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Ve fitness průmyslu koluje spousty mýtů a informací, 

které nejsou úplně pravdivé. Jeden z hlavních důvodů, 

proč existují, je fakt, že je lidé chtějí slyšet. Touží po 

tréninku, který nebude moc těžký, upínají se k myšlence, 

že stačí jedna zázračná potravina, nebo je spasí dodržování 

striktního jídelníčku na pár týdnů. Několik základních 

tipů co změnit, čemu se vyvarovat, na co si dát pozor a jak 

fungovat v cestě za svým cílem, naleznete v tomto ebooku. 

Proč věcem, o kterých píšu, je důležité věnovat nějakou 

pozornost? Působím jako trenér zajímající se o řádně 

podložené studie a fakta, na která dávám velký důraz. 

Kromě toho je také kombinuji s vlastní zkušeností a 

praxí. Více než deset let se každý den setkávám s lidmi, 

které trénuji, radím jim v oblasti jídla a pomáhám jim po 

nejrůznějších úrazech. Chodí za mnou lidi od sportovců, 

po maminky po porodu a vidím, co a jak v praxi funguje. 

Část života jsem věnoval sportu závodně a ve fitku jsem se 

poprvé objevil už v 11 letech. Cvičím celý život a využil jsem 

mnoho příležitostí na sobě vyzkoušet různé formy cvičení. 

Všechny svoje zkušenosti a poznatky dávám dohromady 

a vytvářím z toho svůj tréninkový systém, rady a nástroje, 

jak postupovat, kudy jít a co dělat. Kvůli obrovské investici 

svého času a financí do vzdělání odmítám prezentovat 

hlouposti, které se dobře prodávají, a tudíž nic takového 

tady nenajdete. 

Tak pojďme projít jeden bod za druhým:



Velmi často se řeší budování svalů jako hlavní pomůcka při 
hubnutí, protože svaly jsou mnohem více kaloricky náročné 
než tuk. Toto ale není úplně pravda. Rozdíl je velmi malý. 
Svaly v klidu spálí cca 3-5kcal na 1kg a tuk 0,5-1,5kcal na 
1kg. Tudíž pokud vyměníme svaly za tuky, nezačneme pálit 
nějaká závratná kalorická čísla. To však neznamená, že je 
posilování k ničemu. 

BUDOVÁNÍ SVALŮ NÁM PŘINÁŠÍ NĚKOLIK HLAVNÍCH 
VÝHOD:
• Pomáhá udržet svalovou hmotu během redukční diety.
• Čím více svalů máme, tím je daný pohyb energeticky 

náročnější (což je první věc, kde se kalorie začnou oproti 
tuku načítat) a věc druhá, čím větší sílu máme, tím 
jsme schopni udělat víc práce, což opět vede k většímu 
kalorickému výdeji.

• Budování svalů utváří náš vzhled. Tím se dostávám 
k velice častému tématu u žen.

VELKÝ NÁRŮST SVALŮ U ŽEN:
Silovým tréninkem můžeme vybudovat svaly, které tělo 
formují a dávají mu určitý tvar. Fobie žen z budování svalů 
je tady desítky let a pořád se na tom nic nemění. Přitom 
mnoho žen sní spíše o sportovní postavě než o vyhublém 
těle modelek. Možnost, že by měly budovat svaly, u nich 
vyvolává panické záchvaty hrůzy. Když si představíme 
obrázky sportovkyň od atletiky, crossfitu nebo přímo fitness, 
tak všechny tyto ženy cvičí se závažím téměř každý den a 
to kolikrát zvedají opravdu velké váhy. Žádna z nich přitom 
nevypadá jako chlap. Abyste získaly „chlapský“ vzhled, 
o čemž je ženská kulturistika, musíte užívat steroidy. 
Jako ženy máte možnost budovat stejné množství svalů 
v poměru jako muži, i když je u vás hlavní hormon estrogen. 
Neznamená to ovšem, že budete mít větší stehna než muži 
ve vašem okolí. Zvětšení nohou apod. se velmi často řeší 
u žen, které začnou cvičit a nemohou se vejít do kalhot. 
Viníkem u prvních tréninků je oteklost nohou, zadržování 
vody apod. Obecně to berte tak, že pokud jste schopný na 
stehnu něco uchopit mezi prsty, tak držíte tuk. Posilování 
naopak velmi napomáhá k tomu, aby se redukční dieta 
držela snadněji, což kardio trénink neumožňuje.

Z toho nám vyplývá, že množství svalů, které jsme schopni 
naturálně vybudovat se u každého liší a je to ovlivněné 
genetikou. 

Mike Mentzer tvrdil, že s pomocí správného tréninku a 
výživy, byste mohli dojít velmi blízko k vašemu
genetickému potenciálu pro nárůst svalové hmoty během 
pár let cvičení. Většina lidí má potenciál nabrat kolem 15 
kg svalů. Pokud se jedná o perfektní genetiku, je možnost 
nabrat 20-30 kg svalů, což je po naturální stránce podle 
mých zkušeností maximum a to už se jedná o lidi s opravdu 
neuvěřitelně dobrou genetikou. Toto je důležité si uvědomit 
v konfrontaci s tím, co tvrdí společnosti 
s fitness výživou a další osobnosti v tomto průmyslu. Je 
důležité, abyste si nastavili reálné cíle a nebyli 
z tréninku otrávení po prvním nezdaru. Velmi zjednodušeně 
si můžeme určit svalové nárůsty. Nezapomínejte, že se 
budou vždy lišit podle toho, co vám „dali“ rodiče, věku, 
co vše máte za sebou z pohledu cvičení (začátečník, 
pokročilí apod.), životní styl života – tedy vše od stresu, 
spánku, stravování a v neposlední řadě nastavení tréninku 
samotného.  Podle McDonalda můžeme použít obecnou 
tabulku pro nabírání svalů. Ženy by tyto čísla měly počítat 
cca na polovinu:

1. Rok:  10-15kg
2. Rok:  5-10kg
3. Rok:  2,5-4kg
4+  1-2,5kg

Další možnost pro zjištění maximálního množství svalové 
hmoty je použití modelu Martina Berkhana, protože stejně 
jako tabulka výše se jedná o jednoduše vypočitatelné a 
překvapivě velmi přesné výsledky.

Počítáte VÝŠKU – 100 = maximální množství v soutěžní 
formě, což se bere jako 5% tuku. Takže několik základních 
příkladů i pro 10% tuku.

Výška 5 % 10 %

160 cm 60 kg 63 kg

180 cm 80 kg 84 kg

200 cm 100 kg 110 kg



Různě dlouhé pauzy mezi sériemi mají svůj význam. To, že 
je nebudete dodržovat, vám pomůže sice trénink ukončit 
dříve, ale nepřinese vám to takový užitek. Oproti chlapům 
ženy regenerují rychleji, a tudíž pauzy mezi sériemi a cviky 
můžou mít kratší. Ale nezapomínejte, že během silových 
cviků tělo potřebuje aspoň 2 minuty a víc na odpočinek. Pro 
chlapy je ideální pauza 2-5min. U pauzy je relativně přesné 
se orientovat pomocí vnitřního pocitu, což je asi jedna 
z mála věcí, kde se na něj lze téměř na 100% spolehnout. 

Není však potřeba během pauzy sedět na lavičce, ale 
můžete zařadit cviky, které nejsou pro tělo tolik náročné. 
Tedy různé mobilizační či korekční cviky, lehké cviky na 
malé svalové partie apod. Naopak potom u klasických cviků 
se vůbec nebojte používat různé kombinace a supersérie. 
Například kombinace bench pressu a různých variant 
přítahů na záda vedou k lepším výsledků u benchpressu. 
Více o fillerech si můžete přečíst

Naučit se správnou techniku u všech cviků, by měl být 
základ a celkem jasná věc. Bohužel tomu tak není. Zaprvé 
neberte, že každý ve fitku i ti, kteří zvedají těžké váhy, mají 
dobrou techniku. Ne vždy to platí. Pokud nemáte trenéra, 
dejte si ten čas a nastudujte si techniku všech cviků, které 
máte ve svém tréninkovém plánu připravené. Pokud cvičíte 
sami, nebojte si daný cvik jednou za čas natočit, abyste 
se potom mohli podívat a zkontrolovat si, zda vše děláte 
správně. Nechte maximální váhy na později a odpracujte 
si stovky opakování s lehčí váhou, kde jste schopni se na 
techniku soustředit. Protože studovat videa a nechat se 
opravovat od trenéra je super, ale dokud ten daný cvik 
neuděláte xkrát nic moc se nestane. Především pokud se 
díváte na profesionální kulturisty, neberte si z toho moc 
příklad. Mnoho z nich má různá zranění, anebo jsou v určité 
fázi přípravy a používají pro sebe upravené rozsahy a 
techniku. U každého cviku chcete ideálně použít plný rozsah 
pohybu a všechny části těla udržet, tak jak by měly být. 
Nezapomínejte přitom na to, že každý jsme stavěný jinak, a 
tedy například u dřepu není vhodné u každého dřepovat až 
na zem.

S tím se dostáváme k úpravě různých cviků. Musíte se 
naučit, nebrat si s sebou ego do fitka. Držte si váhy, které 
jste schopni odcvičit s dobrou technikou. Nebo podle svého 
plánu se pokuste o svoje zlepšení a nové váhy. Ale necvičte 
s váhou, kde celý cvik odtaháte úplně jinými svaly a tím 
pádem daný cvik potom ztrácí smysl. Pokud u daného cviku 
nemůžete například začít s lehčím závažím, tak si najděte 
lehčí variantu a k té těžší se propracujte postupně. Krásný 
příklad je u kliku. Než dělat poloviční kliky. Dejte si ruce 
na vyvýšené místo a udělejte klik poctivě. Jak budete sílit, 
budete se postupně rukama posouvat níž, až skončíte 
například se zátěžovou vestou 
a podpěrami pod rukama, abyste dosáhli většího rozsahu 
pohybu, anebo budete dělat kliky na 1 ruce. 

Zároveň se naučte poslouchat svoje tělo a ubrat si, když 
máte špatný den. Pokud vám dělá problém váha, s kterou 
se normálně rozcvičujete, tak je něco špatně a není dobré 
se snažit odjet trénink za každou cenu. Čímž se dostáváme 
k dalšímu důležitému bodu, který vám u tohoto rozhodování 
pomůže a to je tréninkový deník.
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Velký problém je v tom, že spousta lidí vůbec netuší, co a jak 
ve fitku dělají. Nejhorší případ je, když si budete vymýšlet 
trénink v šatně. Trochu lepší, že máte nějaký tréninkový 
plán, ale nepíšete si poznámky během daného tréninku. 
Proč je to špatně, je fakt, že nevíte, co vám v daném tréninku 
funguje, nefunguje, jde, nejde, jak se pohybujete s váhami. 
Můžete se i zpětně podívat, že například cvičit nohy ráno 
vám nedělá dobře a jste daleko za svými normálními 
váhami. V budoucnu si trénink a čas můžete přizpůsobovat a 
postupně se zlepšovat. Hlavně je velmi důležité mít přehled 
o tom, jaké váhy používáte, jaké množství serií a opakování. 
Protože tělo je potřeba pořád vystavovat dostatečně velkému 
stresu pro získání adaptace a je potřeba manipulovat 
minimálně se dvěma hlavními faktory a to je objem a 
intenzita.

To, že obecně lidé nemají výsledky z cvičení, je zapříčiněno 
z velké části také častým střídáním cvičebních programů. 
Je mnoho faktorů, které se v těle musí odehrát a kam je 
tělo potřeba dostat, aby pomocí adaptace na danou zátěž 
začalo sílit nebo zvyšovat svalovou hmotu, hubnout nebo vše 
dohromady apod. Proto je důležité, u vybraného programu 
vydržet aspoň měsíc, abyste zjistili, zda vám plán programu 
funguje či nikoli. Potom lze svůj trénink úplně předělat, 
anebo změnit jen některé části. To samé platí pro jednotlivé 
cviky. Velmi časté střídání cviků vypadá velmi efektivně, 
protože díky adaptaci nervového systému se dokážete rychle 
zlepšit, ale z pohledu budování svalů už je to mnohem horší. 
Kromě tréninkového deníku musíte také vědět, jaký je váš 
cíl a jak ho chcete dosáhnout. Je mnohem efektivnější 
cviky nestřídat, dochází sice k monotónnosti tréninku, ale 
z pohledu výkonu je to nejlepší cesta, jak se posunout.  
Trénink určený sportovci, který má na přípravu 3 měsíce, 
je sestavený s důrazem na výsledky, a ne na to, jestli ho 
trénink bude bavit. Pro lidi cvičící sami pro sebe, chtějící 
se cítit dobře, držící si nízké procento tuku a budující si 
nějaké svaly, je vhodnější obětovat efektivitu a rychlý nárůst 
výkonu namísto různorodosti a zábavy. Tady není problém 
pokračovat v tréninku dlouhodobě a ne pouze po dobu pár 
měsíců. Pořád byste ale neměli cviky střídat každý trénink, 
ale aspoň v rozmezí týdnů. Nejdřív je potřeba si hrát se 
sériemi, opakováním a váhou.



Jít na trénink s jediným cílem, a to je se naprosto zničit, 
abych nemohl chodit a chtělo se mi zvracet, je prostě úplně 
špatně. Problém je, že toto nastavení hodně podporují různé 
kruhové tréninky, anebo crossfit. Na druhou stranu lidi, co 
by měli zabrat, se řídí každou poučkou o tom, jak se hlavně 
nepřetrénovat. Tento přístup není také úplně vhodný, ať už 
máte jakýkoliv cíl a to například:
• Nabírání svalů
• Hubnutí
• Trénink pro zlepšení výkonosti v daném sportu
• Maximalizace síly
• Prostě trénink pro to být zdravý a aktivní
Ještě jednou zdůrazňuji. Neznamená to, že trénink má být 
lehký. Ale vyhodnocovat efektivitu tréninku podle toho, jak 
vám je blbě, jak jste unavení a kolik částí těla nejste schopni 
v příštích dnech ovládat, je prostě blbost.

JSOU TŘI HLAVNÍ BODY PRO BUDOVÁNÍ SVALŮ:
• Metabolický stres
• Poničení svalů
• Mechanická tenze

Metabolický stres z hlediska studií nevychází jako hlavní 
aspekt. A například trénink do selhání nepřináší lepší 
výsledky. 
Z pohledu poničení svalů opět není nutné pro růst svalové 
hmoty. Z hlediska proteinové bilance, poničení svalů pouze 
zvyšuje rozklad bílkovin a jejich přeměnu. Tudíž, zatímco 
celkově bílkovinová syntéza vzroste, tak poničení svalů 
má za následek, že net bílkovinová syntéza není vyšší, 
protože většina bílkovinové syntézy jde především na opravu 
poškozených svalových vláken a ne na budování nových 
svalových vláken.  
Každopádně to neznamená, že tyto dva faktory nehrají 
žádnou roli. Většina studií zároveň není moc často dělaná na 
opravdu pokročilých cvičencích, kteří například z tréninku 
do selhání mohou profitovat. Každopádně ta hlavní myšlenka 
je, že jako hlavní faktor bereme mechanickou tenzi. A 
metabolický stres a poničení svalů, které vznikne během 
tohoto standartního tréninku je dostačující a nemusíte tudíž 
vyloženě vyhledávat metody a varianty cvičení, kde enormně 
zvyšuje poničení svalů, a nebo metabolický stres. Protože 

kromě zhoršené regenerace, nám to nabízí maximálně 
srovnatelné výsledky ne-li horší.
DOMS (tedy bolest svalů po tréninku – v hodinách či dnech) 
nemá vliv na růst svalů a ani to není měřitelný faktor 
efektivnosti tréninku. 

Z pohledu zdraví a toho, že spousta těchto tréninků 
překlopuje poměr testosteronu vs cortisolu spíš na stranu 
cortisolu, obecně velmi zvyšuje celkový stres na vaše tělo. 
Pro všechny, kteří k tomu přidají neadekvátní spánkový 
režim, stravování apod., které toto vše ještě více naruší a 
to z pohledu „well-being“ není dobré. Budete unavení, tělo 
bude špatně regenerovat a v extrémních případech, ti kdo 
mají opravdu velmi stresové zaměstnání, tak můžou přispět 
různým nemocem, jako je infarkt, místo toho, aby cvičení 
tomu všemu předcházelo a celý stav pomáhalo zlepšovat.

Takže primárně se snažíme odtrénovat pro nás adekvátní 
objem práce (což se mění podle zkušenosti cvičence) a 
používat progresivní přetížení. Tedy například každý trénink 
zvýším váhu o pár kilo, anebo zvýším počet opakování nebo 
i určitá kombinace možností je víc. Snažte se, ale hlavně 
zaměřit na mechanickou tenzi a ne tolik na metabolický 
stres a poničení svalů. Pokud si sestavíte trénink správně, 
metabolického stresu i poničení svalů budete mít dostatek 
normální cestou, aniž byste je museli schválně vyhledávat. 
Optimální objem práce a zatížení v tréninku je závislá na 
pokročilosti cvičence. A tudíž ti co jsou velmi pokročilí si 
budou častěji hrát s tréninkem do selhání a mít z toho 
případně i benefit.
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Přetrénovat se není úplně tak jednoduché a obrovské 
procento lidí se do toho stádia nemá vůbec šanci dostat 
kvůli tomu, že netrénují dost tvrdě a dost často. Jednou 
z nejdůležitějších věcí pro budování svalů je tréninková 
frekvence.

Bohužel je bráno, že trénink 1x týdně na jednu svalovou 
skupinu je ideální. Toto však není pravda, pokud nejste 
začátečník. U lidí, co úplně začínají, je na relativně 
krátkou dobu takové zatížení dostačující. Velmi často 
se poukazuje na kulturisty, ale pokud se koukneme na 
naturální kulturisty, tak trénink je většinou minimálně 2x 
týdně na jednu svalovou skupinu. Obecně platí, že čím jste 
pokročilejší, tím častěji svalovou skupinu můžete cvičit. Jsou 
proponenti vysoce frekvenčních tréninků s tím, že je spousta 
studií, o které se můžeme opřít. Já jsem přešel k více 
frekvenčnímu pojetí tréninku a sedí mi to více, ale není 
podle mě potřeba to brát jako dogma. To hlavní sdělení je 
v tom, že pokud nejste začátečníci, tak minimum tréninků je 
pro jednu svalovou skupinu 2x týdně. S tím, že není problém 
trénovat svalovou skupinu každých 48h. Já jsem zkoušel 
každou svalovou skupinu každý den a jde to také, aniž byste 
se přetrénovali, jen je potřeba mít trénink správně napsaný. 
Takže pokud u tréninků 2x týdně nevidíte výsledky, zkuste 
nejdřív zvýšit frekvenci a pak hledat jinde.

Pokud trénujete tzv. „do selhání“, což je stádium, kdy už 
nemůžete udělat další kvalitní opakování bez
dopomoci) cviky jako dřepy, benchpress, trhy, mrtvý tah 
a další těžké cviky, přímo si říkáte o možnost zranění a 
z pohledu zatížení celého těla u dřepu nebo mrtvém tahu 
také o možnost přetrénování. Obecně trénovat příliš často 
v 95%+ maxima není úplně šťastný nápad. Nebojte se 
používat vyšší počty opakování jako 2,3 nebo i 5. Sílu tím 
budete rozvíjet dostatečně a pouze jednou za delší dobu si 
můžete dát těžší sérii a vyzkoušet si, kam jste se posunuli. 
Trénink do selhání je ideální aplikovat, když už tak na 
izolovaných cvicích, strojích nebo cvicích, které nejsou 
technicky náročné, tak aby nehrozilo riziko zranění. I tak se 
chce zamyslet nad tím, zda použít trénink do selhání a nebo 
radši jít cestou „Myo reps“ a nebo „KAATSU“.



Toto je další v poslední době velmi populární fráze. 
Každopádně jak už to bývá, vše je o kontextu a to, co 
je plošně pojato, rovná se hloupost. Pokud si shrneme 
základní body, budeme moct lépe najít správnou odpověď:

1) Ano, váš trénink by měl obsahovat „základní“, velmi často 
se jedná o vícekloubové cviky – dřep, bench press, shyb 
apod.

2) Ano, dá se vybudovat hodně svalů a udělat celou sportovní 
přípravu bez strojů

3) Ne, stroje nejsou to nejhorší, co člověk vymyslel a 
pokročilí cvičenci s cílem nabrat maximum svalové hmoty 
některé potřebují.

Pro účinnost cviku nás zajímá více jiných faktorů. Například 
v jakém rozsahu jsme schopni daný cvik provést, nebo zda 
daný cvik posiluje primárně ten sval, který máme v úmyslu 
posilovat. Dalších bodů, na které můžeme brát zřetel je více, 
ale důležité je, že nás zajímá výsledek. Jestli toto vše vyjde 
lépe pro předkopávání na stroji vs výstupy na bedýnku, tak 
je lepší dělat předkopávání a je jedno, že je to na stroji. To, 
že takový trénink nevidíte u sportovců je kvůli tomu, že tam 
nikdy není primární cíl budovat maximum svalové hmoty. 
Pro zlepšení výkonu a splnění daných kriterií tedy vyjdou 
lépe například ty výstupy. Je tedy potřeba vědět, proč cvičíte 
a jaký má být výstup a podle toho se rozhodovat. Takže jako 
závěr chci, abyste si odnesli, že pokud máte celý trénink na 
strojích, tak to není dobře a měli byste zakomponovat více 
základních cviků, ale není potřeba přestat všechny stroje 
používat. 

A to samé platí pro izolované cviky. Určitě by neměli tvořit 
hlavní část vašeho tréninku, ale použít izolované cviky ke 
konci tréninku a pro vysoké počty opakování je perfektní. I 
kvůli tomu, že Možnost zranění u těchto cviků je většinou 
malá a i když jste unavení, nemůžete techniku, na rozdíl od 
dřepu, moc pokazit. 

Pojďme si nejdřív projít, co je opravdu od rozcvičky 
vyžadováno:

• Mentální přípravu
• Fyzickou přípravu
• Ochranu před zraněním
• A ideální zvýšit výkonnost

Už z těchto bodů je patrné, že cvičící plán pro silový trénink 
ve fitku nemůže být stejný jako pro běhání, technický trénink 
rugby a nebo zápas v hokeji.

POJĎME NEJDŘÍVE NA TO FITKO:
Nejdříve se zaměříme na obecně statický strečink, který před 
tréninkem není potřeba. Navíc existuje mnoho studií, u nichž 
výsledky dokazují i zhoršení výkonnosti. Jak z pohledu snížení 
výbušnosti, reakčního času, silové vytrvalosti, rychlosti běhu 
či výstupního výkon (power output). Uvádím několik odkazů:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15599756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16686563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16095426
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15574098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15292749

 
Dynamický strečink, který se bere jako ta dobrá varianta, není 
ovšem z pohledu zvýšení výkonnosti nikterak lepší možnost

https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-011-1879-2

Má tedy smysl vůbec nějakou rozcvičku řešit? Ano, protože 
zahřátí zvyšuje výkonnost a snižuje riziko zranění 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-015-0376-x

Zahřáté svaly jsou méně viskózní. Tzn., že méně viskózní svaly 
jsou pružnější a nabízejí menší pasivní odolnost vůči změnám 
délky svalů. To může mít vliv zejména na zvýšení výkonu a 
rychlosti a také na celkový výkon síly.
Během nečinnosti se navyšuje počet vazeb mezi aktinem a 
myosinem ve svalové tkáni. V důsledku toho svaly ztuhnou. 
Celá řada pohybových cvičení tyto vazby přeruší a tím dochází 
ke snížení pasivního odporu svalů na změny délky, opět lze 
potenciálně docílit ke zvyšující síle a výbušnosti.
Jako většina chemických reakcí a glykolýzu nevyjímaje, kdy 
během ní dochází k rozpadu svalového glykogenu pro tvorbu 
energie sloužící svalovým kontrakcím, je právě zrychlena 
teplotou. Zahřáté svaly mohou produkovat více energie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15599756
http://barbargym.cz/blog/jak-zefektivnit-trenink-aneb-fillery-superserie-a-co-dal/Naučit se techniku
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16095426
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15574098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15292749
https://link.springer.com/article/10.1007/s00421-011-1879-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-015-0376-x


Zahřáté tkáně mají i vyšší rychlost nervového vedení, což 
umožňuje rychlejší neurální signalizaci. Signály z mozku 
jsou tedy přijímány svaly rychleji a naopak. Tím se zvýší vaše 
reakční doba a rychlost vývoje síly.
V zahřátých svalech je vazba mezi kyslíkem a hemoglobinem 
slabší. To usnadňuje hemoglobinu ve vašich červených 
krvinkách uvolňovat kyslík do svalové tkáně.
Existuje pojem jako aktivační cviky, které pomohou k lepšímu 
zapojení daného svalu v tréninku. Opět dle této studie

http://digitalcommons.uri.edu/theses/49/

, tomu tak není.

Proč tedy i já nepoužívám pouze jednoduchý způsob, ale 
mám rozcvičky více komplexní a co by měly podle mě 
obsahovat?
Viz body víše obecné zahřátí
Pokud je čas SMR – pokud ne, nevadí pro mě důležitější na 
konci tréninku

REHAB CVIKY
Když opravdu nejde o velké nápravy – představte si pod 
tím například začátky cvičení, kdy to fyzio a doktoři pustí 
po operaci zad apod. Tak rehab cviky používám v rozcvičce, 
pokud se mi nehodí je použít jako filler v klasickém tréninku. 
Snažím se o to, aby tréninková jednotka byla co nejvíce 
efektivní a nenutit lidi trávit X hodin ve fitku. Příklad prvních 
měsíců po plastice kolene. Celý trénink na danou nohu, vždy 
nacpu do plnohodnotného tréninku vršku těla.
DYNAMICKÁ ROZCVIČKA
Najdete spousty variant, co je nejlepší. Jaké cviky použít, 
jak je vzájemně propojit do určitých sekvencí apod. Já tady 
v naprosté většině používám základní cviky, u kterých chci, 
aby lidi prováděli perfektní techniku. Tím dochází z pohledu 
jednoho měsíce v počtu 3-4 tréninků týdně k stovkám 
opakování navíc. Plus s kombinací se základní mobilizací - 
nejčastěji hrudní páteře, kyčlí a kotníku 
a stabilizací lopatek.
FINÁLNÍ NABUZENÍ SYMPATICKÉHO SYSTÉMU
Může být jakákoliv varianta výskoků, odhodů medíku apod. 
Zase to neberte, že je to něco, po čem se vyčerpáte, ale spíš 
vás to nakopne a rozjede tělo, že se jde něco dělat a ne že si 
jdete dát zmrzku a koukat na film.
CO SE TÝKÁ SPORTU, JE TO TROCHU SLOŽITĚJŠÍ 
Každý sport je specifický a tomu by mělo odpovídat 
i nastavení a plánování samotného tréninku. Kromě 
toho s ohledem na typ tréninku nebo zápasu je důležité 
respektovat tento fakt i u rozcvičky. Dát na to obecná pravidla 
moc fungovat nebude. Tak aspoň dle mě pár základních věci.
HLAVNÍ ROZDÍL MEZI ROZCVIČKOU NA SILOVÝ TRÉNINK  
a  na sport, je, že různé běhání, změny směru apod. se 
nedělají pomalu a nedochází k rovnoměrnému zrychlování. 
Například u dřepu lze začít s vlastní vahou a postupně s 
kontrolou přidávat zátěž, co je vlastně specifická dynamická 
rozcvička.  PAP (post-activation potentiation) je velmi náročné 
prakticky používat, studiemi je však doloženo jeho pozitivní 
dopad na sportovní výkon pomocí dynamické rozcvičky.  
PRO SPORTOVNÍ ROZCVIČKU JE TEDY VELMI DŮLEŽITÁ 
specifičnost pro danou aktivitu, kterou budeme dělat.

Toužíte po štíhlém pasu nebo dokonce po pekáči buchet? 
Ustavičným cvičením břišních svalů toho nedosáhnete. 
Kostky na břiše má každý. Tak je anatomie daná. A abychom 
docílili vyrýsovaného břicha, je v první řadě potřeba se zbavit 
tuku, který břicho zakrývá. Dosáhnete toho prostřednictvím 
kalorického deficitu a to ideálně kombinací tréninku a 
jídla. Správné cvičení břicha je však velmi důležité. A to 
především z hlediska zdravotního, aby vás nebolela záda a 
fungovaly i další části těla. Tisíce sed lehů vám nepomůže 
břicho zeštíhlit. Pokud vás trápí břicho jako takové, zaměřte 
se na práci se stresem, který během shazování tuku působí 
nejlépe. Jste-li v kalorickém deficitu a chcete tělu pomoct 
zbavit se tuku na břiše, snažte se zlepšit svůj spánek a 
snížit hladinu stresu. Vyzkoušejte třeba různá dýchací nebo 
meditační cvičení, zařadit aerobní trénink a dostat kortizol 
pod kontrolu, abyste ho neměli chronicky zvýšený. U žen 
platí ještě jeden bod. Pokud se vám, dámy, povede střed těla 
opravdu hodně osvalit a to díky obrovskému objemu práce, 
vydaly jste se na cestu k tomu vypadat ještě tlustší než 
normálně. Důvodem je, že pokud nebudete vyrýsované, svaly 
zvětší průměr pasu a při nabrání malého množství tuku 
budete vypadat ve středu těla větší. Můžete si toho všimnout 
u atletek a nebo crossfitaček, které to dělají na závodní 
úrovni.

http://digitalcommons.uri.edu/theses/49/


si můžete přečíst v 4 dílném seriálu v odkazu níže. Kde 
najdete kompletní návod, na správné cvičení krok za 
krokem.

https://blog.kaloricketabulky.cz/2015/01/tomas-bartos-
jak-spravne-cvicit-bricho-i/

https://blog.kaloricketabulky.cz/2015/02/tomas-bartos-
jak-spravne-cvicit-bricho-ii-nacvik-dychani/

https://blog.kaloricketabulky.cz/2015/03/tomas-bartos-
jak-spravne-cvicit-bricho-iii-neutralni-poloha-patere-a-

prehled-cviku-na-posilovani-brisnich-svalu-na-videu/

https://blog.kaloricketabulky.cz/2015/03/tomas-bartos-
jak-spravne-cvicit-bricho-iv-rotace-a-flexe/

Nejdřív obecně pár slov o strečinku. Díky boomu jógy 
zažívá strečink jedno z nejpopulárnějších období. Na 
každém rohu je slyšet, jak se každý potřebuje protahovat. 
Ve skutečnosti přitom strečink potřebuje mnohem méně 
lidí, než si myslí. Důvod je ten, že strečink funguje na bázi 
nervového systému, tedy stejně jako SMR. A tudíž nový 
rozsah dosažený strečinkem je krátkodobý a především jde 
pouze o rozsah pasivní. Toto je i důvod, proč u rozcvičky, 
kdy chceme tělu nabídnout lepší rozsah, neděláme 
statický strečink, protože to samé nám nabídne SMR bez 
možnosti zranění nebo úbytku síly. Další opomíjená věc 
je hypermobilita, kterou najdeme častěji u žen. Můžete si 
udělat rychlý beighton test. Co to znamená pro statický 
strečink? Pokud se chcete protahovat v segmentu, kde se 
nachází hypermobilita, je to úplně zbytečné, protože rozsah 
už dávno máte plný a potřebujete primárně pracovat na 
stabilitě v daném hypermobilním segmentu. Velmi často lidi, 
co by statický strečink dělat neměli, anebo ho nepotřebují, 
s ním tráví spoustu času, protože jim jde. 

Znamená to, že je strečink úplně k ničemu? Ne doslova. 
Statický strečink je vhodné zařadit v případě specifické 
potřeby. Nemusí se jednat pouze o rožštěp nebo provaz, ale 
například o dosažení správné „catch“ pozice pro čelní dřep, 
anebo vzpěračské cviky. Pro tyhle věci, které se rozvíjejí 
specificky a záměrně, je statický strečink samozřejmě 
výborný.

Jaký je zároveň nejlepší rozsah cvičení? Plný anebo různé 
částečné rozsahy jako je často vidět na internetu? 

Celý článek zde: 

https://barbargym.cz/je-lepsi-plny-a-nebo-castecny-
rozsah-pohybu/
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https://blog.kaloricketabulky.cz/2015/03/tomas-bartos-jak-spravne-cvicit-bricho-iii-neutralni-poloha-patere-a-prehled-cviku-na-posilovani-brisnich-svalu-na-videu/
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Zkráceně a obecně si shrneme první zákon termodynamiky:
• Energie nemůže být zničena, ale vždy musí být 

přeměněna do určité formy, kterých je hodně. Pro nás 
jsou důležité:

• Chemická energie je uchovaný zdroj energie v jídle a 
lidských tkáních.

• Kinetická energie je energie, kterou potřebuje pro 
pohybování s věcmi. Pro tento způsob pálíme výše 
zmíněnou energii.

• Termická energie je typ energie, který cítíme jako teplo. 
Jinak řečeno vytváření tepla opět je to tvořeno z chemické 
energie.

Tudíž z toho vyplývá tak známý fakt, který tolik trenérů 
zkouší popřít v dnešní době, že pro spalování je potřeba 
být v energetickém deficitu a pro nabírání v energetickém 
plusu. Každopádně váha samotná se dá ovlivňovat i jinak. 
Tedy pokud nabíráte svaly opravdu velmi rychle (často je toto 
vidět u lidí, kteří berou steroidy) je možnost spalovat tuk a 
mít větší kalorický příjem. Stejně jako existují studie, které 
ukazují možnost budovat svaly v kalorickém deficitu a těmito 
způsoby hýbat s váhou opačně, než by se čekalo. Ale změna 
váhy se nerovná pouze nabírání, anebo spalování tuků.
Na základě tohoto zákona můžeme logicky dojít k závěru, 
že cardio pro spalování tuků není vůbec podstatné. Je 
totiž úplně jedno, zda spalujete během aktivity primárně 
tuky, anebo primárně cukry. Pro hubnutí je důležitý 
kalorický deficit. Proto je úplně jedno, zda děláte kardio na 
lačno nebo používáte HIIT a nebo nízko intenzivní kardio 
(LISS). A proto jestli spálíte 400kcal na cardiu, a nebo si 
podle toho přizpůsobíte stravování, má naprosto stejný 
výsledek spalování tuku. Nemluvě o tom, že všechny typy, 
včetně silového tréninku, jsou si velmi podobné z hlediska 
spálené energie. Každopádně máme několik typů cardia 
a porovnáme si, jaké jsou rozdíly a zda je nějaká forma 
lepší. V tuto chvíli budeme vše srovnávat ne z pohledu 
maximalizace sportovního výkonu, do hloubky energetických 
systémů apod. se vůbec totiž nedostaneme. Budeme nyní 
vše řešit z pozice cíle mít co nejvíce svalů s co nejmenším 
procentem tuku.

ZAČNEME V DNEŠNÍ DOBĚ TAK POPULÁRNÍM HIIT 
TRÉNINKEM (sem spadají téměř všechny možné kruháče, 
tabaty – i když to se studií s tímto názvem nemá vůbec 
nic společného apod.) Jeden z hlavní bodů, proč je 
HIIT tak perfektní, je EPOC. To neuvěřitelné pálení i po 
skončení tréninku je však přehnané. Ve skutečnosti EPOC 
zahrnuje pouze 6-15% z celkového kyslíkového nákladu na 
trénink studie zde. Jinak řečeno, EPOC se bude pohybovat 
někde kolem 50 kcal energetického výdeje.

Pak tu často máme obrázek sprinterů a amerických 
fotbalistů a srovnání s HIIT. Každopádně sprinterský trénink 
a jejich běhání intervalů nemá s HIIT vůbec nic společného. 
Naprostý standart pauzy mezi sprinty je kolikrát 5 a více 
minut na 5-15s sprint. Ne jako v dnešní době oblíbená 
tabata 20s a 10s pauza. Dokonce jsou studie, kde se toto 
srovnává  pro studii klikněte zde a co z toho vychází? Pomocí 
HITT trénujete spíš jako fotbalista než jako elitní sprinter.

Rozdíl ve změně kompozice těla – hubnutí, nabírání svalů 
mezi HIIT a LISS je téměř nulový – studie pro tuk a studie 
pro svaly
A aby toho nebylo málo. HIIT má na rozdíl od LISS nejhorší 
vliv na silový trénink. Studie zde a zde. Jako příklad si 
vezmeme tuto druhou studii.
BYLY 3 SKUPINY:
• Silový trénink (3x fullbody)
• To samé + LISS na kole
• To samé + HITT na kole
Silový trénink nabrali 4,1% čisté svalové hmoty, silový 
trénink a LISS nabrali 3,6% a HIIT pouze 1,8%.
Další studie zde a rozdíl 17% nárust oproti 0% u těch, kteří 
měli přidaný HIIT. 

Dokonce můžeme tvrdit, že LISS je mnohem lepší než HIIT 
a to kvůli jednoduchému argumentu. Můžete totiž danou 
aktivitu dělat déle, a tudíž spálit více energie (jsme zpět u 
termodynamiky) studie zde.
V čem je HIIT ale zaručeně nejlepší, je úspora času. Tohle 
je jediná věc, která se tomuto typu tréninku nedá upřít. 
Ale pozor, nemá to vyznít sarkasticky, protože tento aspekt 
přeci jen může být pro spoustu lidí naprosto zásadní. Pokud 
někdo není schopný si najít víc jak 3x10min týdně, je nějaká 
forma sprintů nebo intervalů to jediné a tím pádem nejlepší, 
co může udělat než místo toho radši nedělat nic.

ZÓNA PRO SPALOVÁNÍ TUKU A CARDIO NA LAČNO:
Viz body výše. Vždy jde především o energetický deficit. 
Jestli během dané aktivity spalujeme tuky, anebo cukry, 
je úplně jedno. Hlavní problém tréninku na lačno je 
pravděpodobnost ztráty svalové hmoty. Což je to poslední, co 
u hubnutí chcete.

U cardia obecně je problém v tom, že narušuje budování 
svalů a síly. U HIIT jsme se na to už podívali a je vidět, že je 
to nejhorší ze všech možností. Jde především o boj AMPK vs 
mTORu, ale podle všeho je to z toho udělaný mnohem větší 
strašák než doopravdy je – viz tato studie zde.
Plus aerobní systém je číslo jedna v prevenci všech možný 
kardiovaskulárních onemocnění a hlavně v boji proti 
stresu, což je v dnešní době obrovský problém a je to další 
věc, kterou HIIT neumí, tam je to přesně naopak. A stres 
pro vaše tělo je také trénink samotný, tím spíš, když jdete 
na nějaký super kruháč, kde tělo dostanete do fáze blití 
a válení se po zemi (To, že takové tréninky jsou blbost, si 
můžete přečíst zde). Nemluvě o tom, že i srdce jako takové 
(protože je to také sval) se adaptuje jinak u LISS vs HIIT. 
Pokud neřešíte pouze hubnutí a budování svalů, ale jste i 
aktivní a různě si chodíte zahrát jakýkoliv sport, mít dobrý 
aerobní systém je jeden z faktorů, který vás může ochránit 
od zranění, protože se vaše kvalita pohybu nezhorší během 
hry, kdy začnete být stále více a více unavení. 

https://journals.lww.com/nsca-jscr/Fulltext/2016/01000/Dissimilar_Physiological_and_Perceptual_Responses.28.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21113312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8028502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8028502
http://ajpregu.physiology.org/content/310/11/R1297.long
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27857692
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2014/11000/Effects_of_Concurrent_Strength_and_Endurance.25.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3942093/
https://www.researchgate.net/publication/259653334_Exercise-induced_AMPK_activation_does_not_interfere_with_muscle_hypertrophy_in_response_to_resistance_training_in_men
http://barbargym.cz/blog/bolest-vam-nepomuze-dosahnout-vysledku/


TUDÍŽ ZÁVĚREM ZÁKLADNÍ VĚCI, CO VÁS OPRAVDU PRO 
HUBNUTÍ A VÝBĚR CARDIA ZAJÍMAJÍ: 

1. Mít správně sestavený a nastavený silový trénink v co 
největším počtu za týden, co je možné dlouhodobě 
zvládat (ne dlouhodobě není v počtu pár týdnů).

2. Upravit si stravu, ale tak, abyste byli v mírném 
deficitu. Nesestřelit to co nejníže.

3. Ve stravě mít dostatek bílkovin a ženy ještě více než muži 
mít stále také dostatečný příjem tuku.

4. V případě, že už nechcete a nebo už moc není co vzít 
ze stravování a silový trénink máte na maximu, co 
zregenerujete, je tím pádem ideální čas na to přidat 
cardio.

5. Za mě primárně vše kombinovat. Jelikož platí, 
že potřebujeme danou aktivitou dosáhnout co největšího 
energetického výdeje, je potřeba dělat věci, ve kterých 
naše tělo není efektivní. A hlavní princip těla je, že se 
snaží všemu adaptovat. Proto dokážete pořád běžet dál a 
dál, musíte zvedat těžší činky apod. Tudíž vybrat si jeden 
typ a ten pořád dělat dokola, je nesmysl.

6. Hned po střídání různých aktivit a typů je za mě LISS. 
Benefit z pohledu práce se stresem a minimální 
narušení silového tréninku. Pro většinu lidí je 
dlouhodobě udržitelný, protože nebolí, ale zase trvá 
dlouho.

7. HIIT by za mě měl být trénink jednou za čas jako 
zpestření. Pokud není čas a můžu udělat pouze několik 
intervalových věcí. Pořád bych šel cestou skutečných 
sprintů. Je potřeba dávat pozor například na běh, 
kde můžeme narušit regeneraci po těžkých silových 
trénincích. Pokud se zaměříme na pouze koncentrické 
možnosti, s regenerací nebude problém. Raději bych  volil 
cestu 100% sprint do 15s a 3-5min pauza, anebo dokud 
se nedostane zpět na 130 tepů a níž.

Sám jsem se velmi dlouho podle tohoto varování řídil a dával 
si na něj pozor. Jde o to, že když cvičíte více než 60minut, 
začne klesat hladina testosteronu a zvyšuje se cortisol, 
teoreticky se trénink může stát až kontraproduktivní. 
Jedná se o pravdivé informace, podložené studiemi. 
Avšak testování probíhalo u cyklistů, kteří podstoupili 
nepřerušované tréninky. V porovnání s fitkem, kde dochází 
ke krátkým pauzám, nebo se dělají lehké cviky na vydýchání 
mezi sériemi, nelze považovat za to samé. Každopádně já 
si myslím, že pro většinu lidí, co nežijí kulturistikou, tak je 
60min. velmi dobrým vodítkem. Za tuto dobu se dá stihnout 
naprosto dostačující těžký trénink, a pokud jste ve fitku 
mnohem déle, znamená to spíše, že se flákáte. Změnit 
si postavu, anebo dosáhnout na lepší výsledky ve sportu 
nemusí znamenat žít ve fitku.



Častý problém je jakou dietu si vybrat a dodržovat.
Jako hlavní bod bych chtěl, abyste si uvědomili, že:
Dietu dodržujete vždy. Je to jednoduše způsob stravování. 
Slovo dieta neznamená, že budete trpět a nic nebudete jíst. 

1. Dietu si nevybíráte na nějakou krátkou chvilku, po které 
se vrátíte ke svému starému způsobu stravování. Pokud 
se teď stravujete určitým způsobem a nemáte svou 
vysněnou postavu, tak je asi něco špatně. Vrátíte-li se po 
určité době k předešlému způsobu stravování, dosáhnete 
pouze toho, že se vrátíte, tam kde jste byli. Dietu a 
způsob stravování vybíráte tak, abyste na ní dokázali 
vydržet co nejdéle to je jen možné. 

2. Když si necháte někde zaplatit sestavení jídelníčku. 
Myslete na to, zda to, co vám řeknou a dají, můžete 
dodržovat několik let. 

3. Až budete mít základní dietu připravenou. Můžete v 
různých krátkých časových úsecích přidávat striktnější 
diety, které vám urychlí cestu za vaší vysněnou postavou. 
Nezapomínejte, že se vždy musíte vrátit k dietě, která vás 
sice pomalu, ale s jistotou přibližuje k vašemu cíli. Pokud 
se po opravdu nějaké nesmyslné striktní dietě vrátíte k 
racionálnímu stravování, jehož cílem je hubnout, ale vy 
přesto přibíráte, vaše tělo se dostalo do pasti zvané yo—
yo efekt, kdy přiberete ještě víc, než jste vážili předtím.

KDYŽ BYCH TO VŠE SHRNUL A DAL DO BODŮ: 
1. Chcete dietu, kde vám jídla chutnají, rozumíte principům 

a dietu jste schopni vydržet dlouho.
2.  Víte, na jakém principu snižujete daným typem stravování 

kalorický příjem .
3. Hlídáte si, aby skok do deficitu nebyl příliš velký.

S tím, jak se mění vaše stavba těla, ať už hubnete nebo 
nabíráte svaly, mění se i potřeby vašeho těla. Odkazuji na 
první bod - musíte rozumět tomu, proč se stravujete, jak se 
stravujete a co je potřeba měnit v průběhu času.
Všechny typy diet jsou si rovny. Hlídáte si body napsané výše 
a nenecháte si prodat nějakou novou zaručenou dietu, když 
už na začátku víte, že se vám bude těžko dodržovat.
Dieta podle krevní skupiny je ultra hovadina, a pokud vám to 
někdo nabídne, dejte mu pěstí.
Cheat day – je velmi používaný a velmi logický, ale podle 
všech poslední studií a výsledků dělá víc škody než užitku. 

Tělo je neuvěřitelné v tom, že se dokáže přizpůsobovat všem 
možným podnětům. Proto vznikají dysbalance, například ze 
sezení u počítače, lidé mají zpomalený metabolismus apod. 
Když bude chtít u tréninku a stravy dosahovat výsledků s 
co nejmenší prácí a s co nejmenší změnou v jídelníčku, 
docílíte dříve či později stagnaci. Jedná se o bod, kde se 
zastavíte a abyste se mohli posunout dál, budete muset 
změnit jídlo, tak i trénink. Budete muset trénovat častěji a 
tvrději a jíst striktněji. Pokud rovnou naskočíte do nejtěžšího 
tréninku a do nějaké šíleně striktní diety, tak si zbytečně 
berete možnosti vývoje do budoucna. Pokud trénujete každý 
den a nic se neděje, vymýšlet plány, co s tím bez toho, aniž 
byste si tělo úplně nezruinovali, už není jednoduché. Úplně 
stejně jako překopávat jídlo, když žijete na 0g sacharidů, ale 
dolů už nejde ani gram. Nemluvě o tom, že tyto drastické 
nástupy nefungují už z principu, že z tréninku člověk nestíhá 
regenerovat. Deficit v jídle byl příliš velký, a tudíž dieta je 
díky tomu neudržitelná, protože na to tělo bude reagovat 
velmi negativně a to je jeden z hlavních příčin yo-yo efektu. 
A to je i důvod, proč lidi rozhodnutí něco změnit po pár 
měsících vzdají. S čím přichází více problémů, než se zdá, 
protože náš mozek velmi velmi zjednodušeně dělá výpočet 
„risk-reward“ a pokaždé, kdy nastoupíte do brutálního 
tréninku, který skončí neúspěchem, bude najití nové 
motivace a odhodlání začít znovu cvičit pořád těžší a těžší. 
Pro váš mozek se jedná o signál, že vydaná energie za něco, 
z čeho není nic pozitivního, nedává smysl. Je potřeba mít 
reálné cíle (o tom později) a i když může být super využít 
nabrané motivace k tomu chodit cvičit každý den, nastavte si 
to tak, abyste u toho buď zůstali napořád, anebo jste to brali 
jako přechodnou fázi například na 3 měsíce s tím, že potom 
se program opět změní, ale konec je plánovaný a neskončí 
tím, že už to nestíháte.



Zapomeňte na to. Je lepší ve stravování fungovat ve větších 
úsecích mezi deficitem, vyrovnaným stavem a plusem 
v úsecích dlouhých aspoň 3-8 týdnů.
Každý způsob stravování, co zaručuje super výsledky a tím 
spíš pokud je u toho nějaká celebrita, je hloupost a nechcete 
si o tom ani nic číst, natož to dodržovat.
Všechny diety postavené na mixování prášků a pití hotových 
nápojů je opět šílenost. Držte se kvalitních surovin, které 
nejsou zpracované, a jezte reálné jídlo. Pokud vás nebaví 
a nechcete se učit vařit, tak si vybírejte kvalitní restaurace 
a kuchaře a opět první body rozumějte principům, ať 
si můžete objednávat a jíst v restauracích tak, aby to 
fungovalo.

Pojďme si nejdříve srovnat nejasnosti kolem bílkovin. 
Většina lidi v této oblasti totiž poněkud tápe. A zadělává 
si tak i na zdravotní problémy. Bílkoviny zodpovídají za 
obrovskou řadu procesů a najdeme je v celém našem těle…
Přes 40% bílkovin je uloženo ve svalech, přes 25% v rgánech 
a zbytek víceméně především v kůži a krvi. Bílkoviny jsou 
složeny z aminokyselin, které tělo potřebuje k vytváření 
různých variant vlastních typů proteinů a molekul 
obsahujících dusík (nitrogen-containing), které dělají život 
možným.

Bílkoviny potřebujete a musíte se naučit, jakou cestou je 
přijímat v dostatečném množství.

Aminokyseliny se mohou lišit ve struktuře v prostředích 
s různými úrovněmi kyselosti. Charakteristické znaky 
postranních řetězců aminokyselin tvoří polypeptid, který 
diktuje strukturu bílkovin a ovlivňuje jeho funkční úlohu v 
těle, zahrnují:

• zda určité aminokyseliny mohou být v těle syntetizovány, 
nebo musí být přijaté potravou

• do jakých metabolických cest mohou aminokyseliny 
vstoupit

Naopak ohledně negativních účinků, o kterých se píše, ať už 
problémů s ledvinami nebo játry neexistují žádná data. Jsou 
naopak studie, které testovaly dlouhodobý extremní příjem 
bez jakéhokoliv náznaku zdravotních problémů. O to spíš 
pokud budete konzumovat optimální množství, nemusíte mít 
strach už vůbec žádný. 

KOLIK POTŘEBUJEME BÍLKOVIN
Rovnou se podíváme na důležitý fakt bílkovin – a to je jejich 
příjem. Tady je potřeba si uvědomit, že v naprosté většině 
případů nekonzumujete pouze jednu makroživinu vedle 
druhé, ale jíte jídlo, tudíž určitou kombinaci těchto faktorů.
Bílkoviny jako takové mají větší TEF (thermic effect of food), 
a tudíž při jejich trávení spálíte více kalorií. Na druhou 
stranu nemůžeme brát, že jsou nějak obzvlášť syté. Když 
si srovnáte stejný počet kalorií například krůtího masa a 
nějaké zelené zeleniny, tak rozdíl v gramáži a celkového 
objemu jídla bude těžce na straně zeleniny. Proč je to 
důležité?

• Protože jeden z hlavních senzorů, který nám říká, zda 
jsme sytí, je právě objem jídla – a to jak moc se žaludek 
roztáhne než to, co jsme doopravdy snědli.

Pokud tedy chcete hubnout, s čímž souvisí snížení kalorií, 
je potřeba najít způsoby, jak být nasycený a nefungovat 
s pocitem hladu. Spousta lidí řekne, že jsou mnohem sytější, 
když dodržují vysoce proteinovou dietu. Jeden z důvodů 
může být špatná možnost ukládání aminokyselin v těle, 
stejně jako například u sodíku nebo vody. Tudíž tělo je velmi 
efektivní v rozpoznání, kdy máme bílkovin dostatek. Při 
dosažení dostatečného množství máte pocit zasycení 
mnohem větší než například u cukru nebo tuků.

KOLIK TĚCH BÍLKOVIN JE POTŘEBA?
Na základě všech posledních studií můžeme určit 1,8 g/
kg jedince jako naprosté maximum, které je třeba přijímat. 
S tím, že ve velké řadě studií měli pozitivní výsledky i u 
menšího množství. Jinak řečeno: přijímat více bílkovin než 
1,8 g/kg už nemá žádný efekt na zlepšení, protože podle 
studií úplně stačí 1,6 g/kg (je tam už vytvořená maximální 
rezerva a jistota, že víc nepotřebujete). Pro ženy celkem 
bezpečně můžeme určit, že jim stačí 10% méně. A na 
druhou stranu je tady výjimka u chlapů s dobrou genetickou, 
kteří začínají a mají velký potenciál nabírání svalové hmoty, 
kde se může vyplatit dostat příjem na 2,2 g/kg.

Teď, když už víte, kolik bílkovin je potřeba přijmout, 
vyřešíme další snad ještě zásadnější problém, kteří 
všichni mají, a to, kdy bílkoviny přijmout, především okolo 
tréninku.
Nejdříve si však musíme ujasnit, že čím jste zkušenější, tím 
méně bílkovin potřebujete, protože vaše tělo je mnohem 
efektivnější v celém procesu zastavení rozkladu bílkovin. 
Zároveň, čím jste zkušenější, tím je méně proteosyntézy, 
protože čím více máte svalů (a jste blíže ke svému 
genetickému maximu), tím méně nových svalů budujete, a 
tudíž tím potřebujete méně bílkovin.
Dalším důležitým faktorem je, že u začínajících cvičenců 
řešit konkrétně stravování kolem tréninku je celkem 
zbytečné, jelikož anabolické okno může trvat více než 72 
hodin.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.2005.093690/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.2005.093690/full


Zdroj obrázku

U pokročilejších cvičenců je ale tato doba výrazně menší, 
a tudíž mít správně nastavený přísun bílkovin v okolí svého 
tréninku je důležité, abyste mohli maximalizovat svalový 
růst. 

Teď už tedy víte, že nemusíte hned utíkat pro proteinový 
nápoj do šatny, ale ohlídat si, že po tréninku přijmete 
minimálně 0,6 g/kg. Proč pořád mluvím pouze o nárůstu 
svalové hmoty? Protože i když chcete hubnout, tak jeden z 
cílů by pro vás mělo být maximalizovat množství svalů.
Z toho se rovnou dostáváme asi k nejpopulárnějšímu 
suplementu všech dob – a to je BCAA. Velmi stručně 
BCAA sami o sobě nepomůžou se zvýšením svalové hmoty 
a především při nadměrné konzumaci bez ostatních 
aminokyselin mohou naopak ještě škodit. Když vezmeme 
toto v potaz a následně cenu BCAAček, úplně stačí případně 
používat kvalitní proteinový prášek.

Jak je z předchozího textu zřejmé, doplňky stravy ani tak 
důležité nejsou. A měli byste být schopni fungovat pouze na 
kvalitní stravě.
Každopádně pro mnoho lidí je to stále obrovský problém. 
A to nejen pouze z pohledu „nechce se mi vše doma vařit 
a připravovat“, ale také, že kvůli své práci (vytížení) během 
dne není čas si k jídlu sednout. To jsou pak situace, kdy 
přicházejí na řadu doplňky stravy. A proteinový prášek 
patří mezi naprostou špičku. Krom toho, že vám může 
pomoct při vaření, je to především velmi komfortní, lehce 
přenositelná a během pár minut zkonzumovaná svačina.
U velké řady lidí, kteří mají problém doporučené množství 
bílkovin konzumovat (aspoň z 50-60%
 z kvalitních zdrojů bílkovin jako jsou vajíčka, ryby, maso a 
vůbec se to netýká jen veganů), je proteinový prášek dalším 
skvělým pomocníkem, jak přijmout dostatečné množství 
plnohodnotných bílkovin.

http://www.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpregu.00636.2007
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-017-0184-9
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-017-0184-9


Jak jsme si řekli, tuky potřebujete pro správnou funkci těla. 
Pokud váš celkový jídelníček nestojí za nic, neznamená, že 
konzumací plnotučné mléko nebo 40% sýru něco zachráníte. 
S vyšším obsahem tuků dostává jídlo alespoň nějakou 
chuť a bude v něm obsaženo méně chemikálií a aspoň 
nějaké vitamíny apod. Pokud nemáte ve stravě dostatek 
ryb, měli byste mít povinně doma koupený kvalitní rybí olej 
(omega 3) a začít jíst ořechy (nejlépe mandle), avokádo 
nebo při vaření používat kokosový  či avokádový olej. Hlavně 
ženské tělo funguje na tuku mnohem lépe. Více vás zasytí, 
což u redukčních diet je velmi důležitý faktor z pohledu 
udržitelnosti. U chlapů to má na hormony také vliv a tudíž 
žádná dieta by neměla obsahovat méně než 20% tuků. 

To, kolik jíte jídel denně, nijak neovlivňuje váš metabolismus 
(k čemuž se konkrétněji dostaneme dále), ani nemění 
schopnost hubnout. Kalorický deficit se prostě obejít nedá 
(zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov a tamtéž). Spousta proponentů 
je potom přesvědčena o úžasném vlivu  insulinu a pocitu 
hladu. Ani toto studie však nepotvrzují. A dokonce můžeme 
najít studie, které vycházejí ohledně hladu lépe při menším 
počtu jídel denně. Hlavní je pravidelnost v jídle. Pokud 
každý den jíte ve stejnou dobu, je to mnohem lepší, než 
když jíte úplně nahodile. Ohledně insulinu – například v této 
studii – vidíme, že na spalování tuku to nemá žádný vliv.  

• Pak tu máme projekt z Norska, který zahrnoval 16 mužů 
a 11 žen, kteří měli zkušenost se silovým tréninkem a 
kteří měli identický stravovací plán s jediným rozdílem. 
A to bylo, že jedli 3 nebo 6 jídel denně. Ti, co jedli 3 jídla 
denně, nabrali více čisté svalové hmoty a síly než ti, co 
jedli 6 jídel denně. Nárůst tuku měly obě skupiny stejný.

Druh stravování si musíte vybrat podle VÁS, co vám vyhovuje 
a jste schopni dodržovat. Tlačit do sebe jídlo každé 2h nebo 
snídat, když neradi snídáte je prostě nesmysl a místo toho, 
aby vám to nějak pomohlo, je to spíš cesta k tomu se na vše 
vykašlat.

Naše tělo dokáže pracovat se všemi makroživinami a 
sacharidy ani tuky ho neničí. Všechny články a různé knížky 
o tom, jak jsou cukry neboli sacharidy špatné, jsou pouze 
marketingové nástroje. Sacharidy ani nemůžou za vzrůstající 
trend obezity.
Stejně jako u tuků, které byly vydány na pospas pár let zpět, 
než přišla vlna „špatných“ sacharidů. Vždy se pořád bude 
jednat o celkový kalorický příjem a jaký typ sacharidů 
a tuků přijímáte z hlediska mikroživin. Což znamená 
například rozdíl cukr vs brambor. Vaše tělo z pohledu 
hubnutí nebo nabírání udělá vždy to samé, primárně ale 
chceme přijímat brambory a ne čistý cukr, protože brambory 
s sebou nesou další řadu mikroživin, které hrají důležitou 
roli ve fungování celého těla na rozdíl od čistého cukru. 
Tuky – na rozdíl od sacharidů – mají vědecky prokázaný vliv 
na obrovskou řadu hormonů. A tudíž pokud chcete někde 
začít snižovat, je kolikrát dobré začít na sacharidech, i když 
to vůbec neznamená, že je pro všechny ideální fungovat na 
nízkosacharidových dietách nebo ketodietách.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9155494
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19943985
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4391809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22719910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22719910
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11477496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11477496


V naprosté většině případů pokud se na nějakém produktu 
píše – fitness, zdravé,.... Tak je to většinou mnohem horší 
než nějaké klasické potraviny a výrobky. To, že byste 
se neměli vyhýbat tukům, už víte, ale důležité je si taky 
uvědomit, že u většiny nízkotučných produktů se přidává 
extra cukr právě kvůli tomu, že bez tuku nemají potraviny 
žádnou chuť. Stejně jako i do nízko sacharidových  
produktů se přidávají všemožné věci, aby chuť zachovaly. 
Snažte se si kupovat co nejméně zpracované suroviny 
a radši se držte normálních produktů. Čím méně 
zpracované, tím lepší. Z pohledu ovoce a zeleniny radši než 
na bio sledujte, jak je čerstvé. 

Více o biopotravinách si můžete přečíst 

http://bartostomas.cz/stravovani/jsou-bio-potraviny-
opravdu-tak-uzasne/

Největší obavou všech je, že si zničí metabolismus pomocí 
různých diet. A to, že nemůžou zhubnout, už pak není jejich 
vina, ale je to tím poškozeným metabolismem.
Znamená to, že váš metabolismus spaluje méně kalorií, 
než by měl. Když někdo přestane hubnout a zastaví se, 
objeví se řada„odborníků, kteří rychle přispěchají s tím, 
že dotyčný má zničený metabolismus a musí použít nějaký 
jejich program pro rychlou nápravu. Krom toho je tu další 
termín – v zahraničí známý jako „starvation mode“. Tady je 
to většinou zpomalení metabolismu předtím, než se úplně 
zničí. Jak je to tedy doopravdy?
Nejdřív musíte pochopit, že hubnutí je z velké části něco, 
co tělo dělat nechce. A čím menší procento tuku chcete 
dosáhnout, tím je to horší. Tělo má svoje mechanismy, 
kterými s vámi bojuje. Obecně platí, že se zpomalí bazální 
metabolismus, že vaše tělo začne pálit méně kalorií během 
odpočinku. Souvisí to s hormony jako je leptin, ghrelin, 
hormony štítné žlázy, testosteron a noradrenalin - z těch 
hlavních, které jsou kalorickým deficitem ovlivněny.
Tím, že toho jíte méně, zmenšuje se také výdej pomocí TEF 
– thermiceffectof food, což jsou kalorie, které vaše tělo spálí 
během trávení vašeho jídla. A to dělá 10-20% podle kvality a 
typu potravin. Obecně tělo bývá línější a tedy vaše klasické 
denní aktivity se snižují. A také během cvičení toho spálíte 
méně. Toto vše ovlivňuje váš kalorický výdej, a tudíž toto 
vše musíte brát v úvahu, abyste zůstali v dostatečně velkém 
kalorickém deficitu, díky kterému budete hubnout. Pokud 
vůbec neposilujete a máte velmi nízký příjem bílkovin, může 
být efekt ještě větší.
Jako hlavní příklad můžeme použít Minnesotstký 
experiment (dále bychom našli studie ohledně anorexie 
nebo jiných problémů s příjmem potravy). Měl pomoct 
hladovějícím lidem v koncentračních táborech vrátit jim 
jejich odpovídající váhu. Vzali 36 dobrovolníků a dali jim 
obecné podmínky koncentračního tábora. Půl roku dělali 
základní manuální práce a nachodili kilometry s tím, že jim 
k tomu dali 50% jejich průměrné denní energetické 
spotřeby. Přišli o cca 25% svojí váhy a jejich bazální 
metabolismus byl průměrně o 20% nižší než v normálu. 
Poté je dali na dietu, která je měla vrátit zpět, na které 
nabrali všechnu váhu, co ztratili, za 12 dnů. Jejich 
metabolismus byl opět změřen. A ten byl pouze o 10% nižší, 
než by správně měl být, ale kromě toho bylo vše zpět tam, 
jak by to mělo být, jako kdyby se nic nestalo.
Jak vidíte, tělo se sice adaptuje, ale nic se nikde nerozbíjí. 
A to je důvod proč není dobré dělat extrémy a skákat do 
obrovských deficitů, protože všechny tyto kroky, které tělo 
dělá, budou velmi silné a citelné.

http://bartostomas.cz/stravovani/jsou-bio-potraviny-opravdu-tak-uzasne/
http://bartostomas.cz/stravovani/jsou-bio-potraviny-opravdu-tak-uzasne/
https://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota_Starvation_Experiment
https://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota_Starvation_Experiment


Suplementy neboli doplňky stravy. Jsou primárně to, jak se 
jim říká „doplňky“. Tudíž vždy je nejzákladnější mít srovnaný 
samotný jídelníček a i trénink a pak k tomu řešit, jestli je 
dobré přidat nějaké suplementy nebo ne. To pro začátek. 
Pokud máte nastavený jídelníček a plán tréninků, tak jaké 
suplementy vybrat? Existuje jich obrovské množství a také 
obrovské množství je zbytečných. Já napíšu seznam těch, 
co fungují a označím ty, co stojí za to koupit a může s nimi 
zkusit fungovat kdokoliv.

• Creatin – svaly a síla

• Ostropestřec - játra

• Colagen, glukosamin fosfát a chondroitin – nemá cenu 
jako prevence, ale pouze když už máte opravdu problémy 
s klouby

• Melatonin - spánek

• Piracetam – například pro studenty - pamět

• Probiotika – vždy je lepší je získat z jídla

• Ašvakanda nebo slabší rodiola rosea – snížování stresu – 
rodiola více pro aerobní sporty

• L-tyrosine – může pomoct s kofeinem

• Kofein – 3+mg/kg je potřeba pro skutečné zvýšení výkonu 
jinak jsou účinky psychologické

• Guarana extrakt – to samé co kofein

• Omega 3 – zdravý a obecně fungování těla

• Beta-alanin – spíš vyloženě sportovci – například atletika 
400m a vejš

• Citrulin malát – opět pro sportovce pomáhá zvýšit 
množství odvedené práce

• Protein – není důležitý a dá se bez něj obejít, ale spoustě 
lidem může pomoci. Viz bod o bílkovinách výšeTato informace je velmi často zmiňována a je opět podložena 

studiemi. Je však zapomínáno na jednu věc a to je 
zkonzumované množství. Aby fruktóza začala mít negativní 
efekt, člověk by ji musel sníst obrovské množství, což není 
téměř šance, abyste to zvládli. Jedinou výjimkou můžou být 
ve zvýšené míře freshe a nebo sušené ovoce, které je také 
velmi snadno konzumovatelné při nízkém bodu sytosti.

Čím dál populárnější je si dělat štávy, snad ze všeho, co jde. 
Ovoce především, ale také zelenina obsahují jednoduché 
cukry a také komplexní sacharidy.  Tím, že vše rozmixujete 
a můžete tak vše vypít dostanete do sebe mnohem víc, než 
kdybyste danou porci zeleniny a ovoce museli sníst 
v pevném stavu. Tím, že se nechává většinou pouze sladká 
šťáva, můžeme to téměř přirovnat ke cole nebo podobným 
sladkým nápojům, protože v tom nemáte nic, co by vás nějak 
zásadně zasytilo 
a neměli jste potřebu to pít pořád dokola. Čímž ve výsledku 
zvyšujete příjem kalorií. Neznamená to přestat tyhle nápoje 
pít úplně. Jenom je nepít, tak často a ideálně si do nich 
přidat odměrku proteinového prášku, který vám přidá 
bílkoviny, čímž se zvýší index sytosti a nebudete mít potřebu 
toho vypít litr a místo odšťavňovače rozmixovat celé ovoce.



Reálné cíle jsou zásadní k tomu, abyste dosáhli svého cíle, 
čili cesta, kam se chcete dostat. Pokud si řeknete, že za 2 
měsíce se zbavíte 20% tuku, tak je to velmi nereálné. Jediné 
k čemu takový cíl vede je, že po 2 měsících, kdy budete 
dělat kontrolní měření, se může stát, že budete zklamaní 
z výsledku a na celé cvičení se vykašlete, a to i přesto, že 
jste zhubli a zpevnili si postavu. K těmto reálných cílům 
se potom váže také to, jak se k cvičení a stravě postavíte. 
Chcete do konce roku buchty na břiše? Není problém toho 
dosáhnout, ale musíte si uvědomit, že v tomto případě se 
budete muset cvičení a jídlu věnovat každý den. Připravovat 
si jídlo, kolikrát si ho i vážit, na alkohol a různé večírky 
rovnou zapomeňte, protože místo toho budete chodit 
včas spát, cvičit téměř každý den a ne jen 2x týdně apod. 
Když nepřeskočíte tento krok, zbavíte se těch chvil, kdy 
jste naštvaní a zklamaní, že všechno, co jste dělali, bylo k 
ničemu. A i když svého cíle nedosáhnete, měli byste vždy mít 
možnost se podívat zpět, co vše jste dělali pro jeho dosažení. 
Pokud jste nedokázali každý den odolat koblížkům 
a dortíkům a 8x se vám nechtělo jít cvičit. Není to špatným 
tréninkem nebo špatně nastavenou stravou, že nemáte 
výsledky, ale pouze tím, že nemáte pevnou vůli a nedodrželi 
jste plán pro svůj cíl. Představte si to stejně jako například 
call centru. Pokud váš cíl za měsíc je prodat 50tarifů a vy 
zavoláte za jeden měsíc 3 lidem. Procento, že dosáhnete na 
své prémie, je dosti mizivá. Můžete se to někomu povést, 
samozřejmě. Stejně jako u cvičení, vždy bude někoho, kdo 
bude mít lepší genetiku, nebo bude lépe reagovat na trénink 
a stravu a pro stejný výsledek nebude muset vykonat tolik 
práce co vy. Ale o tomto to všechno je a ta práce a cesta za 
lepší/hezčí postavou by vás měla bavit. Jenom
 u toho vydržíte roky a ne jen pár měsíců.

Sledováním čistě váhy si můžete zadělat jedině tak na 
depresivní náladě. Pokud se bavíme o obézních lidech, tak 
sledování váhy je naopak motivační, jelikož například ze 
140 kg se dostávají na svojí normální váhu například 100 
kg. Pokud nepatříte mezi obézní, tak pohyb na váze může 
jít spíše na druhou stranu. Jinak řečeno, budete vážit víc a 
kolikrát to znamená, že děláte dobrou práci. Jeden  
z hlavních důvodů je, že se vám povede nabrat svaly. To má 
pozitivní vliv na vzhled vaší postavy i na celkovou kalorickou 
potřebu vašeho těla. Do váhy se započítává i voda. Díky vodě 
je velmi jednoduché se pohybovat na váze nahoru dolů až 
o několik kilo přes noc. Pokud jste například o 5 kg lehčí 
neznamená to, že jste zhubli tuk. Chcete-li se za každou 
cenu vážit, je potřeba si k vážení vést také svoje míry, fotky 
před a po, anebo případně měření z tanity, kalipru nebo 
jiných možností měření tuku.



Přestaňte řešit svůj jídelníček jako úlohu z jaderné fyziky. Nejrůznějších jídelníčků jsou tisíce. Jíst často, jíst 

občas, nejíst vůbec, pít jen šťávy, pít víno, nepít mléko, nepít vůbec, snídat a nevečeřet, nesnídat a obědvat 

večer, nejíst na noc, jíst jen v noci, nejíst maso, jíst jenom maso, žádné tuky, žádné sacharidy, hodně tuků, samé 

sacharidy a tak pořád dokola. A vždy se najde nejméně tucet lidí, na které každá z těch diet funguje. Důležité je 

přestat se strachovat z každého sousta a použít selský rozum a učit se poslouchat svoje tělo. U jídla je důležité 

najít svůj základ, který vám pomáhá se dostat k vašemu cíli, ale zároveň, který jste schopní držet dlouhodobě. A 

držet se základního pravidla, že pokud chcete hubnout, měli byste být aspoň v mírném deficitu a pokud nabírat 

svaly, tak to není nutnost, ale pro lepší výsledky zase v kalorickém plusu. U tréninku platí to samé. Dejte tomu 

čas. Něco jako trénink, kdy musí být vaše svaly zmatené, co se děje, je hloupost. Začněte s nějakým ověřeným 

systémem a dodržujte ho. Posouvejte se postupně od lehčích k těžším cvikům a mějte přehled o tom, jak vám 

cvičení jde. Pokud nebudete mít napsaná žádná čísla a ani nemáte představu, s čím cvičíte, nikdy nemůžete 

objektivně posoudit, jestli se zlepšujete nebo ne. A to nejdůležitější, snažte se to brát tak, že měníte celkově 

svůj životný styl. A tudíž by jak jídlo, tak trénink měli splňovat to, že budete schopni to dělat dlouhodobě, což 

mimo jiné vás musí hlavně bavit a jídlo vám musí chutnat. Sice se všude mluví primárně o cvičení ve fitku, 

ale jestli si to neumíte představit, tak se pravidelně cestou na kole zatavte na nějaké venkovní hrazdě a silový 

trénink si odcvičte hezky venku. Řekl vám někdo, že určitá surovina je ta nejlepší na světě, ale vám nechutná? 

Tak jí prostě nejezte. I pokud vaše stravování nebo na 100% dokonalé, ale určité změny a hlavně to, že se 

nebudete přejídat a hlídat si celkové množství po dlouhou dobu, budete mít kolikrát mnohem lepší výsledky a 

budete u toho spokojeni. Pokud máš jakýkoli dotaz, neváhej a napiš!

P. S.: Pokud nechceš, aby Ti cokoliv uniklo, přidej si nás na FB, instagram, twitter nebo youtube,

a budeš vědět o všech dalších tipech a radách.

Měj se fajn 

Tomáš



Tomáš Bartoš

Když se chceš dozvědět víc o mém vzdělání

nebo si přečíst různé články jdi na www.

barbagym.cz nebo www.bartostomas.cz

http://barbagym.cz
http://www.bartostomas.cz

