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Prohlášení
Všechna autorská práva vyhrazena. Toto dílo je chráněno autorským zákonem. Žádná 
část tohoto e-booku není určena k reprodukci či volnému šíření v žádné formě. Šíření 
zahrnující fotokopie, nahrávání nebo jakýkoliv systém pro ukládání a sdílení dat, bez 
předchozího konkrétně vyjádřeného písemného schválení autorky Markéty Baginské 
není povoleno. 
Pro více informací kontaktujte přímo autora na telefonním čísle +420 737 542 133, či 
emailové adrese: Bagifit@gmail.com

Zřeknutí se odpovědnosti

Tento e-Book slouží pouze k informačním účelům a není v žádném případě zamýšlen jako lékařské 
poradenství. Informace zde obsažené by neměly být používány k léčbě ani k diagnóze žádného on-
emocnění bez schválení lékařského profesionála. Autor nenese odpovědnost vzhledem k žádné 
osobě ani bytosti a s tím spojené ztrátě, újmě nebo zranění způsobené údajně přímo nebo nepřímo 
informacemi obsaženými v tomto tréninkovém plánu. Pokud si nejste jistí s provedením některých 
cviků, vyhledejte služby fyzioterapeuta či osobního trenéra.

Copyright 2017 ©Marketa Baginska 
Vydáno v Českém Těšíně dne 20. 8. 2017
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Úvod
Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Chvíli jsem přemýšlela, jak toto dílo uvést. Poté jsem se rozhodla vám na začátek říci, proč jsem se 
pro napsání tohoto e-booku vůbec rozhodla.

Poslední dobou často není fitness vůbec o zdraví tak, jako právě o trendu. Všude kolem se pořád 
povaluje hromada volně přístupných informací nesmyslně nakazujících jak žít. Jednou je zdravé to, 
podruhé zase ono.  Každou chvíli se tyhle nesmyslné příkazy mění, ruku v ruce s módou a s tím, co 
je zrovna ve stravě a fitness in. 

Každý z nás si určitě pamatuje aféru, kdy tuky byly ,,zabiják” a ono světě div se, v dnešní době už to 
tak není. Veškeré studie a názory, které se od sebe tolik odlišují. Sotva otevřeme internet, vyskočí 
na nás šílené množství reklam na všemožné suplementy, speciální stravovací plány či krabičky. A to 
vše hlavně se zárukou rychlého úspěchu. Tak čemu má člověk vlastně věřit? 

Jak již titulek zmiňuje, ani má cesta tímhle fitness světem nebyla vůbec tak růžová, jak se na mé 
nynější postavě možná může zdát. Byla plná chyb a nedostatků. Problémy s příjmem potravy 
střídalo záchvatové přejídání, k tomu extrémní kondiční příprava na běžecké závody a následná ne-
dostatečná regenerace, nesprávné cvičení a jako třešnička na dortu katastrofální příprava na závody 
v bikiny fitness.

Když se však s odstupem času podívám na tuto cestu plnou chyb a nedostatků zpětně, vážím si ji 
čím dál více. Protože právě díky těmto chybám a špatným zkušenostem stojím dnes právě tam, kde 
jsem teď.  Silnější, vyrovnanější a připravena vám předat to nejlepší. A to ne z načtených informací 
z internetu, ale z vlastního chybování a zkušeností. Ukázat vám tu pomyslnou a nejlepší cestu 
k úspěchu, za kterou bych já sama byla kdysi nesmírně ráda, a zároveň vám pomoci dosáhnout 
vašich cílů daleko rychleji, efektivněji a zdravou cestou, nikoli tou, kterou jsem si prošla já.

Získání vysněné postavy a fyzické kondice není opravdu tak složité, jak se může v dnešním světě fit-
ness zdát. Není to o dodržování extrémních diet či o neustálých zákazech a už vůbec ne o hodinách 
strávených na běžeckém páse. Důležitý je zdravý aktivní životní styl, vámi nalezená rovnováha, nu-
tričně bohatá strava, občas nějaká odměna a hlavně vnitřní psychická spokojenost a radost ze živo-
ta! Naslouchejte svému tělu a tělo se vám odvděčí dvakrát tolik. Vysněná postava a další pozitivní 
změny budou už jen příjemným vedlejším efektem.  

Tak nebojte se a pojďte si pro vaší vysněnou postavu touhle rozumnou cestou se mnou! 
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Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Můj příběh

Jak již nadpis výstižně zmiňuje, mé kroky celým tímhle sportovním a fitness světem nebyly vždy ty 
správné a má cesta už vůbec nebyla tak růžová, jak se při pohledu na mou nynější spokojenou verzi 
může zdát. Tato cesta byla plná chybování a nedostatků, avšak právě díky nim stojím tam, kde jsem 
teď. 

Ke sportovním činnostem jsem byla vedena aktivními rodiči již jako malé dítě. Od jízdy na kole, přes 
extrémní dlouhé túry v Tatrách, plavání, kolečkové brusle, lyže, běžky, výjezdy do  Alp, plavání a tak 
dále. Jednoduše řečeno, krásné aktivní dětství, které bych přála úplně každému z vás.
Tím, že se mě rodiče snažili naučit úplně všechno, byla jsem vždy nerozhodná a veškeré kroužky 
střídala jako ponožky. Řekla bych, že přísloví ‚co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš‘ bylo 
nejspíš hlavní myšlenkou mých rodičů.  

Přes házenou, plavání, volejbal, tancování, břišní tance, street dance až k závodní hře badmintonu, 
u kterého jsem vydržela asi nejdéle. Krásných pět let strávených v hale s tréninkovým vytížením čtyř 
dní v týdnu a víkendové turnaje.

S rostoucím věkem a přechodem na střední školu se začala projevovat puberta a tak jsem se zača-
la na tréninzích objevovat méně a méně. Upřímně, co si budeme nalhávat, kamarádi a párty po 
večerech byly v patnácti zřejmě záživnější, než střílení do míčků. Tréninky tedy ubývaly a váha log-
icky rostla. Ani jako dítě jsem nebyla nikdy hubená, vždy šlo vidět, že se mám dobře, ale tohle už 
začínalo přesahovat hranice „oplácaných líček“…

PŘED PŘEDPO PO
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Toto hloupé pubertální období trvalo asi půl roku, ale poté jsem se rozhodla, že už nechci vést ste-
jný život, jako všichni mí kamarádi. Chci zažívat něco 
plnohodnotnějšího, co mě opravdu bude naplňovat. Byl 
čas říct tomuhle hloupému období dost a začít se sebou 
něco dělat!  A tak jsem se jednoho dne prostě vzbudila 
a vůbec nevím jak, nebo proč mě tato myšlenka napadla, 
ale vstala jsem brzy ráno, obula si otrhané tenisky a šla 
běhat. 

V ten den se mi rázem změnil život. Z pohybu se začala 
stávat příjemná rutina a já díky se díky němu opět našla. 
Nejen že se změnilo mé tělo, ale také má psychická 
stránka. 

Neustálé překonávání sebe samou, den za dnem, kilometr za kilometrem, a já se po pár měsících si 
běhání „sama pro sebe“ stavím na první závodní trať a jdu si zkusit běžecké závody na 10 km. A to 
již neoplácaná a ve skvělé kondici! Tento první závod jsem doběhla s časem 43 minut, což bylo pro 
mne, jako amatéra, opravdu něco.

       

Nikdy jsem nepatřila mezi ty krásné štíhlé holky, které by měly pekáč buchet od přírody, aniž by se 
o něj pokoušely. O to víc mě to táhlo a chtěla jsem ho mít. 
Byla jsem neinformovaná, a tak jsem si chtěla nechat poradit články z internetu. Tam jsem se dočet-
la, že když budu údajně v kalorickém deficitu a budu si držet sacharidy na hodnotě 0g na den, či 
maximálně 50g, dosáhnu svého vysněného bříška velmi rychle. Tak jsem to tedy zkusila… A víte co? 
Místo mého dalšího startu na závodě Run Tour jsem skončila s horečkami, žaludečními problémy 
a maximálním vyčerpáním ležet doma.  Tělo se jednoduše řečeno začalo bránit a řeklo tomuhle 
hloupému hazardu stop. 

Vše bylo skvělé, měla jsem motivaci, sílu 
a vůli dřít, avšak chtěla jsem víc a víc… Jen 
jedno velké – JENŽE… 
Jak už to bývá, věci se zvrtly. Omámená 
internetem a vzory bikiny fitnessek jsem 
chtěla dosáhnout právě těchto svalnatých 
a zároveň krásných a vypracovaných těl. 
Výdej rostl, tréninky přibývaly, a cvičení 
také… A strava? Ta šla rapidně dolů.
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Jediné, čeho jsem díky tady toho extrému docílila, bylo to, že jsem se další den akorát přecpala 
vločkami, rýží a přecukrovanými oříškovými Corny Big tyčinkami. 

Po pár dnech jsem díky normální stravě byla schopna zase normálně fungovat a byla jsem připravená 
zpět na režim tvrdých tréninků, čemuž jsem byla opravdu vděčná. Co se týče stravování jsem byla 
poučena už na hodně dlouhou dobu a už jsem se nenechala zpátky vystavit takovému riziku a začala 
jíst normálně zdravě. Žádné počítání a velké množství kvalitní stravy. Jedla jsem opravdu zdravě.

Během tohoto půl roku jsem nesáhla na jedinou sladkost, protože to tělo prostě nepotřebovalo. 
Mělo obrovský příjem ve formě velkého množství ovoce, komplexních sacharidů, ořechů a dalších 
skvělých zdrojů. A plechy ovesných koláčků či různých mnou upečených sušenek? Nebyly před 
tréninky žádnou vyjímkou. Můj výdej dosahoval vysokých hodnot a já konečně věděla, že si to můžu 
dovolit.  

Bohužel jsem ale svůj Run Tour díky těmto problémům musela přeložit na následující sérii závodů, 
které se odehrávaly až o dva měsíce později. A tak mi nezbývalo nic jiného, než udělat vše proto, 
abych to za ty dva měsíce ještě o kousek vylepšila. 

Ostatní závody jsem však nepromrhala. Vyhledala jsem si různé běhy do vrchu, což znamená horské 
výběhy a pustila se do nich naplno. 

Pro mě první a zároveň snad ty nejhezčí horské závody, které se konaly o letním víkendu v našich 
krásných Beskydech. A to Mistrovství Moravy a Slezska v běhu na Lysou horu a o den později Český 
pohár v běhu na Kozubovou.

S kopci jsem zkušeností moc neměla, a tak jsem vítězství nedávala nejmenší naděje. Ale co se nesta-
lo; oba dny jsem odcházela hrdá a spokojená se svým výsledkem s pohárem a medailí na krku. 
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Po tomto víkendu se se mnou a touhou vyhrávat roztrhnul 
pytel. Díky mým výsledkům si mě všimnul také jeden os-
travský trenér, který se mě ujal, zpracoval programming a 
celkovou  přípravu na závody. 

Když se mě zeptal, jaké závody chci běhat, nebo na co 
bych se chtěla zaměřit, řekla jsem, že chci být flexibilní, 
úspěšná, a že pro to udělám všechno. A tak jsme nemrhali 
časem a hned druhý den začali. 

Bylo zrovna období letních prázdnin, takže jsem měla na 
trénování opravdu čas. Tréninkové vytížení 7 dní v týdnu, 

z toho 2x týdně delší běžecké intervaly, 1x vytrvalostní regenerační běh, 1x horský výběh a aby toho 
nebylo málo, 3x týdně něco rychlejšího v rozmezí od 8–10 km.  
Vše by bylo skvělé a šlapalo jako hodinky – Jako by už to tady jednou nebylo. Užívala jsem si svá 
první vítězství, medaile, jedla a byla šťastná. 

To bych však nebyla já, abych brala věci s rozumem,  
a tak jsem začala zase přehánět. Tentokrát ne se stra-
vováním, ale s extrémními tréninky. 

Stále zmatená tímhle fitness fenoménem se mi stále 
v hlavě ukazovaly představy o mé vysněné postavě 
svalnatého těla, kterého jsem prostě chtěla dosáh-
nout. 

A tak jsem se rozhodla makat více a více.  Součástí 
mého tréninkového programu již nebyly pouze ty-
hle opravdu náročné běžecké tréninky se stovkou 
naběhaných kilometrů týdně, ale také nesmyslné 
a absolutně nesprávné, mnou naordinované cvičení. 
Nevěděla jsem o fitness téměř nic a také to také vy-
padalo. Jen si vybavte tvrdohlavou slečnu, která se 
vydá cvičit, má vůli dřít, ale neví jak a tak se ničí na 
strojích s extrémními váhami a hroznou technikou. Nebere v úvahu, že by se  mohlo něco stát, a tak 
s radostí pokračuje. Přece se toho snu o krásném velkém zadku na úkor toho, že musí byt lehká jako 
pírko, aby rychle běhala, jen tak nevzdá.
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Kde jsem tehda nechala alespoň trochu zdravého rozumu, opravdu nevím. 

I navzdory tomuto hloupému přístupu a trénování 5 hodin denně šlo vše skvěle. Jediným důsled-
kem, který jsem v té době pociťovala, bylo snad jen to, že jsem chodila spát opravdu brzy a to už 
okolo osmé hodiny. Tělo bylo ze vstávání a neustálého fungování logicky unavené – to jsem si však 
nepřipouštěla a makala dál. 

Každý víkend na startovní čáře, co víkend, to bonus v podobě medaile na krku. Zkoušení nových 
závodů. Spartan race, půl maratony, horské výběhy, traily, rychlostní silniční tratě či naopak vytrva-
lostní závody. Neustálé překonávání sám sebe, konkurence, a touha po dalším vítězství. 

Tělo drželo, makalo a žádné problémy se nevyskytovaly. 
Přemíra trénování se stále nijak neprojevovala. Dřela 
jsem, jedla jsem, dělala jsem to, co mě naplňovalo, pl-
nila si své sny a byla jednoduše šťastná. Ono, kdo by 
s těmi medailemi, také nebyl. 

Vrcholem této mé půl roční běžecké aféry byla prosin-
cová příprava na Mistrovství České Republiky v zimním 
Adidas Extrémním horském maratonu LH24. Závod se 
konal na přelomu poloviny ledna, a tak jsme nechtěli 
ztrácet žádný čas. Rychlostní tréninky začaly vyměňo-
vat dlouhé kondiční výběhy, a to v rozmezí 17–20 km 
denně. A přes víkendy? Horské výběhy až ve vzdálenos-
tech od 30–40 kilometrů. 

Jedním z těch závodů, kterých si však vážím ne-
jvíc, byla hornická desítka, na které jsem opravdu 
vypustila duši a dala ze sebe vše a nakonec v 
nabité konkurenci vyhrála jako juniorka mezi 
ženami krásné druhé místo. Dále to byl Spar-
tan Race a opět druhé místo v OPEN kategorii 
a nakonec snad Slezská desítka, na kterou budu 
vzpomínat zřejmě do konce života. Ta probíhala 
na 400m atletickém ovále, kde mi pan trenér 
počítal každé kolo každou setinu a tak jsem si vy-
tvořila svůj osobní rekord a to čas 38:15. Deset 
kilometrů za tento čas po pouhých 2–3 měsících 

běžeckého trénování bylo pro některé běžce nepředstavitelným výsledkem. 
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

I když byla v tomto zimním období v 5 ráno už zima a tma, nikdy jsem si nedovolila trenérovi nap-
sat, že by se mi nechtělo, ba ani že by to nešlo. Slyšela bych asi jen jediné, a to: Proč nejdeš běhat 
odpoledne? Nemohla jsem říct, že odpoledne budu kvůli mé hlouposti trénovat ve fitku, a tak mi 
nezbývalo nic, než zatnout zuby, vyběhnout a tohle mrazivé období nějak vydržet.  

Přípravy vrcholily, kondička stoupala a závod se blížil.  Sobota, 24. 1. 2015. Den D a já se v 17 letech 
společně stavím s dalšími 800 blázny v 11 dopoledne a při teplotě -15 stupňů na start. Psychicky 
jsem byla připravena maximálně, kondičně taky, a pocit, že skončím běhat až následující den? Ten 
jsem si v tu chvíli nepřipouštěla vůbec. Přece se na to teď nevykašlu, když jsem pro to tolik dřela. 

Pro ty, co o závodu slyší poprvé a marně hledají pointu toho, jak to celé funguje, je vyběhat si co 
nejvíc okruhů na Lysou horu a zpět na základnu k čipové kontrole za dobu 24 hodin. 

Jedno kolo uběhlo, pak druhé… desáté kolo a já s 120 kilometry v nohách a po 22:30 hodinách běhu 
upadám na své místo v odpočívárně do svého spacáku. Vyčerpaná, hladová a unavená jsem usnula 
doslova během pár minut. Po chvilce odpočinku mě vzbudil můj táta s radostnými slzami a hrdě se 
mnou šel na vyhlášení  výsledků a předávání titulů.  Stala jsem v pozadí vedle něj a přemýšlela, jak 
to asi dopadne. V hlavě jsem věděla, že jsem udělala všechno, ale zároveň jsem si také představila 
to obrovské množství závodníků, kteří stáli na startu se mnou.

Ani ve snu by mě nenapadlo, že to budu právě já, co zvítězí a získá v 17 letech titul Mistra České 
republiky. Já, co byla konkurenčně schopná v takhle mladém věku vedle desítek zkušených běžců 
a mohla slyšet českou hymnu na mou počest. A ten pocit, když vám předávají kříšťálovou trofej a vy 
vidíte vašeho hrdého tátu a trenéra v pozadí? Byl jednoduše k nezaplacení…
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Vše bylo krásné, jen kdybych já bláhová nešla hned následující pondělí do fitka. Cíl velký zadek, 
vzpomínáte? Absolutně žádná regenerace. Tři dny za sebou jsem nesmyslně cvičila pouze záda 
a triceps a dokonce jsem se udivovala, že po téměř 24 hodinovém běhu nemůžu odjet nohy. Všichni 
kolem mi říkali, ať neblbnu a odpočinu si. Já jsem opět měla svou hlavu, neposlouchala, a „jela si 
svoje“. Režim je režim a já chci víc a víc. 

I při takovém extrémním výdeji, jsem začala přibírat a dostala se na váhu 62 kg.  Byla jsem těžší 
a tím pádem mé výsledky se začaly pomalu zhoršovat. Ono věřte nebo ne, ale i 5 kilogramů nahoře 
dokáže udělat na vytrvalostních tratích opravdu hodně. 

A právě v tuto chvíli se začaly objevovat zdravotní problémy. Ko-
lena, kyčle, bedra, nárt – jedno spojené s druhým. Bohužel to jed-
noho dne zašlo až tak daleko, že i chůze po ranním probuzení byla 
opravdou bolestí. Tehdy se mi konečně rozsvítilo a já si uvědomi-
la, že tahle devastační cesta svého těla není cílem a že je potře-
ba se rozhodnout pro jedno, či alespoň si režim trošku srovnat a 
přizpůsobit ho jedné straně. A teď co? Běh a výkon, anebo kultur-
istika, cvičení, diety a třpytivé náušnice?  

I když byly mé běžecké výsledky opravdu skvělé, měla jsem jméno a lidé ve mně viděli potenciál, byla 
jsem rozhodnuta zkusit něco nového. A tak jsem svou běžeckou karieru bohužel opustila a začala 
se soustředit pouze na přípravu bikin. No a to bylo pro mé zdraví a metabolismus opravdu poslední 
kapkou. 

Jak jsem již zmínila, v světě fitness jsem byla opravdu neznalá, a tak jsem oslovila trenéra, aby mi 
s přípravou pomohl. Bohužel, když se na to podívam zpětně, příjde mi, že i má neznalost, byla ro-
zumnější než jeho znalost.

Věděla jsem, že umím dřít, a tak všechny ex-
trémy, které mi nadiktoval, jsem dodržovala 
bez jakýchkoliv připomínek. Přes dietu, od-
vodnění a hroznou průpravu celou přípra-
vou. Měsíce trápení, výkyvů nálad, těžkých 
tréninků a nesmyslného kardia na páse. 
Výsledek? Hrozná konečná forma, zničené 
zdraví, jojo efekt a záchvatové přejídaní jako 
bonus.  

Přesušená, vyzáblá a vůbec ne taková, jakou 
bych si za tu dřinu zasloužila být.
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Tohle se vám může zdát hrozné. Avšak ta horší část přichází právě teď. A to období po závodech. 
Téměř okamžitě po nich jsem odjela na roční stáž do USA. Uběhl pouhý měsíc a já měla o krásných 
10 kilogramů navíc.

Ne z hamburgerů, hot dogů a nezdravé stravy, jak byste 
asi očekávali, ale z vloček, rýže a konečně normálního 
zdravého jídla. Logicky – nedržet po závodní dietě, ještě 
tedy musím zdůraznit špatně nastavené závodní dietě, 
žádnou reverzní dietu, o které se mi bohůžel nikdo nez-
mínil, bylo opravdu to nejhorší co mě, mé tělo a zdraví 
mohlo po tom všem potkat.

Víte, co dělat před závody, jak se vysušit, odvodnit, jaké 
naušnice si vzít, namazat, učesat  a jak jednoduše vypadat 
na stage co nejlépe. To vám konec konců uměl poradit 

Pár měsíců tohoto trápení, neustálého cvičení a stálého nabírání 
se jednoho dne konečně zlomilo. Tehdy mi do cesty něco, co mi 
pomohlo změnit život zpátky k normálu. Tím něčím byl crossfit, 
komunita v něm, vlastní rozum a naslouchání SVÉHO VLASTNÍHO 
těla.

Cvičení, kterému jsem ze začátku vůbec nerozuměla a chodila pou-
ze kvůli podepsaného členství, nebylo správnou cestou. Člověk, co 
je zvyklý chodit do klasického fitness na „back day“, „leg day“ či 
„chest day“ tomu opravdu nemůže rozumět a celé mu to zřejmě 
přijde jako obrovský nesmysl.  

každý. Ale nikomu v mém okolí však asi nepřišlo vůbec důležité mi třeba říct, co dělat po závodech 
a jak se vrátit zpátky k normální postavě bez jojo efektů a zničeného zdraví.

Opravdu jsem nechápala, co dělám špatně. Jedla jsem zdravě, a přesto byl můj jojo efekt obrovský. 
A to jsem stále držela stravu v zdravé míře a dá se říct nízkosacharidovém měřítku. Měsíce zavod-
něná, nafouknutá, neustále unavená, nespokojená a jednoduše nešťastná. Makala jsem, ale všechno 
akorát přibývalo a já nevěděla, co s tím.
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Vysokofrekvenční tréninky, běh, gymnastika – to vše mi pomohlo přivést mé tělo zpět na tu správnou 
vlnu. Začala jsem hubnout, sílit a jednoduše řečeno: cítila jsem se skvěle!

Dalším klíčovým bodem k získání nového těla a zbavení se toho-
to otřesného jojo efektu, byl konečně rozumý přístup ke stravování.  
Věřte nebo ne, ale rozumným přístupem nemyslím žádné diety či 
nízkosacharidové stravování. Ba naopak; můj jídelníček dosáhl opět 
krásných a výživných hodnot.

Již jej netvořilo přehnané množství bílkovin, nekontrolované množství 
tuků a minimální příjem sacharidů, jako jsem měla po závodech ve 
zvyku. 

Bílkoviny jsem začla držet na 1,5 g na 1 kg tělesné hmotnosti, tuky na 1 g a sacharidy v rozmezí 
200–300g. Byl to obrovský šok nejen pro mé tělo zvenku, ale také pro mou vnitřní psychickou 
stránku. A i ta může hubnutí velmi ovlivnit. Nikdy bych nevěřila, že si budu moct právě já dopřávat 
své oblíbené ovesné kaše, jasmínovou rýži či další komplexní sacharidové zdroje, kdykoliv během 
dne, a zároveň hubnout. 

V tomhle také přikládám velké díky holkám – především tedy Barun Svobodové (čauko Barčo!), 
která mi ukázala, že sacharidy opravdu nejsou takovým strašákem, jako z něj dnešní doba a fitness 
kruh dělá… A světe div se, ono to fungovalo. 

Sledování makroživin byl pro mě opravdu skvělý způsob, jak si mohu dopřávat během dne cokoliv, 
na co mám chuť a zároveň mít pod kontrolou množství přijatých potravin. A tak můj jídelníček není 
každý den stejný, ale je pestrý, zábavný a dosadím si do něj vždy to, na co mám chuť. 

Netrvalo však dlouho a já přišla crossfitu na chuť. Opět jsem našla sebe samu.  V dřině, slzách a hoře 
potu.  Opět byl pro mě důležitější výkon a sekundy na stopkách, nikoli neustálá kontrola formy 
v zrcadle či nové závodní náušnice.  
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Rozhodně však vůbec nepatřím mezi ty, co tenhle druh stravování využívají jako denodenní důvod si 
svou oblíbenou ovesnou obohacovat o kuličky raffaela či ostatních sladkostí na úkor kvalitní zdravé 
stravy, která by se jim do jejich čísel vešla. 

Nejen, že jsem se díky tomuto přístupu dostala k novému tělu, ale také se zbavila svých psychických 
problémů spojené s záchvatovým přejídáním, do kterého jsem se také během mé cesty po závodní 
dietě bohužel dostala. Logicky, když je člověk takovou dobu v kalorickém deficitu a jednoho dne pak 
sáhne na něco, co by „neměl“, není vůbec jednoduché ho do konce daného dne od jídla odtrhnout.

A to hovořím z vlastní zkušenosti a upřímně říkám, že to nejde. A to slovo „nejde“ nejsem zvyklá 
používat. Člověku se vybaví v hlavě myšlenka ve stylu „už jsem to pokazila, do konce dne už to  
stejně horší být nemůže“. Pravdou však je, že může. Čím víc toho do sebe naplácáš, o to hůře ti 
v následujících hodinách bude a ty si pak nakonec uvědomíš, že ti to za ten pocit prasknutí a ne-
schopnosti cokoli dělat vůbec nestálo. Na to by měl každý z nás myslet ještě předtím, než s tím 
vůbec začne. Není nic špatného na tom, si jednou za čas něco dopřát, ale v normálním množství, 
nikoli v kvantech. Bohůžel jsou tady stále ti fitness trenéři, kteří mají stále ve zvyku holkám v závod-
ních dietách  tento známý „cheat day“ s hromadou snězených kalorií během jednoho dne zařazovat. 

Není snad lepší si každý den dovolit více kvalitního a zdravého jídla, které máte rádi, než se celý 
týden omezovat, držet se na minimu a jednou týdně takhle ujet? Já si tím prošla, znám to, a věřte 
mi, opravdu to nestojí za to. 
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Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu

Tohle tělo, které mám teď, je opravdu to nejspokojenější a zároveň nejzdravější, kterého jsem během 
této  dlouhé fitness cesty plné nedostatků dosáhla.  Konečně si také uvědomuji, že jsem se svým 
tělem a zdravím nezacházela vůbec hezky. 

Avšak  když se na to podívám zpětně, jsem za tuhle neznalost nakonec ráda. A to zejména proto, 
že právě díky těmto mým chybám a špatným krokům vám mohu předat to nejlepší. A to nikoli 
z načtených článků na internetu, či fitness příruček, ale z vlastních zkušeností.

Navíc si troufám říct, že i má forma, kterou mám teď, vypadá daleko lépe, než na závodních prknech 
po dietě a odvodnění. A to ruku na srdce, když říkám, že se opravdu nezajímám o katabolismus, či 
hromadu suplementů, jako tomu bylo v období přípravy. Výkon a tvrdá dřina jsou pro mě na prvním  
místě. Tahle postava jsou už jen bonusy, které přišly s ní. 

Získat svou vysněnou postavu nemusí být tak složité, 
jak se na první pohled může zdát a jak z něj může dnešní 
fitness začarovaný svět dělat.  Žádné nesmyslené jídel-
níčky či zákazy. Ale dlouhodobý zdravý životní styl, nu-
tričně bohaté potraviny, občas nějaká odměna a hlavně 
– vnitřní spokojenost a psychická rovnováha! 

A právě díky tomuto rozumnému a příjemnému přístu-
pu i vy můžete dosáhnout vaší vysněné postavy, která 
nebude pouze týdenním výstřelkem, ale dlouhodobým 
výsledkem vaší vůle, píle a dřiny.  

Doufám, že vám můj příběh něco dal a možná vám i maličko pomohl otevřít oči. Co se mého 
stručného poučení z těchto chyb týče je, že opravdu s extrémy daleko nedojdete. 

Možná se díky nim dostanete k rychlým výsledkům, avšak nikdy nebudou dlouhodobé a už vůbec 
ne pro tělo a vaše zdraví přínosné. Tělo každého z nás je opravdu chytré, a tak vše co mu uděláme, 
nám vrátí dvakrát tolik – a to i s obrovskými úroky.  Proto se chovejte ke svému zdraví co nejlépe 
a dopřejte mu to nejlepší. 
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Tak zapomeňte na přehnané diety, poslouchejte své tělo a pojďte si pro vaše cíle jinou cestou 
společně semnou. 

Můj příběh

Má trnitá cesta světem Fitness – aneb Přes extrémy k vyváženému a zdravému životnímu stylu
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Úvod

Bude skvělé, když zůstaneš po celou dobu tvé cesty motivována. A motivována zůstaneš tak, že 
uvidíš změny. Proto bude skvělé, když si na následující stránce vyplníš přichystané tabulky se svými 
aktualními mírami a přiložíš svou fotku před každým nově zahájeným měsícem. Jednoduše budeš 
sledovat svůj progress. Od začátku až do konce!

Fotky se pokus udělat ve stejném úhlu a na stejném místě, aby byly co nejlépe srovnatelné (tak jako 
vidíš níže). Možná ti nebude právě teď příjemné fotit se s tělem, se kterým nejsi vůbec spokojená. 
Ale věř mi, vidět po nějaké době tu proměnu a mít se čím pochlubit svým přátelům, či lidem, kteří 
ti nevěřili, je sakra skvělý!

Za druhý, nezoufej, když čísla na váze nepůjdou rapidně dolů. Stejný objem svalů váží víc než stejný 
objem tuku a i mně se mnohokrát potvrdilo, že váha může být velmi nepřesný ukazatel pokroku. 

Takže jestli se cítíš v zrcadle lépe i se stejnými kilogramy, jsi na dobré cestě. 

Ještě než začneme – Sleduj změny a zůstaň motivována!

5. 11. 2016 5. 3. 2017 5. 6. 2017
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Tvé míry

Datum:
Váha v KG:
OBVOD HRUDNÍKU V CM:
OBVOD PASU V CM:
OBVOD BOKU V CM:
OBVOD PRAVÉHO STEHNA:
OBVOD LEVÉHO STEHNA:
ZADEK:

MĚŘENÍ – Měsíc I.

PŘED PO 

Ještě než začneme – Sleduj změny a zůstaň motivována!
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Tvé míry

PŘED PO 

Datum:
Váha v KG:
OBVOD HRUDNÍKU V CM:
OBVOD PASU V CM:
OBVOD BOKU V CM:
OBVOD PRAVÉHO STEHNA:
OBVOD LEVÉHO STEHNA:
ZADEK:

MĚŘENÍ – Měsíc II.

Ještě než začneme – Sleduj změny a zůstaň motivována!
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Tvé míry

PŘED PO 

Datum:
Váha v KG:
OBVOD HRUDNÍKU V CM:
OBVOD PASU V CM:
OBVOD BOKU V CM:
OBVOD PRAVÉHO STEHNA:
OBVOD LEVÉHO STEHNA:
ZADEK:

MĚŘENÍ – Měsíc III.

Ještě než začneme – Sleduj změny a zůstaň motivována!
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Tréninkový protokol

Úvod do tréninkového protokolu

Celý tréninkový program jsem rozdělila na čtyři tréninkové dny rozdělené na dané svalové partie. Má 
tréninková jednotka je přizpůsobena jak pro lidi, co s cvičením začínají, tak pro pokročilé cvičence.
 
Program proto dělím do tří různých fází – do které z nich se již zařadíte, posuďte sami na základě 
své zdatnosti. Já, jako trenérka, však doporučuji začít na fázi nižší s méně náročnějším nasazením 
a postupně v tréninkovém program přidávat, než se hned první týden přetrénovat, demotivovat 
a pak nebýt schopen udělat v následujícím týdnu vůbec nic. 
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Úvod do tréninkového protokolu

Fáze tréninkového programu 

Fáze 1: Začátečníci 

U začátečníků, kteří nikdy předtím necvičili, či s cvičením teprve začínají, navrhuji se pro prvních 60 
dní věnovat sportovní aktivitě 3-5x týdně. Z toho tři posilovací tréninky ve fitness centru (A+B+C) 
a další dva aktivní dny doplněné o pohyb, který vás baví a máte ho rádi. Ať už to bude běh, projížďka 
na kole, skupinové cvičení či lekce jógy. 

Chci, abyste si uvědomili, že to děláte převážně pro své zdraví, své tělo, svůj skvělý pocit z dobře 
vykonané práce a tudíž i pro radost. Proto bych moc chtěla, aby jste opravdu zařadili aktivity, které 
vás jakkoli potěší a namotivují k dalšímu tréninku. 

FÁZE 1
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

A
spodní část 

těla

C
horní část 

těla

běh či jiná 
doplňková ak-
tivita dle tvé 
vlastní volby

B
spodní část 

těla

běh či jiná 
doplňková ak-
tivita dle tvé 
vlastní volby

Fáze 2: Mírně pokročilí 

U mírně pokročilých cvičenců bych se vůbec nebála zapojit posilování ve fitness cvičení až do čtyř 
tréninků doplněné o dva dny aktivních dní dle vlastní volby. Jak jsem zmínila již v předchozím od-
stavci, co si vyberete, je již na vás. 

FÁZE 2
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

A
spodní 

část těla

C
horní část 

těla

běh či jiná 
doplňková 
aktivita dle 
tvé vlastní 

volby

B
spodní 

část těla

 VOLNO
možnost 

plavání, jógy 
či jiného re-
generačního 

cvičení

D
horní 

část těla

běh či jiná 
doplňková 
aktivita dle 
tvé vlastní 

volby

TR
ÉN

IN
K

VO
LN

O

VO
LN

O

TR
ÉN

IN
K
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Úvod do tréninkového protokolu

Fáze 3: Pokročilí cvičenci

Když se řekne pojem „pokročilí cvičenci“, představím si fyzicky zdatného člověka, který se již  fit-
ness cvičení už nějakou dobu věnuje a tak už zřejmě sám ví, jaké rozpoložení tréninkových dní, či 
počty posilovacích tréninků mu vyhovují nejvíce. Já však i přes vaši nepochybnou fyzickou zdatnost 
navrhuji maximálně 5 silových tréninků v posilovně doplněných o jeden libovolný aktivní den dle 
vaši volby a jeden den úplného odpočinku.

FÁZE 3
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

A
spodní 

část těla

C
horní část 

těla

B
spodní 

část těla

C
horní část 

těla

D
horní část 

těla

běh či jiná 
doplňková 

aktivita dle tvé 
vlastní volby
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Úvod do tréninkového protokolu

Kvalita musí převyšovat kvantitu. A tak je tomu i ve cvičení. Cviky nestačí jen bez rozmyslu a ro-
boticky opakovat, ale je také potřeba se nad nimi maličko zamyslet a soustředit se na jejich správné 
provedení.

Dlouhodobě špatně prováděné cviky mohou mít za následek nepříjemné zdravotní problémy.  Jedná 
se většinou opravdu o základní chyby, kterým se dá však jednoduše vyhnout. Možná se vám budou 
zdát některé chyby naprosto nedůležité, ale i přesto mohou být naprosto stěžejní. 
Níže uvádím základní chyby, ve kterých se chybuje nejčastěji, a kterým bychom se měli všichni 
vyvarovat.

1. ŠPATNÉ DRŽENÍ TĚLA

Správné držení těla je základ.  Nesprávný postoj během cvičení může mít za následek přetěžování 
některých svalových partií tak, že bude docházet k nerovnoměrnému zatížení a s tím i k postupným 
svalovým disbalancím. Důležitá je také pozice naší hlavy – ta by měla být vždy nezakloněná, nepřed-
kloněná, bez předsunu brady a v ose prodloužení těla. Ramena by měla být stažena vzad, pánev 
mírně podsazená a zatažené, zpevněné břicho.

2. NEPRAVIDELNÉ DÝCHÁNÍ

Druhou největší chybou, které se většina z nás stále dopouští, je právě dýchání. Dýchání, ať už 
se nezdá nijak důležité, je opravdu nezbytnou součástí kvalitně prováděného cvičení. Jsou cviky, 
u kterých je fáze nádechu a výdechu automaticky daná – výdech při zapojení svalu a nádech při jeho 
povolení. 

U některých dalších cviků stačí však myslet na pravidelné a hluboké nádechy s výdechy – například 
u vzporu.
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3. ZAMYKÁNÍ KLOUBŮ

Velmi důležitou součástí správného provedení daných cviků je klouby neuzamykat, což znamená: 
nepropínat klouby končetin, zejména lokty a kolena do úplného a nepřirozeného maxima, a naopak 
se snažit o jejich mírné uvolnění – ohnutí, tedy přirozený stav. Při dlouhodobějším propínání kloubů 
končetin může dojít až k poškození kloubních vazů. 

4. ROZUMNÝ PŘÍJEM TEKUTIN

Pitný režim by neměl být vynechán ani během dne a už vůbec ne při cvičení. Intenzita doplňování 
tekutin je velice individuální, nicméně základem je tekutiny průběžně doplňovat. Doporučené 
množství se pohybuje v rozmezí okolo 2–4 litrů. 

5. ZAHŘÁTÍ ORGANISMU PŘED CVIČENÍM

Před samotným tréninkem je třeba organismus postupně zahřát a dostat se na správnou tepovou 
frekvenci. Svaly se zahřívají a rozhýbávají již při velmi lehké zátěži. Postupné zahřátí organismu 
a jeho příprava na fyzickou zátěž snižuje riziko zranění během tréninku. Ke kvalitnímu zahřátí 
můžeme využít různé skákací cvičení, švihadlo, běh či další anaerobní a kardio aktivity.

6. ABSENCE STREČINKU

Poslední a stejně důležitá část tréninku jako zahřátí před cvičením je i kvalitní strečink po jeho 
konci. Kromě samotného protažení svalů a prevence jejich zkrácení, je strečink důležitý pro rychlejší 
regeneraci těla i pro odpočinek. Svaly protahujeme vždy pozvolna, plynule a s mírou. Při statickém 
strečinku po tréninku NIKDY nekmitáme. Volně se povolujeme až do krajních pozic, kde nás svaly 
pustí. U strečinku dochází k relaxaci a tak svaly nemají být vůbec v svalové kontrakci. Strečinkem 
zabráníme svalovým zkráceninám a také svalovým horečkám. 

Úvod do tréninkového protokolu
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Vysvětlivky

Před každým tréninkem se vždy nezapomeneme kvalitně 
zahřát a rozcvičit – předejdeme tak případnému zranění 
a dalším nepříjemnostem spojené s ním. 
 
V tréninkových plánech je vždy v prvním sloupci uveden název 
cviku, dále počty sérií, počty opakování, doporučené pauzy 
a v poznámkách informace ohledně techniky. 

Série daných cviků nebudeme nikdy začínat s těžkou váhou, 
kterou nejsme ani schopní unést, ba naopak, vždy myslíme na 
to, že v daných sériích chceme s ubývajícími počty opakování 
zátěž navyšovat a s tím i maximálně zatížit danou svalovou 
partii. 

Nikdy nebudeme volit těžké váhy na úkor techniky – ta je pro 
nás vždy na prvním místě. Samozřejmě pokud jsme si s váhou 
jistí a daný cvik provádíme opravdu kvalitně, nevidím jediný 
důvod, proč neposunout své hranice o kus dále.  

Některé cviky jsou prováděny v SUPERSÉRII. Což zna-
mená odcvičit jednu sérii prvního cviku, ihned přejít na cvik 
následující a odpočívat až po provedení obou z nich. 

U tréninkového plánu A (konkrétně cvik 2 a 8) máme posled-
ní extra set, kdy se po poslední těžší sérii vrátíme bez pauzy 
k počáteční váze a k danému počtu opakování. Supersérie 
u cviků 9 a 11 provádíme ihned za sebou a opět odpočíváme 
až po provedení obou z nich. U tréninkového plánu B jsou 
to cviky 10 a 11+12. Cvik číslo 13 nám slouží již jen jako “do-
jezdová” část. U tréninkového plánu D je jako extra set uve-
den cvik číslo 8 a následná supersérie u cviku číslo 9. 
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Tréninkový plán A

CVIK POČET 
SÉRIÍ

POČET 
OPAKOVÁNÍ

PAUZA MEZI 
SÉRIEMI POZNÁMKY

1 zadní dřepy 
s velkou činkou 4 12/10/10/8 30–90 sekund

– držet se vzpřímeně
– pohled před sebe, niko-

liv dolů
– nohy na šířku kyčlí

– špičky souběžně 
s koleny

– do dřepu s nádechem
– z dřepu s výdechem

2
zakopávání na 
hamstringy na 

stroji
5+1 12/10/10/8/6+12 30–90 sekund

– v sedě, v leže
– s výdechem stáhnout 

směrem k tělu
– podržet po dobu 2–3s

– pomalu a kontrolovaně 
vypouštět do výchozí po-

zice
– opakovat

3 mrtvý tah 
s velkou činkou 4 12/10/10/8 30–90 sekund

– žádné hrby ani prohnutí
– pohyb směrem dolů 

s nádechem a zpomalit 
3–2–1

– pohyb nahoru s vý-
dechem rychle a výbušně

– nahoře stáhnout za-
deček a vydržet 2–3s

4 hluboké dřepy 
s deficitem 5 2/10/10/10/8 30–90 sekund

– nohy na šířku kyčlí
– špičky vytočit směrem 

ven
– pohyb dolů pomalu s 

nádechem
– pohyb nahoru výbušně 

s výdechem

Spodní část těla
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5 glute bridges 4 12/10/10/8 30–90 sekund

– záda opřít o lavičku
– špičky chodidel zároveň 

s koleny
– pohyb nahoru s vý-

dechem výbušně
– přidržet v kontrakci

– pomalu s nádechem do 
původní pozice

6 split dřepy s 
velkou činkou

4/každá 
noha 12/10/10/8

30–90 sekund 
(vždy po vy-
střídaní levé 
i pravé nohy)

– přední nohu umístit 
před lavičku, chodidlo 

směřovat vpřed
– zadní nohu podložit 

o lavičku
– zpevněný střed těla, 

rovná záda
– s nádechem pohyb dolů, 
s výdechem pohyb nahoru

 – zadní koleno by se 
mělo dotknout země

7 abdukce kyčlí 
v sedě na stroji 4 15/15/15/15 15 sekund

– zvolit rozumnou váhu 
(15 plynulých opakování) 
– nepřetěžovat abduktory 

extrémními váhami 
– POZOR na přetěžování 

beder
– s výdechem odtlačujte 

směrem od sebe
– s nádechem se vrátit do 

původní pozice k sobě

Tréninkový plán A

Spodní část těla
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8 zákopy na klad-
kách 3+1 16/12/8+16

60–90 sekund
(vždy po vy-
střídaní levé 
i pravé nohy)

– smyčku umístit oko-
lo kotníku, popřípadě na 

botu
– pohyb vychází především 
z hýžďových svalů, až poté 

z hamstringů
– vyhnout se aktivaci bed-
erní páteře! Zvolit rozum-

nou váhu
– při pohybu nahoru hlub-

oce vydechnout
– při pohybu do původní 

pozice nadechnout

*9

SUPERSÉRIE

45 sekund po 
provedení obou 

cviků

KB: plná soustředěnost
– maximální rozsah 

pohybu
– nahoře zpevnit 

– pevný střed těla
– pohyb především z noh
– pohyb nahoru – výdech
– pohyb dolů – nádech

DŘEPY: možno využít pro 
ztížení závaží (v oblasti 

prsou před sebou)
– s výskokem nahoru 

hluboký výdech
– při pohybu dolů nádech

kb swingy

4

12

sumo dřepy 
s výskokem 12

10 předkopy na 
stroji 4 12/10/10/8 30–90 sekund

– s výdechem,ve svižném 
tempu zvednout nohy 

před sebe 
– přidržet v krajní pozici 

2–3s
– pohyb dolů s nádechem 
a zpomalit tempem 3–2–1
– využít odporové gumy 

(umístit nad kolena)

Tréninkový plán ASpodní část těla
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*11

SUPERSÉRIE

30 sekund

– zvolit přiměřenou váhu 
(chceme být schopni 

dokončit tuhle supersérii 
společně se švihadlem) 
– využít maximálního 

rozsahu pohybu
– pohyb nahoru na špičky 

s hlubokým výdechem
– pohyb dolů do původní 

pozice s nádechem

lýtka v sedě na 
stroji

4

12/12/12/12

švihadlo 50

Tréninkový plán A

Spodní část těla
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Tréninkový plán ASpodní část těla

VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

2

3

Fotky k tréninkovému plánu A

1

*11

SUPERSÉRIE

30 sekund

– zvolit přiměřenou váhu 
(chceme být schopni 

dokončit tuhle supersérii 
společně se švihadlem) 
– využít maximálního 

rozsahu pohybu
– pohyb nahoru na špičky 

s hlubokým výdechem
– pohyb dolů do původní 

pozice s nádechem

lýtka v sedě na 
stroji

4

12/12/12/12

švihadlo 50
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

4

5

6

Tréninkový plán A

Spodní část těla
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Tréninkový plán ASpodní část těla

VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

7

8

9
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

9

10

11

Tréninkový plán A

Spodní část těla
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Tréninkový plán B
Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly

CVIK POČET 
SÉRIÍ

POČET 
OPAKOVÁNÍ

PAUZA MEZI 
SÉRIEMI POZNÁMKY

1

rumunský mrtvý 
tah s velkou 

činkou a nohama 
na široko

6 12/12/10/8/8/6 60–90 sekund

– váhu směřovat do pat
– postoj širší než při 
klasickém deadliftu

– po celou dobu nohy 
mírně pokrčené v kolenou

– špičky směrem ven
– pohyb začíná tlačením 

boků dozadu
– s nádechem a v tempu 

3–2–1 spouštět činku 
těsně podél těla do 

úrovně lehce pod kolena
(Nezapojovat bedra!)
– výbušný návrat do 
výchozí pozice cviku 

s následným intenzivním 
zatnutím hýžďových svalů 

2 split dřepy 
s velkou činkou

4/každá 
noha 12/10/10/8 60–90 sekund

– přední nohu umístit 
před lavičku a chodidlo 

směřovat vpřed
– zadní nohu podložit 

o lavičku
– zpevněný střed těla, 

rovná záda
– s nádechem pohyb dolů, 
s výdechem pohyb nahoru 
(využít sílu přední nohy)

– provádět v plném 
rozsahu 

– zadní koleno by se mělo 
dotknout země
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3
goblet dřepy 
s dosedem na 

lavičku
4 15/13/10/8 60–90 sekund 

– nohy na šiřku kyčlí
– kolena souběžně se 

špičkami chodidel 
– box nebo lavička opti-
málně ve výši kolen (čím 
nižší, tím větší aktivace 

svalstva)
– pomalu a kontrolovaně 
dosednout s nádechem 

na box
NEPOVOLIT ZÁDA 

a  držet stále zpevněný 
střed těla

– s následným výdechem 
vstanout do původní 

pozice 
U daného cviku zvolíme vždy pro obě nohy stejnou váhu – možno postupně přidávat, ale opět 

pamatujme, že technika a správné provedení je u nás VŽDY na prvním místě.

4

pauzovaný leg-
press 

s vytočenými 
špičkami směrem 

ven

4 12/10/10/8 60–90 sekund

– nohy na šířku ramen
– špičky směrem od těla
– s výdechem se svižně 
odtlačovat až do krajní 
polohy – NEPROPÍNAT  
VŠAK NIKDY KOLENA!
– s nádechem se kon-

trolovaně a pomalu vracet 
do startovní pozice, kde 

se zastavíte na dobu 2–3 
sekund

– s následným výdechem 
pokračujte k dalšímu 

opakování
5 glute bridges 4 12/10/10/8 30–90 sekund – stejně jako v plánu A

Tréninkový plán B

Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly
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3
goblet dřepy 
s dosedem na 

lavičku
4 15/13/10/8 60–90 sekund 

– nohy na šiřku kyčlí
– kolena souběžně se 

špičkami chodidel 
– box nebo lavička opti-
málně ve výši kolen (čím 
nižší, tím větší aktivace 

svalstva)
– pomalu a kontrolovaně 
dosednout s nádechem 

na box
NEPOVOLIT ZÁDA 

a  držet stále zpevněný 
střed těla

– s následným výdechem 
vstanout do původní 

pozice 
U daného cviku zvolíme vždy pro obě nohy stejnou váhu – možno postupně přidávat, ale opět 

pamatujme, že technika a správné provedení je u nás VŽDY na prvním místě.

4

pauzovaný leg-
press 

s vytočenými 
špičkami směrem 

ven

4 12/10/10/8 60–90 sekund

– nohy na šířku ramen
– špičky směrem od těla
– s výdechem se svižně 
odtlačovat až do krajní 
polohy – NEPROPÍNAT  
VŠAK NIKDY KOLENA!
– s nádechem se kon-

trolovaně a pomalu vracet 
do startovní pozice, kde 

se zastavíte na dobu 2–3 
sekund

– s následným výdechem 
pokračujte k dalšímu 

opakování
5 glute bridges 4 12/10/10/8 30–90 sekund – stejně jako v plánu A

6

zakopávání na 
hamstringy 

v leže na břiše ve 
zvýšené pozici

4+1/každá 
noha 12/10/10/8/6+12

30–90 sekund 
po vystřídání levé 

i pravé

– nelehat celým tělem, 
horní část těla zůstává 

bez opory
– pozor na aktivaci bed-

erní páteře
– s výdechem stáhnout 

závaží směrem k tělu
– v kontrakci přidržet poz-

ici na dobu 2–3 sekund 
(= moment, kdy máte 
zatnuté hamstringy)

– s následným nádechem 
pomalu a kontrolovaně 
vypouštět do výchozí 

pozice 
– opakujte

7
zakopávání na 
čtyřech pomocí 

multipressu
4 15/každá noha

30–90 sekund 
po vystřídání levé 

i pravé

– položit se do pozice 
kočky

– opřít se o dlaně směřu-
jící souběžně pod rameny
– jednu nohu umístit pod 

osu multipressu
– plně se soustředit 

na aktivaci hýžďového 
svalstva

– neprohýbat se 
v bedrech!

– možno nahradit: 
klasické zakopávání se 

závažím
– s výdechem vytlačovat 

nohu nahoru, přidržet
– s nádechem povolovat 

do původní pozice – kom-
pletně však nepokládat

Tréninkový plán B
Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly
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8 abdukce kyčlí 
v sedě na stroji 4 15/15/15/15 15 sekund

– zvolit rozumnou váhu  
– 15 plynulých opakování 
– nepřetěžovat abduktory 

extrémními váhami
– POZOR na přetěžování 

beder
– svýdechem provádět 

pohyb od sebe
– snádechem pohyb 

k sobě

9a

zvedání 
hýžďových svalů 
v leže na břiše na 

konci lavičky

4

15

60 sekund

Zvolit jednu z variant
– položit se na břicho, 

aby oblast mezi pupíkem 
a třísly nebyla na lavičce 

umístěna
– zachytit se nataženýma 

rukama před sebou
– hlava v přirozeném 

protažení 
– soustředit se na kon-

trolované zvednutí pánve 
a aktivaci hýžďového 

svalstva
– pozor na prohnutí 

v bedrech
– s výdechem  zvedat 
nohy směrem vzhůru

– s nádechem vypouštět 
zpět do původní pozice

9b glute hyperexten-
sion

SUPERSÉRIE

Tréninkový plán B

Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly
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8 abdukce kyčlí 
v sedě na stroji 4 15/15/15/15 15 sekund

– zvolit rozumnou váhu  
– 15 plynulých opakování 
– nepřetěžovat abduktory 

extrémními váhami
– POZOR na přetěžování 

beder
– svýdechem provádět 

pohyb od sebe
– snádechem pohyb 

k sobě

9a

zvedání 
hýžďových svalů 
v leže na břiše na 

konci lavičky

4

15

60 sekund

Zvolit jednu z variant
– položit se na břicho, 

aby oblast mezi pupíkem 
a třísly nebyla na lavičce 

umístěna
– zachytit se nataženýma 

rukama před sebou
– hlava v přirozeném 

protažení 
– soustředit se na kon-

trolované zvednutí pánve 
a aktivaci hýžďového 

svalstva
– pozor na prohnutí 

v bedrech
– s výdechem  zvedat 
nohy směrem vzhůru

– s nádechem vypouštět 
zpět do původní pozice

9b glute hyperexten-
sion

SUPERSÉRIE

10
unožování 

na čtyřech se 
závažím

3 20/každá noha 60 sekund

– začátek v pozici kočky 
na čtyřech

– dlaně přímo pod ramen-
ním kloubem

– jedna noha zůstává na 
podložce, druhá pokrčená 
provadí unožení do strany

– s výdechem provést 
pohyb vbok

– s nádechem se pomalu 
dostat do výchozí pozice 

– neprohýbat se 
v bedrech

11
sumo dřepy 

s malou osou 
a unožením

10/unožení na 
každou stranu 
(=20 dřepů)

– nohy umístit na široko 
s mírně vytočenými 

špičkami směrem od těla
– při prvním narovnání 
provést hmit do pravé 

strany, pokračovat 
dřepem dalším a provést 

hmit do strany levé
– pohyb do dřepu směrem 
dolů provést s nádechem 
– pohyb směrem nahoru 

a unožení s výdechem

***

12

zakopávání 
s nataženou 

nohou na čtyřech 
na zemi

1 50 každá noha

– tento cvik už slouží 
pouze jako dojezdová část 

tohoto tréninku
– začínat v pozici kočky
– s výdechem hmitat 

nataženou nohou směrem 
vzhůru

– zpět dolů s nádechem 
povolovat do výchozí 

pozice

Tréninkový plán B
Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly
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BŘICHO

13 přitahování kolen 
ve visu na hrazdě 3 10x

60–90 sekund 
pauza po prove-
dení všech cviků

– důležitá je maximální 
soustředěnost na břišní 

svalstvo
– s výdechem zvedat nohy 

směrem vzhůru
– při kontrakci (mo-
ment, kdy je břicho 

zatnuté) pomalu společně 
s nádechem vypouštět 
zpět do původní pozice

– tělo musí zůstat pevné 
– nehoupat se!

14 hallow rock 30 sekund

pozice 1
– lopatky a lýtka odle-

pené od podložky
– bedra na zemi a ruce 
v protažení za hlavou

– pohled směřovat přiro-
zeně před sebe

– plná soustředěnost 
na zatnuté bříško, nohy 

a střed těla
– zhluboka dýchat
– držet na dobu 30 

sekund, poté se ihned 
převalit do pozice číslo 2

Tréninkový plán B

Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly
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Tréninkový plán B
Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly

15 superman hold 30 sekund

pozice 2
– jediný kontakt se zemí 

v oblasti břicha
 – hruď a stehna odlepené 

od podložky
– plná soustředěnost 

na zatnuté břicho, nohy, 
hýžďové svalstvo

      a celkový střed těla 
– ruce v protažení za 

hlavou
– pohled přirozeně 

směrem dolů
     – zhluboka dýchat  
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Fotky k tréninkovému plánu B
VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

1

2

3

Tréninkový plán B

Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

4

5

6

Tréninkový plán B
Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

7

8

9a

Tréninkový plán B

Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

10

11

Tréninkový plán B
Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly

12
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

13

14

Tréninkový plán B

Spodní část těla: hýžďové svalstvo+hamstringy+břišní svaly

15
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Tréninkový plán C
Horní část těla

CVIK POČET 
SÉRIÍ

POČET 
OPAKOVÁNÍ

PAUZA MEZI 
SÉRIEMI POZNÁMKY

1 shyby na široko 
nadhmatem 60–90 sekund

– úchop na široko
– zpevnit břicho

– skřížit nohy před sebe
– počet sérií a opakování 

přizpůsobit silovým 
možnostem

– přítahy začni s vlast-
ní váhou a vyzkoušej 
alespoň pár kvalitně 

provedených opakování
– pokud ti nevystačí 
v dalších sériích  síly, 

sáhni po odporové gumě 
nebo si pomoz stro-

jem s oporou
– pohyb nahoru s vý-

dechem, až brada dosáh-
ne výše hrazdy 

– pohyb dolů do výchozí 
pozice provést pomalu 
a kontrolovaně, nádech 

2
tlaky na ramena 
s jednoručkami  

ve stoje
5 12/12/10/8/6 60 sekund

– zpevnit střed těla, 
podsadit pánev, zatnout 

břicho
– jednoruční činky s vý-
dechem vytlačit výbušně 

nad hlavu
– s nádechem kon-
trolovaně spouštět zpět 
do výchozí pozice těsně 

pod úroveň ramen
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3

přítahy jed-
noruční činky 

s oporou o lavič-
ku v předklonu

4 12  60 sekund

– opřít se jedním kolen-
em o lavičku

– druhá noha je na zemi, 
zajišťuje stabilitu

– natažená ruka je na téže 
straně, jako je noha na 

lavičce 
– volnou rukou uchopit 
činku, ruka je natažená, 

záda rovná, pohled 
směřovat přirozeně před 

sebe 
– činku s výdechem 

přitáhnout pomaličku 
podél těla až k oblasti 

pasu
– s nádechem a kon-
trolovaným pohybem 

vypustit zpět do výchozí 
pozice 

– pauzy provádět až po 
vystřídání levé i pravé 

ruky

4

upažování 
s jednoručkami 
v mírném před-

klonu

4 12/10/10/8 60 sekund

– ruce nechat po celou 
dobu pokrčené v loktech
– s výdechem se dostat 

do horní pozice
– v horní pozici cviku 
lehce vytočit malíčky 

směrem vzhůru 
– s nádechem  pomalu 

a kontrolovaně vypouštět 
jednoruční činky  zpátky 

k tělu

Tréninkový plán C

Horní část těla
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Tréninkový plán C

3

přítahy jed-
noruční činky 

s oporou o lavič-
ku v předklonu

4 12  60 sekund

– opřít se jedním kolen-
em o lavičku

– druhá noha je na zemi, 
zajišťuje stabilitu

– natažená ruka je na téže 
straně, jako je noha na 

lavičce 
– volnou rukou uchopit 
činku, ruka je natažená, 

záda rovná, pohled 
směřovat přirozeně před 

sebe 
– činku s výdechem 

přitáhnout pomaličku 
podél těla až k oblasti 

pasu
– s nádechem a kon-
trolovaným pohybem 

vypustit zpět do výchozí 
pozice 

– pauzy provádět až po 
vystřídání levé i pravé 

ruky

4

upažování 
s jednoručkami 
v mírném před-

klonu

4 12/10/10/8 60 sekund

– ruce nechat po celou 
dobu pokrčené v loktech
– s výdechem se dostat 

do horní pozice
– v horní pozici cviku 
lehce vytočit malíčky 

směrem vzhůru 
– s nádechem  pomalu 

a kontrolovaně vypouštět 
jednoruční činky  zpátky 

k tělu

Horní část těla

5 stahování horní 
kladky 4 15/13/13/10 60 sekund

– úchop na šířku ramen
– stahování kladky 

provádět s výdechem 
a VŽDY před hlavou 
– pozor na záklon

– při uvolňování směrem 
do výchozí pozice použít 

tempo 3–2–1, nádech  

6

upažování s jed-
noručkami v sedě 
na boční stranu 

ramen

4 12/8/8/6 60–90 sekund

– použij lehčí váhu, abys 
zabránil švihání a dalším 

nežádoucím pohybům
– ruce držet  mírně 
pokrčené v loktech
– malíčky směřovat 

směrem vzhůru za činkou
– při upažování do 

strany vydechnout, při 
zpátečním pohybu nádech

7
přitahování velké 

činky v před-
klonu, nadhmat

3 12/10/10/6 60–90 sekund

– trup směřovat téměř 
rovnoběžně se zemí

– hlava přirozeně v prod-
loužení páteře

– zpevněný střed těla , 
rovná záda

– úchop činky na široko 
nadhmatem

– činku agresivně s vý-
dechem přitáhnout k tělu
– za použití svalové kon-
trakce pomalu s nádechem 

spouštět zpět dolů
– mezi jednotlivými opak-
ováními nepokládat činku 

na zem!  
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8
předpažování 

s jednoručkami 
ve stoje

3 15 45 sekund

– činky spouštět mírně 
podél osy těla

– zvolit lehčí váhu, se 
kterou jsi schopen provést 
daný pohyb technicky 

správně a kontrolovaně
– s  výdechem zvednout  
činky do úrovně ramen-
ního kloubu, přidržet na 

2–3 sekundy
– s nádechem pomalu 

spouštět zpět dolů  

9 horizontální 
přítahy na stroji 4 12/10/8/6+12 60 sekund

– rovně se usadit
– zapřít nohy o opěrné 

plošky
– s výdechem přitáhnout 
kladku k tělu, přidržet, 
soustředit se na stažení 

lopatek směrem k sobě
– s nádechem pomalu vy-

pouštět zpátky

10 upright rows se 
spodní kladkou 3 15 60 sekund

– mírný stoj rozkročný
– úzký úchop

– s výdechem a plynulým 
pohybem přítáhnout 

kladku k bradě
– lokty směřovat vzhůru

– s následným nádechem 
jít zpět do výchozí pozice

Tréninkový plán C

Horní část těla
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Tréninkový plán C
Horní část těla

11 SUPERSÉRIE

a)
stahování kladky 
v mírném před-

klonu
3 12 60–90 sekund

– čelem ke kladce, která 
visí shora

– široký úchop,
mírně pokrčená kolena 

– s rovnými lokty staho-
vat kladku směrem ke ko-

lenům, výdech 
– při vypouštění zpět ná-

dech
– možno opět využít sval-
ové kontrakce a daný po-

hyb zpomalit

b) ab roller / ab mat 
sit ups 3 12 60–90 sekund

– u daného cviku 11b 
možnost obměny; Ab roll-
eru za klasické Ab Mat Sit 
ups s kettlebelem či leh-

kým medicimbálem
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Fotky k tréninkovému plánu C
VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

1

2

3

Tréninkový plán C

Horní část těla
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

4

5

6

Tréninkový plán C
Horní část těla
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

7

8

9

Tréninkový plán C

Horní část těla
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

10

11a

11b

Tréninkový plán C
Horní část těla
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Tréninkový plán D

Horní část těla

CVIK POČET 
SÉRIÍ

POČET 
OPAKOVÁNÍ

PAUZA MEZI 
SÉRIEMI POZNÁMKY

1 bicepsové přítahy 
podhmatem 60–90 sekund

– úchop na úzko
– zpevnit břicho

– pro vyšší efektivitu 
a lepší zapojení pouze 
horní části těla skřížit 

nohy před sebe
– počet sérií a opakování 

přizpůsobit silovým 
možnostem

– přítahy začni s vlast-
ní váhou a vyzkoušej 
alespoň pár kvalitně 

provedených opakování
– pokud ti nevystačí 
v dalších sériích síly, 

sáhni po odporové gumě 
nebo si pomoz strojem 

s oporou
– pohyb do přítahu, vý-

dech, vypouštění, nádech

2
bench press 

s velkou činkou, 
úzký úchop

5 8 60–120 sekund

– úchop zhruba na šířku 
ramen

– činku s nádechem 
kontrolovaně spouštět 

k hrudníku
– setrvat na 1–2 sekundy

– s výdechem činku 
výbušně vytlačit zpět nad 

hlavu
–opakování
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Tréninkový plán DHorní část těla

3
pullover s jed-

noručkou napříč 
přes lavici

4 12/10/10/6 60–90 sekund

– opřít se o lavici horní 
částí zad, nebo horní částí 

zad a týlem hlavy
– trup rovný s přirozeným 
prohnutím v bederní části 

páteře
– hrudník vypnutý vzhůru
– jednoručka: nad hrud-
níkem téměř v napnutých 
pažích za vnitřní kotouč 
tak, aby osa činky probíha-
la mezi palci a ukazováčky
– s nádechem spouštět 
činku obloukovitým pohy-

bem za hlavu
– při zpětném pohybu 

mírně pokrčit lokty
– pro maximální aktivaci 
prsních svalů možnost vy-
točit lokty směrem od těla
– snažit se o maximál-
ní rozsah pohybu (indi-
viduálně, dle flexibility či 
zdravotního stavu ramen)
 – nádech: spouštění jed-

noručky
– výdech: záběr směrem 

vzhůru.
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4

tlak s jed-
noručkami na 
pozitivně na-
kloněné lavici 

vleže

4 12/10/10/8 60–90 sekund

– poloha těla je ste-
jná jako u bench pressu 

s velkou činkou
– hrudník vypnut vzhůru
 – ramena stažena dolů

– chodidla zapřená do 
podlahy

– náklon opěrky přibližně 
20–30°  výraznější zapo-
jení horní části prsních 

svalů
– pro aktivaci také před-
ní části svalů deltových: 

zvýšit sklon opěrky
– rozsah pohybu je nutné 
uzpůsobit individuálním 

dispozicím
– pohyb vést po mírném 
oblouku tak, aby předloktí 
zůstalo během celé dráhy 

pohybu kolmo k zemi
– při tlaku jednoruček 
směrem vzhůru hluboký 
výdech; při poklesu jed-

noruček nádech

5 kliky s lokty 
u těla 4 12 45–60 sekund

– dlaně položit na zem ve 
vzdálenosti o trochu větší, 

než je šířka ramen
– opřít se o spodní část 
dlaní a rovnoměrně 
rozdělit váhu mezi malík-

ovou a palcovou hranu
– prsty roztažené, volně 

položené
– lokty přitáhnout mírně 
k tělu a dát ramena od uší
– nohy natažené a kolena 

rovněž propnutá
– pomalu, kontrolovaně 
se s nádechem spouštět 
dolů, s výdechem nahoru

Tréninkový plán D

Horní část těla
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4

tlak s jed-
noručkami na 
pozitivně na-
kloněné lavici 

vleže

4 12/10/10/8 60–90 sekund

– poloha těla je ste-
jná jako u bench pressu 

s velkou činkou
– hrudník vypnut vzhůru
 – ramena stažena dolů

– chodidla zapřená do 
podlahy

– náklon opěrky přibližně 
20–30°  výraznější zapo-
jení horní části prsních 

svalů
– pro aktivaci také před-
ní části svalů deltových: 

zvýšit sklon opěrky
– rozsah pohybu je nutné 
uzpůsobit individuálním 

dispozicím
– pohyb vést po mírném 
oblouku tak, aby předloktí 
zůstalo během celé dráhy 

pohybu kolmo k zemi
– při tlaku jednoruček 
směrem vzhůru hluboký 
výdech; při poklesu jed-

noruček nádech

5 kliky s lokty 
u těla 4 12 45–60 sekund

– dlaně položit na zem ve 
vzdálenosti o trochu větší, 

než je šířka ramen
– opřít se o spodní část 
dlaní a rovnoměrně 
rozdělit váhu mezi malík-

ovou a palcovou hranu
– prsty roztažené, volně 

položené
– lokty přitáhnout mírně 
k tělu a dát ramena od uší
– nohy natažené a kolena 

rovněž propnutá
– pomalu, kontrolovaně 
se s nádechem spouštět 
dolů, s výdechem nahoru

6
striktní výrazový 

tlak s velkou 
činkou

4 10/8/6/6 60–90 sekund

– odebrat ze stojanu
– umístit na hrudník, zau-

jmout  stabilní pozici
– šířka úchopu je taková, 
aby lokty byly přímo pod 
osou činky a předloktí kol-

mo k zemi
– mírně široký postoj   

zhruba na šířku ramen
– bederní páteř je 
v mírném, přirozeném 

prohnutí
– hrudník mírně vypnutý 
směrem vzhůru, střed těla 
zpevněný, spodní žebra za-
fixovaná (ve výdechovém 

postavení)
– lopatky zafixované 
směrem dolů a k hrud-

nímu koši
– s výdechem tlačit po 
mírném oblouku směrem 
nad hlavu až do úplného 
napřímení těla a propnutí 

paží 
– poté činku s nádechem 
kontrolovaně spouštět do 

výchozí polohy

Tréninkový plán DHorní část těla
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Tréninkový plán D

Horní část těla

7 kliky na bradlech 5 6 60–90 sekund

– začít ve vzporu na 
bradlech, zaujmout sta-

bilní výchozí pozici
– zpevněný  střed těla

– krční páteř v neutrálním 
postavení

– kontrolovaným pohy-
bem klesat až do spodní 
pozice kliku: fáze, kdy je 
předloktí vodorovně se 

zemí
– záběrem prsních svalů 
a tricepsů se vracet do 
výchozí pozice vzporu 
a to s téměř napnutými 

pažemi
– nádech při poklesu 
a výdech při pohybu těla 

vzhůru
– pro intenzivnější zatížení 
tricepsů možno změnit 
polohu těla na bradlech: 
trup více vzpřímený a lok-

ty blíže u těla
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Tréninkový plán DHorní část těla

7 kliky na bradlech 5 6 60–90 sekund

– začít ve vzporu na 
bradlech, zaujmout sta-

bilní výchozí pozici
– zpevněný  střed těla

– krční páteř v neutrálním 
postavení

– kontrolovaným pohy-
bem klesat až do spodní 
pozice kliku: fáze, kdy je 
předloktí vodorovně se 

zemí
– záběrem prsních svalů 
a tricepsů se vracet do 
výchozí pozice vzporu 
a to s téměř napnutými 

pažemi
– nádech při poklesu 
a výdech při pohybu těla 

vzhůru
– pro intenzivnější zatížení 
tricepsů možno změnit 
polohu těla na bradlech: 
trup více vzpřímený a lok-

ty blíže u těla

8
tricepsové 

stlačování lana 
před tělem

4+1 12/10/10/8+12 30–45 sekund

– lokty držet podél trupu 
u těla po celou dobu pro-

vedení 
– s výdechem stáhnout 

lano podél těla
– kontrakci (zatnuté tri-
cepsy) přidržet na dobu  
1–2 sekundy při každém 

opakování
– lano s nádechem kon-
trolovaně spouštět zpět 

do výchozí pozice cviku
 – po provedení čtvrté 
série se ihned vrátit 
k první použité váze 

a dvanácti opakováním
SUPERSÉRIE

9 BICEPSOVÝ KOMPLEX

– danou sérii provádět bez 
pauzy ihned za sebou  

– odpočívat až po prove-
dení celé kombinace 

– začít deseti opakováními 
cviku 9a, 9b a zakončit de-
seti opakováními cviku 9c
– tato kombinace by měla 
zajistit kvalitní a celkové 
procvičení všech bi-

cepsových hlav
– zvolit si přiměřenou 
váhu (spíše lehkou), 
se kterou jste schopni 
provést celých 30 opak-

ování bez přestávky
– výdech při pohybu naho-
ru, nádech při spouštění 

činky zpět k tělu
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A
bicepsový zdvih 
s jednoručkami, 

nadhmat
3 10/10/10 60 sekund

– zaujmout vzpřímený 
postoj

– uchopit činky nadh-
matem 

– natažené paže spouštět 
podél těla

– poloha palce může být 
na straně ostatních prstů,
jistějšího úchopu však 
dosáhnete jeho opačným 

postavením
 – s nádechem a pohybem 
v loktech táhnout činku 

nahoru
– důležité je dbát na po-
hyb POUZE v loktech 
a fixovanou polohu nad-

loktí u těla
– pohyb směrem nahoru 
končí, když  fixace nadlok-
tí neumožňuje pokračovat 

výše

B kladivový zdvih 
s jednoručkami 3 10/10/10 60 sekund

– zaujmout stabilní 
postoj

– zpevněný střed těla
– uchopit jednoruční 
činky s dlaněmi směřu-

jícími k tělu 
– pokrčením paže v lokti 
souběžně zvedat a zároveň 
plynule vytočit předloktí 

dlaní vzhůru
– dlaně směřují směrem 
k sobě a nevytáčí se 

směrem vzhůru
– provádět soupažně

Tréninkový plán D

Horní část těla



63MarketaBaginska.Trenerfitness

dumbbell.and.broccoli

A
bicepsový zdvih 
s jednoručkami, 

nadhmat
3 10/10/10 60 sekund

– zaujmout vzpřímený 
postoj

– uchopit činky nadh-
matem 

– natažené paže spouštět 
podél těla

– poloha palce může být 
na straně ostatních prstů,
jistějšího úchopu však 
dosáhnete jeho opačným 

postavením
 – s nádechem a pohybem 
v loktech táhnout činku 

nahoru
– důležité je dbát na po-
hyb POUZE v loktech 
a fixovanou polohu nad-

loktí u těla
– pohyb směrem nahoru 
končí, když  fixace nadlok-
tí neumožňuje pokračovat 

výše

B kladivový zdvih 
s jednoručkami 3 10/10/10 60 sekund

– zaujmout stabilní 
postoj

– zpevněný střed těla
– uchopit jednoruční 
činky s dlaněmi směřu-

jícími k tělu 
– pokrčením paže v lokti 
souběžně zvedat a zároveň 
plynule vytočit předloktí 

dlaní vzhůru
– dlaně směřují směrem 
k sobě a nevytáčí se 

směrem vzhůru
– provádět soupažně

Tréninkový plán DHorní část těla

C
klasický bi-

cepsový zdvih 
s jednoručkami

3 10/10/10 60 sekund

– zaujmout stabilní 
postoj

– zpevněný střed těla
– uchopit jednoruční 
činky s dlaněmi směřu-

jícími k tělu 
– pokrčením paže v lokti 
souběžně zvedat a zároveň 
plynule vytočit předloktí 

dlaní vzhůru
– dlaně směřují směrem 
k sobě a nevytáčí se 

směrem vzhůru
– provádět soupažně
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Fotky k tréninkovému plánu D
VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

1

2

3

Tréninkový plán D

Horní část těla



65MarketaBaginska.Trenerfitness

dumbbell.and.broccoli

VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

4

5

6

Tréninkový plán DHorní část těla
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

7

8

9a

Tréninkový plán D

Horní část těla
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VÝCHOZÍ POZICE KONEČNÁ POZICE

9b

9c

Tréninkový plán DHorní část těla
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Stravovací protokol

Jak jsem již zmínila, mým cílem není vás obohatit hromadou načtených informací, které si můžete 
volně najít na internetu, ale předat vám vlastní zkušenosti a zároveň vám všem ukázat, že na zdravém 
a vyváženém životním stylu není nic extrémně složitého. Nemusíte dodržovat přesně předepsaný 
jídelníček a jíst jídla, na která nebudete mít chuť, jen proto, že vám to výživový poradce předepsal. 
Jídla si budete volit sami na základě čísel, které si sami dle mého návodu a vašeho cíle vypočítate! 
Cílem tohoto stravování není vám diktovat, co smíte a co ne, ale umožnit vám maximální pestrost, 
variablitu a dokázat vám, že i s tímto rozumným přístupem se dá dosáhnout vaší vysněné postavy. 

Tak pojďme na to společně mrknout hezky od začátku.

Úvod do stravovacího protokolu
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Stravovací protokolVýpočet kalorického příjmu, makroživin

Někteří počítání kalorií zásadně odsuzují, jiní počítají pravidelně. Já sama zaznamenávám tyto 
hodnoty téměř každý den. Nevidím problém si ve volné chvilce místo brouzdání po Instagramu  
zaznamenat do mé oblíbené aplikace MyFitnesspal to, co jsem v daný den jedla a podle toho si 
naorganizovat zbytek jídel během dne. Samozřejmě, že i já si ráda jednou za čas vyrazím do mé 
oblíbené asijské restaurace, running sushi, či mého oblíbeného steak house, a tak zaznamenávám 
některé dny opravdu jen orientačně. Konec konců, jeden den navýšeného příjmu ještě nikdy nikomu 
neuškodil. Neříkám, abyste se jednou týdně přejídali nezdravými věcmi, ale dopřáli si něco, co vám 
opravdu chutná.

Mně osobně počítání velmi pomohlo, a to jak v kontrole mých porcí, tak v lepší organizaci jídel 
během dne. 

Přejděme tedy k výpočtu, který se skládá z několika následujících kroků.

Začneme výpočtem BMR

Hodnota BMR je stručně řečeno vaše optimální denní spotřeba energie, kterou je tělo schopné 
spálit v klidovém stavu. K tomuto výpočtu obecně potřebujeme znát pohlaví, věk, výšku a váhu. Na 
internetu najdeme plno BMR kalkulaček s předdefinovaným vzorcem, který nám práci může ulehčit. 
Avšak pro ty z vás, kteří si raději dáte práci s výpočtem, uvádím vzorec, jehož výsledek nám vyjde 
v kilokaloriích. 

1. Vzorec pro výpočet BMR

BMR(ženy) = 655,0955 + (9,5634 × váha v kg) + (1,8496 × výška v cm) - (4,6756 × věk v letech)
BMR(muži) = 66,473 + (13,7516 × váha v kg) + (5,0033 × výška v cm) - (6,755 × věk v letech) 

2. Započtení naší fyzické aktivity

Dalším krokem bude započítání našeho přibližného výdeje. Nemusíte přesně vědět, kolik spálíte 
cvičením. Pro naše účely bude stačit, když budete mít přibližně ponětí o tom, jak aktivní jste 
během celého dne. Od toho se bude odvíjet také číslo, kterým se vaše hodnota BMR vynásobí.
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NEAKTIVNÍ BMR×1,2
žádný pohyb, sedavé zaměst-
nání, prakticky žádná aktivita 

za celý den

LEHCE AKTIVNÍ BMR×1,375 lehká aktivita, např. občasná 
procházka a cvičení 1–3x týdně

ČASTĚJI AKTIVNÍ BMR×1,55 aktivnější člověk, který se rád 
hýbe a cvičí 3–5x týdně

AKTIVNÍ BMR×1,725 pravidelný pohyb, intenzivně-
jší cvičení zhruba 6–7x týdně

VELMI AKTIVNÍ BMR×1,9 hodně intenzivní cvičení 
a fyzicky náročná práce

3. Kalkulace dle vašeho cíle

Třetí a velmi důležitý krok jsou další propočty s přechozím výsledným číslem podle vašeho cíle.

pro hubnutí
BMR-500 (od čísla z druhého kroku odečteme 500 kcal, což by mělo 

zaručit váhový úbytek zhruba 0,5 kg týdně – tedy ideální výsledek pro 
zdravé hubnutí)

pro udržení váhy BMR (necháme výsledek, který nám vyšel. Neodečítáme ani 
nepřičítáme.)

pro nabírání BMR+300 (k číslu z druhého kroku přičtěme 300 kcal, čímž docílíme 
pozvolného a zdravého přibírání na váze)

Stravovací protokol

Výpočet kalorického příjmu, makroživin

Pokud jste již svého cíle dosáhli a chcete přejít na fázi udržování, je samozřejmé, že musíte denní 
příjem zvýšit, či naopak snížit. Změny však dělejte raději pomaleji a postupně a přidávejte/ubírejte 
zhruba po 100cal týdně.
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Stravovací protokolVýpočet kalorického příjmu, makroživin

Počítání část II: makroživiny

Bílkoviny, sacharidy, tuky

Opravdu nejde jen o vypočtené kalorie. Mnohem důležitějším bodem je pro nás rozložení základních 
živin mezi ně.  Při výpočtech budeme vycházet z doporučeného množství na 1 kilogram vaší tělesné 
hmotnosti. 

1–2 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti 
(Pro aktivnější ženu je hodnota 1–1,5 g určitě dostatečná a vyšší hodnota by již mohla být zdraví 
škodlivá. U vysoce aktivních mužů je možno příjem navýšit až na 2,5 g/1 kg tělesné hmotnosti)
0.8–1 g/kg tuků na 1 kg tělesné hmotnosti 
3–4 g/kg sacharidů (zejména z komplexních zdrojů)

Jak tedy výpočet provést? 

Jako první si vypočteme na základě naší váhy bílkoviny. Tedy vynásobíme naši tělesnou váhu 
***×g bílkovin a dostaneme množství bílkovin v gramech. Toto číslo vynásobené hodnotou 4 nám 
dá hodnotu v kilokaloriích. 

Uvedeme si příklad: 

Má váha je 55 kg, můj denní příjem mám stanoven na 1,5 g bílkovin na tělesnou váhu. Můj denní 
příjem bílkovin tedy bude 82,5 g bílkovin/1 den. Což odpovídá 330 kilokaloriím.

To stejné provedeme s tuky. Naší tělesnou hmotnost vynásobíme hodnotou 0,8–1 a dostaneme 
číslo v gramech. 1 g tuku odpovídá cca hodnotě 9 kilokaloriím. 
V mém případě to tedy bude: 55 kg×0,8 g tuků=44 g tuků/1 den. Což odpovídá přibližně 396 kiloka-
loriím.

Na závěr provedeme výpočet sacharidů. Součtem kalorií z bílkovin a tuků dostaneme dané číslo. 
V mém případě 396+330=726 kcal. Toto číslo odečteme z výše stanoveného kalorického příjmů z 
bodu číslo 2 a vydělíme 4. 

V mém případě odečítám od stanoveného kalorického příjmu 1650 kcal hodnotu 726 kcal, což se 
rovná 724. Toto číslo vydělím hodnotou 4 a dostanu výsledek přibližného denního příjmu cca 180g 
sacharidů na 1 den.

Tímto výpočtem zároveň dodržíme doporučené množství 3-4g/kg sacharidů na 1 kg tělesné hmot-
nosti. 
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Sacharidové potraviny

Téma sacharidy jsou poměrně rozsáhlá a složitá skupina. My si ji však pro naše účely shrneme do 
pár stručných bodů. Začneme tedy hned s těmi nejjednoduššími a to takzvanými monosacharidy.
Monosacharidy jsou rychlý zdroj energie nejen pro svaly, ale také jediný možný zdroj pro mozek. 
Glukóza se vytváří téměř ze všech sacharidů, které přijmeme ze stravy. Je-li glukózy nebo glykogenu 
v těle mnoho a zároveň není tento zdroj energie využit, hrozí, že se uloží do tukových zásob, a to 
nejčastěji v podobě podkožního tuku.

Jeden z nejčastěji přijmaných monosacharidů v naší stravě je fruktóza neboli ovocný cukr. Pokud ho 
přijímáme z ovoce, jde o poměrně bezpečný sacharid, který díky obsažené vláknině výrazně neroz-
kolísá hladinu krevního cukru. To stejné se však nedá říct o fruktózovém sirupu, kterým se v dnešní 
době opravdu nešetří. O škodlivosti fruktózy se vedou spory, ale problém můžeme vyřešit jed-
noduše, a to pitím neslazených nápojů a nahrazením nezdravých sušenek těmi zdravými a čtením 
e-tiket produktů. 

Dále mezi monosacharidy řadíme take tzv. galaktózu, která vzniká při štěpení mléčného cuk-
ru zvaného laktóza. Důležité je vědět, že jednoduché sacharidy potřebuje naše tělo minimálně. 
Hlavním zdrojem energie by měly být sacharidy komplexní o kterých se zmiňuji v následujících 
odstavcích. 

Disacharidy

Tyto sacharidy jsou již složitější. Skládají se ze dvou molekul. Mezi jeden z nejznamějších disacha-
ridů patří sacharóza neboli řepný cukr, ze kterého vzniká následně rozštěpením glukóza a fruktóza. 
Opět se jedná o zdroj s vysokým glykemickým indexem, což způsobuje zvýšenou hladinu krevního 
cukru.  Pokud není tato energie spotřebována, je opět uložena do tukových podkožních zásob. Do-
poručení? Nepřehánět to a glukóze se vyhýbat. 

Mezi další favoritky disacharidů řadíme tzv. laktózu, známou jako mléčný cukr. Jde o spojení glukózy 
a galaktózy. Příjem laktózy stravou může způsobovat mnoha lidem problémy, a tak nemohou 

Stravovací protokol

Sacharidové potraviny

Sestavený kalorický příjem a makroživiny bychom už znali. Co teď s nimi? Z čeho bychom je měli 
čerpat a co bychom měli dále znát? Aneb potraviny vhodné právě pro tebe!
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Stravovací protokol

konzumovat mléčné produkty. To může být nevýhoda – a to ne kvůli mléčnému cukru, ale spíše 
z hlediska využití mléčných produktů jako kvalitních zdrojů bílkovin. No dokážete si představit život 
bez krabičky tvarohu, či oblíbeného mléčného jogurtu? 

Mezi poslední disacharidy řadíme takzvanou maltózu, neboli sladový cukr. Jedná se o dvě molekuly 
glukózy, které mohou vzniknout například při štěpení škrobu. Maltózu najdeme jak v obilninách, tak 
dále také v pivních produktech.  

Třetí skupinou jsou oligosacharidy. To jsou složené sacharidy, které obsahují již několik molekul 
jednoduchých cukrů. Pro sportovce má význam především oligosacharid zvaný maltodextrin, který 
je přidáván do sportovních nápojů a oddaluje únavu během cvičení. 

Polysacharidy: Komplexní sacharidy

Ano, konečně jsme u těch nejpodstatnějších – a to sacharidů komplexních! Komplexní sacharidy by 
měly tvořit hlavní složku naší stravy. Jejich výhodou je postupné uvolňování energie v organismu 
a s tím i vyvážená hladina glukózy v krvi. Většinou je nalezneme v potravinách rostlinného původu. 
Škroby jsou tedy nejvýhodnějším energetickým zdrojem doprovázeny nezbytnou vlákninou, která je 
důležitá pro zdraví a správný chod trávicího systému. Mezi komplexní sacharid živočišného původu 
je glykogen, který vzniká štěpením cukrů v játrech.

Zdroje kvalitních sacharidů? 

Nedá se jednoznačně říct, který sacharid je právě ten nejlepší. Odpovědí by však mohlo být, že 
nejvhodnější sacharid je ten, který bude v danou situaci potřebný pro náš organismus. Nejčastěji 
to jsou již zmíněné sacharidy komplexní. Avšak i jednoduché cukry pro krytí okamžité spotřeby 
a doplnění chybějící energie mají své místo. Obzvlášť při sportovních výkonech, nebo ihned po nich. 
Další vhodnou dobou pro příjem menšího množství jednoduchých cukrů je snídaně, kdy je hladina 
glykogenu po spánku nízká a hrozí odbourávání svalových bílkovin a tak se určitě nemusíte bát si 
přidat kousek ovoce do vaši oblíbené ovesné kaše či čehokoliv jiného.

Sacharidové potraviny
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Stravovací protokol

Sacharidové potraviny

Glykemický index

Každá sacharidová potravina má hodnotu, označující se jako glykemický index. Tato hodnota nám 
určuje, jak rychle se cukry dostanou do krve ve formě glukózy a ovlivní tím i její celkovou hladinu. 
Příjmem nevhodných potravin dochází k výkyvům hladiny glukózy v krvi a následným negativním 
vlivům na organismus. 

Nejhorší jsou logicky zdroje jako sladkosti, zákusky, moučníky či limonády, které obsahují opravdu 
velké množství rychle vstřebatelných jednoduchých cukrů, které jsou v našem příjmu naprosto 
zbytečné.  

Cukry podle potřeby

Sacharidy mají energetickou hodnotu 4 kcal na 1 g. Pokud dodržíte rovnici příjem a výdej energie, 
nelze po nich nabrat tuk, avšak i tak se zaměřte ve vašem příjmu na komplexní sacharidy z obilovin, 
luštěnin nebo zeleniny. Určitě se jim však nevyhýbejte! Sacharidy nám totiž chrání vybudované 
svaly před odbouráním, tudíž na ních závisí i kvalita našich tréninku, do kterých chceme jít pře-
ci s plným nasazením. Navíc jako jediné zásobují náš mozek. Pokud se budeme cukrům vyhýbat 
a nepříjmeme jich ve stravě dostatečné množství, spustí se náš obranný mechanismus a glukóza se 
vytvoří z odbourávajících se svalových aminokyselin. 

Obiloviny: rýže, pohanka, jáhly, quinoa, kuskus, bulgur, ovesné vločky, celozrné těstoviny, obilné 
mouky, luštěniny

zeleninové přílohy: batáty, brambory
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Bílkoviny

Bílkoviny

Proteiny, neboli bílkoviny, představují základní stavební látku živých organismů, bez nichž nám ne-
jenže neporostou svaly, ale ani nezhubneme. Zahánějí hlad a pomáhají při odbourávání tuků. Proto 
nebudeme jejich příjem omezovat ani při redukční dietě. 

Bílkoviny se skládají z menších molekul zvaných aminokyseliny. Přirozeně se jich v potravě vys-
kytuje celkem 20 druhů. Naše tělo však vyžaduje všechny z nich. Umí je rozložit a seskládat z nich 
bílkovinné struktury, jaké zrovna potřebuje. Využívá je jako stavební kameny téměř všech buněk od 
důležitých orgánů přes hemoglobin v krvi až po kůži nebo vlasy.

Tímto způsobem si tělo dokáže poskládat jen 11 z 20 nezbytných aminokyselin. 9 zbylých, tzv. es-
enciálních, mu musíme poskytnout z naší stravy.

Bílkoviny by měly tvořit zhruba 20–25 % denního příjmu. Znovu tedy opakuji, nebudeme jejich 
příjem omezovat ani při redukčních dietách. I přestože si naše tělo bílkoviny do zásoby neukládá 
a my z nich tedy nepřibereme – přehnané množství může mít již efekt opačný. Při vyšším příjmu 
totiž dojde k přeměně a to buď na sacharidy, nebo tuky. Proto bychom měli najít optimální hranici 
pro příjem bílkovin v optimálním rozmezí. Dalším podstatným a klíčovým bodem u metabolismu 
bílkovin je dbát a dodržovat pitný režim.  

Bez bílkovin prostě nezhubneme, a to hned z několika důvodů:

1. Jsou zodpovědné za řadu metabolických procesů. Enzymy i hormony podporující trávení jsou 
z většiny složené právě z bílkovin. Navíc ovlivňují i naši imunitu a nervový systém.
2. Jak jsem již zmínila, bílkoviny zahánějí hlad. Ze všech druhů makroživin nejlépe zasycují. V do-
datečné kombinaci s kvalitními sacharidy vám energie vydrží až na dobu několika hodin.
3. Trávení bílkovin je nejpomalejší ze všech složek potravin a tělo na ně vydává energii, aniž byste 
dělali cokoli dalšího.
4. Bílkoviny si tělo neukládá do zásoby, takže z nich nepřibíráme na váze (při optimálním příjmu).
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ŽIVOČIŠNÉ ROSTLINNÉ
červené libové maso sója

ryby a produkty z nich (rybí olej apod.) luštěniny (čočka, hrách, fazole, cizrna)
drůběží maso ořechy (nejvhodnější jsou vlašské)

vejce obiloviny (quinoa, pšenice, hnědá rýže)
mléko semínka (konopná, chia)

Pro tvou představu uvádím orientační obsah bílkovin ve 100g

ŽIVOČIŠNÉ BÍLKOVINY ROSTLINNÉ BÍLKOVINY
hovězí maso (především zadní, 30 g) sója (50 g)

kuřecí, telecí, ryby, drůbeží šunka (cca 20 g) červená čočka, hrách, fazole, cizrna (19–24 g)
parmazán, ementál, eidam, olomoucké 

tvarůžky (20–30 g)
vegetariánské alternativy: seitan, tempeh, 

tofu, robi (15–25 g)

tvaroh, sýr cottage, bilý jogurt (14–18 g) ovesné vločky, quinoa, amarant, pohanka 
(12–16 g)

mléko, kefír, vejce (3–6 g) celozrnný chléb a těstoviny (12 g)

Jak tedy můžeš správně zařadit bílkoviny do tvého jídelníčku?

– Každá denní porce by měla ideálně obsahovat bílkovinu. 
– Střídej různé druhy. Živočišné bílkoviny obsahují vyšší podíl skrytého tuku a cholesterolu, ale 
tělo je snáze vstřebává. Rostlinné proteiny jsou naopak nízkokalorické a navíc obsahují řadu dalších 
živin (vlákninu, vitamíny). Obecná rada? Upřednostni rostlinné bílkoviny před živočišnými zhruba 
v poměru 2:1.
– Do 30 minut po cvičení doplňte čistou bílkovinu –  jako vhodný zdroj považuji 80% proteinový 
izolát.
– Pokud jsi vegetarián, měla bys svůj příjem konkrétních esenciálních aminokyselin zvlášť hlídat, 
aby ti některá nechyběla. Zařaďit do jídelníčku můžeš třeba řasu spirulinu, kterou tvoří až ze 70 % 
přírodní aminokyseliny. Další vhodnou alternativou může být také sója.  
– Chceš-li podpořit spalování tuků, zařaď také cca 1 hodinu před spaním do jídelníčku proteinový 
caseinový koktejl či vaničku nízkotučného tvarohu. 

Nejvýznamnější zdroje esenciálních aminokyselin

Stravovací protokol

Bílkoviny
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Tuky 
aneb Není tuk jako tuk

Stravovací protokolTuky aneb Není tuk jako tuk

Tuky se řadí k jedné ze základních živin v lidské stravě, spolu s bílkovinami a sacharidy tvoří nedíl-
nou součást našeho jídelníčku, bez které bychom nemohli žít. Tuky se také podílejí na tvorbě hor-
monů a jsou významnou zásobárnou i zdrojem energie. Jsou pro naše tělo natolik důležité, že když 
je někdo zcela vynechává ze svého jídelníčku, naprosto hazarduje se svým zdravím. 

Proč jsou pro naše tělo tuky tak důležité?  

– mechanicky chrání naše orgány 
– hrají roli při tvorbě některých hormonálních látek
– tvoří důležitou součást buněčných membrán: bez nich nemohou některé buňky správně fungovat 
– s obsahem více nenasycených mastných kyselin pomáhají udržet naše srdce zdravé
– mají příznivý vliv na udržování správné hladiny cholesterolu v krvi
– jsou důležitým zdrojem energie; dodají tělu 2x více energie než bílkoviny nebo sacharidy
– umožňují vstřebávání některých látek a vitamínů
– zajišťují tepelnou ochranu pro organismus 

Pro začátek si však musíme ujasnit, které tuky jsou pro naše tělo přínosné, a kterým bychom se měli 
raději vyhnout. 

Všeobecně se tuky dělí na tuky  – živočišné (často označované jako méně zdravé) 
    – rostlinné (označované za zdravější variantu)
Tuky živočišné

Tuky živočišné můžou pocházet například z těchto zdrojů: vepřové, drůbeží sádlo, mléčný, buvolí, či 
kravský tuk, lůj ze skopového nebo hovězího a nakonec rybí tuk. Tuky živočišné mají více cholestero-
lu než tuky rostlinné a obsahují zdraví nepříznivé nasycené mastné kyseliny, a tak  jsou pro naše tělo 
méně přínosné, než právě tuky ze zdrojů rostlinných.  Důležitou výjimku však tvoří tuk rybí, který je 
naopak pro organismus přínosem. 

Těchto tuků bychom měli sníst sníst maximálně 1/3 tuků z celkového přijatého množství. Nejvíce 
jich v běžném životě najdeme: v másle, sádle, tučném mase, uzeninách, plnotučných mléčných 
výrobcích, v různých polevách, dortech, zákuscích či trvanlivém a jemném pečivu.
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Tuky rostlinné

Rostlinné tuky jsou získávány z rostlin, které hromadí tuky ve svých plodech, či semenech. Tyto 
tuky obsahuje např. dužnina a jádra palmy olejné, kokos, olejniny, jako jsou řepka, sója, slunečnice, 
sezam, podzemnice atd. Výjimku tvoří například tuk kokosový a palmojádrový, ve kterém převažují 
nasycené mastné kyseliny, jež jsou považovány ve větším množství za nevhodné. 

Mezi zdravé tuky můžeme zařadit ty, které obsahují mononenasycené a polynenasycené mastné 
kyseliny. Středomořská strava, olivový olej a ořechy jsou jejich bohatými zdroji. Tyto zdravé tuky 
nám napomáhají redukovat v těle špatný cholesterol a podporují ten zdravý. Jejich poměr je tak-
též zopovědný za vznik některých onemocnění. Nicméně ani s konzumací  těchto tuků bychom to  
neměli přehánět. Jsou  pro tělo jsou sice obrovským benefitem, avšak mají nejvyšší energetickou 
hodnotu, a to  38 kJ/g, Což je pro vaší orientační představu téměř dvojnásobek hodnoty sacharidu. 
A tak to z nich dělá často v období diet strašáka. 

Tyto tuky s obsahem vícenenasycených a mononenasycených mastných kyselin by měly tvořit min-
imálně 2/3 z celkového přijatého množství.

Stravovací protokol

Tuky aneb Není tuk jako tuk
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Základní informace ohledně stravy a vhodných zdrojů máme. Co však teď s nimi? Pojďme si 

společně projít tuto poslední část stravovacího deníku, a to sekci...

SNÍDANĚ 

Zdravou snídani by měly tvořit z velké části sacharidy. (orientačne okolo 70 %). Máme na mysli 
především komplexní cukry. Zbylou část cca 30 % tvoří převážně bílkoviny.

Proč volíme po ránu právě sacharidy? Nejen že doplní hladinu glykogenu po nočním odpočinku, 
a tak snižují výkyvy hladiny cukru v krvi během celého dne, ale také nás zasytí, dodají energii a na-
pomáhají k růstu svalové hmoty.

Příkladem takové vhodné snídaně můžou být například kaše. A to na tisíc způsobů (ovesná, jáhlová, 
pohanková či rýžová). Stačí jen povařit ve vodě/rostlinném či kravském mléce a doplnit o tebou 
oblíbené ingredience dle tvých chuťových preferencí. Taková snídaně ti dodá energii na celé dopo-
ledne a je opravdu raz, dva hotová. 

„Ovesné kaše jím již přes 5 let a nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, že bych se jich přejedla či měla 
jich dost. Ono jak bych mohla, když ji mohu snídat opravdu každý den jinak. Většinou dělám ovesný 
základ doslazený stévií či medem. Dále dle nálady, počasí a chuti obohacuji o další ingredience. A to 
především ovoce a tuky, tyhle si v mých kaších neodepřu nikdy. Zkoušeli jste někdy kombinace jako 
skořice – jablko – mandle, borůvky – kokos, banán či jahody s hořkou čokoládou, banán a arašídové 
máslo, jahody – mák, a co takhle chia – rybíz, či datle – banán? Opravdu máme nespočetně moc 
variant a věřím, že i ty si najdeš jednu, která bude tvou oblíbenou. Pokud však ne, můžeš si vločky dát 
ráno také pouze do bílého jogurtu nebo čistého tvarohu.’’

Mezi mé oblíbené favoritky do těchto letních dní patří tahle 
skvělá „raffaelo“ ovesná s Alpro mlékem, kokosem, lískooříšk-
ovým máslem a čerstvými malinami. Výborná, zdravá, rychlá 
a hlavně recept na ni? Naprosto jednoduchý! 

Rozpoložení stravy během dne
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SVAČINA

Aby byla naše svačina dostatečně vyvážená, měli bychom zařadit jak sacharidovou tak bílkovinovou 
složku. Ta je k svačině důležitá a to převážně kvůli výše zmíněným perfektním sytícím schopnostem. 
Další součástí mohou být i zdroje tukové.  Není to povinností ani pravidlem. Pokud však máš stále 
v tvých tabulkách rezervu, určitě neváhej a využij tvé oblíbené oříškové směsi, másla či sýry.

Tipy:

Skvělou variantou pro výživnou a zdravou svačinku může být například ovocné smoothie, ovesné 
vločky, jogurty, kefíry, či další tebou oblíbené produkty doplněné například o směs oříšků nebo jiné 
sladící alternativy. Čerstvé ovoce patří mezi nejvhodnější svačiny a to obzvlášť při jakýchkoliv spor-
tovních aktivitách. A pokud patříš mezi ty, kteří mají raději něco slaného, určitě si nemusíš odepírat 
svůj oblíbený sandwich: I ten se dá udělat chutný a zdravý. 

Můžeš jej naplnit libovolnou vysokoprocentní šunkou, grilovaným masem, tuňákem, sýry, va-
jíčky, sýrem cottage, tvarohem, humusem, avokádovou pomazánkou, nebo snad mnou milovaným 
arašídovým máslem! Variacím a chuťovým buňkám se meze nekladou a je opravdu jen na tobě, kter-
ou z nich zvolíš.  Jak jsem již několikrát zmínila, cílem tohoto jídelního protokolu není nadiktovat ti, 
co smíš a co ne, ale ukázat ti, že to jde i jinou cestou, která není vůbec o hladovění, ale o rovnováze.

Pro výběr chleba volím převážně balené hutné celozrnné bochníky či žitné kostky, které můžeme 
najít například v Kauflandu v sekci s pečivem. K zakoupení je jich opravdu velké množství druhů a já 
věřím, že i ty si najdeš právě to své. Pokud se však nemůžeš vzdát svého oblíbeného krajíce čerst-
vého pšeničného chleba, nic se neděje. Jeden krajíc ještě opravdu nikdy nikoho neotrávil. 

Vytvoříme si základ. Ovesné vločky povaříme společně s čerstvým mlékem na mírném ohni, 
cca v poměru 1:3 a za stálého míchání necháme 1–2 minutky probublat. Většinou volím základ 
z 50 g vloček a 150 ml mléka, který nám po probublání vytvoří nadýchanou konzistenci. Kaši ne-
cháme na minutku odležet. Přesypeme kokosem (10 g), oříškovým máslem (30 g), dosladíme dle 
chuti stévií a dozdobíme čerstvými malinami. 
Mňam! 
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OBĚDY/VEČEŘE
 
Tyto kolonky nechávám otevřené a budu se o nich později zmiňovat jako o dalších jídlech během 
dne a přejdu k následujícím bodům – vhodné stravování před a po tréninku. A to hned z následu-
jícího důvodu – celodenní rozvržení vašeho stranovávní se bude tak či tak odvíjet od doby vašeho 
tréninku, a tak mi přijde jako opravdový nesmysl striktně psát, co musí takzvaný oběd či večeře 
obsahovat. 

Od té doby co jsem začala klást důraz na přesnější složení jídla před a po tréninku, se moje výsledky 
dramaticky zlepšily a zrychlily. Proto bych se nad těmito body chtěla pozastavit maličko více.

Stravu máme tedy rozdělenou do několika jídel v pravidelných intervalech během dne. U každého 
sportu se může před i po tréninková strava maličko lišit, ale protože zde pojednáváme o fitness 
a udržování či zlepšení postavy, bude nás zajímat hlavně příjem stravy před a po posilování.

Začneme tedy s jídlem před tréninkem

Před-tréninkové jídlo se bude odvíjet od času, kdy budete chodit cvičit. Obecně a logicky platí, že 
v jídlech před tréninkem bychom v žádném případě neměli jíst těžko stravitelná jídla. Dokonce se 
dá říci, že když někdo cvičí kondičně, a má pravidelný přísun všech potřebných živin během dne, 
prakticky těsně před tréninkem žádné jídlo nepotřebuje a raději si dá čisté kvalitní esspresso a jde 
cvičit s prázdnějším žaludkem. Rozhodně se nevyplatí jíst stravu tučnou či dlouho vstřebatelnou 
bílkovinnu – pokud na to nejste tedy vyloženě zvyklí. Obojí se tráví příliš dlouho a mohlo by nega-
tivně ovlivnit průběh cvičení. Pokud vám však hrst oříšků či arašídové máslo nedělá před tréninkem 
problém, ba naopak vám vyhovuje, nevidím jediný důvod, proč to měnit.

Pokud bude vaše výše zmíněná snídaně se zastoupením všech makroživin zároveň tvým před-trénink-

,,Mezi mé oblíbené sandwiche patří zejména tuňákové s domácím 
česnekovým dipem a avokádem,  které nejen skvěle zasytí, ale 
také mají skvělé hodnoty. Avšak málo kdy volím varianty slané. 
Já a můj mlsný jazýček si vždy raději říká o něco sladkého na zub. 
A tak mezi mé svačinky zařazuji většinou nějaký mléčný produkt 
– a to je zejména můj oblíbený neslazený SKYR jogurt, doplněný 
o jakékoliv oříškové máslo, ovoce a stévii.’’
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ovým jídlem, bude to ideální. Veškeré tyhle živiny tělo totiž v tréninku může využít na maximum. 
Na druhou stranu, sto lidí, sto chutí. Né každému musí tyhle před-tréninkové jídla s obsahem všech 
makroživin sedět. 

„Když dopředu vím, že půjdu trénovat ihned po snídani. Volím snídaňový základ pouze na ovesných 
vločkách a vodě, oslazené stévii s ovocem. Svojí kaši bohůžel nezdobím ani arašídovými másly a ani 
jinými semínky, protože mi tuky v před tréninkovém jídle vůbec nevyhovují a necvičí se mi po nich 
dobře – a tak si je raději nechávám na pozdější jídla během dne. Když mě však čeká trénink až od-
poledne či večer, určitě si k snídani, obědu ba ani k svačině neodepírám veškeré makroživiny, jen 
musím dopředu myslet na mé potréninkové jídlo a nechat si na něj místo v mých tabulkách. Je to 
opravdu jednoduché, stačí dopředu pouvažovat, a je to!’’

Tohle si musí každý ohmatat opravdu sám. Každé tělo funguje maličko jinak. Někomu může vyhovo-
vat to a jinému zase ono. Proto bych chtěla, aby ses na základě těchto informací řídila převážně 
vlastními pocity a také zkušenostmi se svým tělem.

Co patří mezi mé oblíbené jídlo po tréninku? 

,,Jako zdroj komplexních sacharidů volím převážně pečené 
brambory v troubě na pečícím papíře, batáty, či jasmínovou 
kari rýži. Jako bílkovinové zdroje převážně krutí, či kuřecí s cca 
200–300 g zeleniny. Někdy když vím, že nemám přichystanou 
krabičku a nechci hladovět, řeším situaci následovně. Po trénin-
ku si dám do proteinu ovesné vločky, které mě do té doby, než 
uvařím své jídlo, zasytí. Dané množství sacharidů si poté z mého 
denního příjmu odečtu. Určitě není ideální dělat tohle pokaždé, 
ale je to určitě lepší varianta, než se kroutit s prázdným žalud-
kem, nic tělu nedat, a pak se, jak to ve většině případů bývá, pře-
jíst. A v pozdějším jídle si již dané množství sacharidů v celém 
denním příjmu samozřejmě odečtu. Není to vhodné dělat určitě 
pokaždé, ale určitě lepší varianta, než se kroutit s prázdným 
žaludkem a nedodat tělu nic a pak se jak to ve většině případu 
bývá – přejíst.’’
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Večeře II, aneb mnou lépe zvaná Před-spací svačinka

Tělo by přes noc opravdu nemělo hladovět, když jeho hlavním úkolem je v noci růst a regenerovat. 
Proto už opravdu dávno neplatí pravidlo „Po 17:00 hodině na nic nesáhnu“. Tvaroh, cottage, casein, 
či řecký jogurt jsou skvělé potraviny, které můžete tělu před spáním právě dát. 

„Začíná tě tvé jídlo nudit? Zajdi do zdravé výživy, rozhlédni se kolem, zkoušej nové produkty, objev 
nová sladidla či koření, které tvé jídlo rázem obmění!’’

Tyhle alternativy můžeš využít jak v snídaních, tak v obědech nebo jen tak na večer do tvého 
oblíbeného tvarohu. Variant je mnoho a tvým inspiracím se opravdu meze nekladou.

• Koření a bylinky – přírodní bez přísad jako je glutaman, protihrudkující látky, cukr, atd.
• Sůl – mořská nebo himalájská
• Sladká ochucovadla – 100% odtučněný kakaový prášek, vanilka, karob, zázvor, pomerančová či 
citrónová kůra, perníkové koření, hořká čokoláda
• Sladidla - agáve sirup, datlový sirup, rýžový sirup, med, třtinový cukr
• Sladidla bez kalorií – tekutá stévie, která je určitě lepší variantou než sukralóza, ale můžeš 
popřípadě využít i ji
• Omáčky – vysokoprocentní rajčatové protlaky, kvalitní sójové omáčka, horčice 
• Octy – balzamico, jablečný či z granátových jablíček
• Oleje – olivový, kokosový, chilli, citrónový
• Dipy bez kalorií – nejlépe však udělat domácí dipy z jogurtu a bylinek
• Lahůdkové droždí 

Tipy pro pestřejší a zábavnější kuchyni 

Po-tréninkové jídlo 

Obecně cílem jídla po tréninku je zvýšit hladinu inzulínu a právě v této chvíli se nemusíme bát šetřit 
s jednoduchými sacharidy. Ihned po tréninku bych tedy na základě vlastních zkušeností volila kus 
ovoce – vhodné jablko, ananas, banán. Po 20 minutách doplnila o proteinový již výše zmiňovaný 
proteinový prášek a v rozmezí od 70–90 minut po tréninku pevné jídlo. 
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Nezapomeň zůstat hydratována!

,,I nedostatečný pitný režim může negativně ovlivnit 
správnou funkci tvého těla. Proto je opravdu potřeba 
myslet na dostatečné doplňování tekutin v průběhu 

celého dne.’’

Doporučené denní množství tekutin pro správný pit-
ný režim činí u klasicky vytíženého člověka 2–3 litry. 
V případě velké fyzické zátěže a vysokých teplot bude 
číselná hodnota logicky stoupat. 

Pokud je pro tebe vypití dvou až tři litrů tekutin 
během dne nadlidský výkon, mám pro tebe pár tipů, 
které ti pomůžou správnou hydrataci dodržovat. 

• Hned po probuzení vypij na lačno 0,5 litrů vody s citrónem
• Dopřej si sklenici vody před každým jídlem
• Nezapomínej svůj oblíbený shaker, či stylovou sklenici doma a vždy si ji polož na svůj pracovní stůl 
a měj ji neustále na očích
• Během tréninku můžeš vodu ochutit o tebou oblíbenou BCAA příchuť, a tak jí nebudeš pít jen 
z donucení, ale také s chutí!

Pokud ti ani tyhle tipy nepomůžou a neustále nošení flašky ti příjde stále otravné – zkus se na to 
podívat z té motivační stránky. A to!  

• Dostatečný příjem tekutin pomáhá detoxikovat tělo a odplavovat škodliviny z tuků, které se z něj 
uvolňují
• Čím víc vody budeš pít, tím více bude tělo zamezovat jejímu zadržování
• Hydratace zamezuje únavě a bolestem hlavy, podporuje lepší sportovní výkon a také dobré trávení
• Dostatečná hydratace zlepšuje pleť a dokonce zamezuje tvorbě vrásek
• Pálivé a suché rty? Ty při dostatečném pitném režimu již nebudou tvým problémem

Hydratované tělo? Zdravější tělo! 
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Závěr

Na předchozích stránkách jsem zmínila mnou považované potřebné informace, využila své nabyté 
zkušenosti a metody, které sama používám a považuji za efektní a dala ti podrobný návod, jak dosáh-
nout těch nejlepších výsledků. Já svůj úkol splnila – teď je řada na tobě. Čím víc se budeš mých tipů 
a rad držet, tím více budeš spokojená se svými výsledky.  A i když to bude občas bolet, slibuji, že to 
bude stát za to. Trpělivost, disciplína a pevná vůle – to vše tě přivede k tvé vysněné postavě. 

Jídelníček by pro tebe neměl být žádnou hladovkou a ani nechci, abys ho nazývala pojmem dieta.  
Měl by tě bavit, být variabilní a při každém jídle ti vykouzlit úsměv na tváři. Stejně tak tréninky, 
které jsou plné výzev a cviků, které jsi možná doposud ani nezkusila. Proto doufám, že jsi celou tuh-
le cestu užiješ a bude pro tebe začátkem nejen tvé pár měsíční proměny, kvůli tvé vysněné postavě, 
ale zároveň také začátkem nového životního stylu. 

Budu moc moc ráda, když mi napíšeš a podělíš se mnou, či ostatními, kteří si tento e-book pořídili 
na instagramu hashtagem FitBodywithBagi o své dojmy či výsledky!

Budu držet palce

Vaše Markétka
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