty.	

• Pomocí	 musli	 tyčinek	 a	 sladkých	 sportovních	 nápojů	 nezhubnete.	 Výborně	 naopak	 pomáhají	 při	
zvyšování	hmotnosti.	

• Aerobic,	 Zumba	 a	 další	 skupinové	 poskakování	 může	 být	 lepší	 než	 žádný	 pohyb	 (pokud	 se	 umíte	
správně	hýbat),	ale	není	rozhodně	optimální,	pokud	se	snažíte	transformovat	své	tělo.	

• Diety	 založené	 na	 koupi	 výrobků	 jedné	 firmy	 jsou	 zcela	 komerční	 záležitostí,	 čímž	 trpí	 vaše	 zdraví,	
výsledky	i	peněženka.	

• Dogmatické	uctívání	čehokoliv.	Nejsou	žádná	pevná	pravidla,	 lidské	tělo	 je	velmi	adaptabilní	a	často	
právě	dávka	určuje	jed.	Naučte	se	pravidla	a	ptejte	se	proč,	abyste	je	mohli	porušovat.	

• Extrémy	a	módní	výstřelky	na	poli	fitness	vás	k	cíli	nedovedou.	Ani	zázračné	nové	diety,	ani	zázračné	
nové	pomůcky.	U	cvičení	se	neuchylujte	ani	k	jednomu	extrému	–	cvičení	izolovaných	svalů	na	strojích,	
ani	neustálé	šokování	těla	novými	a	novými	funkčními	cviky	s	variací	funkčních	pomůcek.	

• Nesrovnávejte	se	se	svým	okolím.	Vy	jste	svůj	soupeř	i	společník	po	zbytek	života.	Je	pouze	na	vás,	jak	
se	svým	osudem	naložíte.	
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Krátkodobé výzvy  
pro transformaci těla? 

	

Jde	vám	o	krátkodobé,	nebo	dlouhodobé	výsledky?		

Pokud	o	dlouhodobé,	pak	je	potřeba	mít	pevné	základy.	

Se	stavbou	těla	je	to	jako	se	stavbou	domu	pro	bydlení.	Stojí	to	úsilí	a	nejedná	se	o	krátkodobou	záležitost.	
Kdybyste	stavěli	dům,	vynechali	byste	základy?	Možná	by	pár	let	držel,	ale	pak	by	spadnul.	

Určitě	můžete	mít	velmi	rychle	atraktivní	výsledky	po	vzhledové	stránce.	Budou	ale	dlouhodobé	a	udržitelné?	
Pravděpodobně	ne.	

Takže	pevné	základy	a	dlouhodobé	plánování.	Je	30denní	nebo	12týdenní	výzva	dlouhodobým	plánem?	Není,	
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i	když	do	něj	může	zapadat,	pokud	této	výzvě	předchází	náležitá	příprava	a	máte	plán,	jak	navázat.	Pak	je	vše	
v	pořádku.	

Pokud	ale	začínáte,	nedoporučuji	se	do	rychlé	a	drastické	transformace	těla	pouštět.	

Smiřte	se	s	 tím,	že	pokud	 jste	na	něco	neměli	10	 let	čas	a	 teď	žijete	s	30	kg	nadváhou	a	minimem	svalové	
hmoty,	není	rozumné	naskočit	na	horskou	dráhu	transformace	postavy.		

Připravte	si	pevné	základy	a	pak	na	tom	makejte.		

V	praxi	to	je	třeba	3	měsíce	příprav	(u	někoho	1	měsíc,	u	někoho	klidně	6)	a	pak	lze	za	další	3	měsíce	vidět	
slušné	vizuální	změny,	které	si	dlouhodobě	udržíte.		

Budete	mít	na	čem	stavět	a	konečně	to	postavíte!	

	



JAK ZAČÍT POSILOVAT .cz Jak transformovat své tělo? 59 

KONZISTENCE 
Posledni	kapitolou	a	tématem,	kterým	uzavírám	tuto	elektronickou	brožuru,	je	konzistence.	

Pokud	máte	vhodnou	metodu	a	chuť	investovat	úsilí	do	nějaké	činnosti,	je	potřeba	pro	dosažení	svých	cílů	být	
konzistentní.	Za	posledních	10	let	jsem	se	setkal	s	mnoha	lidmi,	kteří	naskočili	do	fitness	světa	celí	natěšení	a	
namotivovaní,	ale	vydrželo	jim	to	cca	3	až	6	měsíců.	Potom	na	6	až	12	měsíců	vynechali,	aby	se	opět	vraceli	do	
formy,	kterou	vlastně	nikdy	pořádně	neměli,	ale	vždy	se	na	ni	několik	měsíců	připravovali.	

Zařaďte	trénink	a	zdravý	životní	styl	do	celého	svého	života,	tedy	ne	na	příštích	6	měsíců	nebo	2	roky,	ale	na	
dalších	20,	30	nebo	40	let.	
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Jak začít posilovat? 
Zajímá	vás,	jak	začít	cvičit,	aby	to	bylo	maximálně	efektivní?		

Chcete	mít	silné	a	zdravé	tělo	a	výrazně	snížit	riziko	zranění	při	jakékoliv	pohybové	aktivitě?	

Nejde	vám	pouze	o	transformaci	postavy,	ale	o	komplexní	pohled	na	posilování	se	všemi	jeho	výhodami?	

Tak	se	pusťte	do	detailnějího	studia	na	Jakzacitposilovat.cz	a	projděte	si	12	základních	kroků,	jak	začít!		

	

Informace v tomto e-booku 
Jsou	informace	v	tomto	e-booku	100	%	správné	a	pravdivé?	

Ani	náhodou!	Ale	dal	jsem	do	toho	vše,	co	aktuálně	vím	a	považuji	za	správné.		

Ovšem	 čím	 více	 toho	 víte,	 tím	 více	 si	 uvědomujete,	 jak	 je	 problematika	 složitá	 a	 kolik	 toho	 ještě	 neznáte.	
Pokud	 bych	 měl	 postavit	 e-book	 naprosto	 neomylných	 informacích,	 nenapsal	 bych	 ho	 ani	 za	 30	 let.	 Pro	
základní	nasměrování	je	to	ale	to	nejlepší,	co	jsem	mohl	napsat.	Ideální	přesto	bude,	když	se	stále	budete	o	
problematiku	dále	zajímat	a	budete	kritičtí	a	pochybovační.	Otevřete	dveře	zdravé	skepsi!	

Ptejte	se	neustále,	proč	 je	 to	tak	a	 tak	a	proč	někdo	tvrdí	 to	a	 to.	Čím	 je	 to	podložené?	Proč	byste	to	měli	
dělat	tak	a	ne	jinak?	Vzdělávejte	se	a	tvořte	si	vlastní	obrázek.	Doufám,	že	jsem	vám	tímto	e-bookem	pomohl.	
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O autorovi 
Jmenuji	se	Ondřej	Houžvička	a	jsem	profesionální	silový	a	kondiční	trenér	a	výživový	poradce.	Od	ledna	2016	
jsem	 také	majitel	 a	 šéfinstruktor	 KB5	Gymu	 Praha	 9.	 V	 naší	 těločvičně	 pomáháme	 lidem	 zdravě	 se	 hýbat,	
zesílit,	získat	kondici,	zlepšit	sebevědomí	a	lépe	vypadat.	

Svůj	 čas	věnuji	 také	mladým	českým	reprezentantům	a	v	Českém	svazu	silového	 trojboje	 tak	působím	 jako	
trenér	státní	reprezentace	mládeže.	

Věřím,	že	by	měl	být	pravidelný	silový	trénink	součástí	našeho	života	stejně	 jako	spánek	nebo	čištění	zubů.	
Síla	je	jednou	ze	základních	vlastností	zdravého	těla	a	zdraví	ztrácíme	ve	chvíli,	kdy	se	naše	síla	vytrácí.	

Vpřed	mě	 posouvá	 vnitří	motivace	 a	 silné	 hodnoty,	 které	 vyznávám.	 Rád	 čestně	 pomáhám	 ostatním,	 aniž	
bych	dal	přednost	komerci.	Líbí	se	mi,	když	vidím	výsledek	své	práce,	a	to	se	mi	v	tomto	případě	daří.	

Základní	formální	vzdělání	a	certifikace:	

• Instruktor	cvičení	s	kettlebells	–	StrongFirst	Girja	Instructor	Level	I	

• Instruktor	fitness	Ronnie.cz	

• Kouč	silového	trojboje	–	IPF	Powerlifting	Coach	Level	II	

• Poradce	pro	výživu	Nutris	

• Absolvent	celé	řady	seminářů	prestižní	silové	a	pohybové	akademie	Coregym	

• Absolvent	i	pořadatel	mnoha	seminářů	školy	silového	a	kondičního	tréninku	KB5	
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Pravidelně	se	učím	a	spolupracuji	s	významnými	osobnostmi	silového	tréninku	od	nás	i	ze	zahraničí.	Mezi	mé	
nejvýznamnější	učitele	patří	Pavel	Macek	 (KB5;	Wikipedia),	Martin	Snášel,	Milan	Špingl,	David	Lupač,	Aleks	
Salkin,	Michal	Mareš	a	Roman	Šulák.	

Od	dalších	osobností	 jsem	se	učil	na	jednotlivých	seminářích,	mohu	zmínit	například	osobnosti	Fabio	Zonin,	
Jon	Engum,	Dietmar	Wolf,	Ivan	Mach,	Petr	Růžička.	

Na	stránkách	KB5.cz	si	můžete	přečíst	rozhovor	se	mnou	o	založení	mého	gymu.	

Rád	vás	osobně	potkám	ve	své	nové	tělocvičně	na	Praze	9	u	O2	Arény	(hned	u	metra	Českomoravská	na	lince	
B).	Více	o	mých	vedených	lekcích	silového	a	kondičního	tréninku	najdete	zde.	Nezapomeňte	se	také	přihlásit	k	
odběru	příspěvků	na	našem	Facebooku,	případně	mi	tam	zanechte	vzkaz.	

Zdar	a	sílu!	

Ondřej	Houžvička	


