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S T R O N G L I F E  F I T N E S S



Jak jsme si řekli v první části našeho ebooku, základem pro
nabírání je kalorický nadbytek, tedy větší příjem než výdej.
Hodně zjednodušeně řečeno, musíš hodně jíst a dobře
trénovat, ono to pak půjde.

Shrnutí z 1/2 e-booku

Už jsme si minule vypočítali celkový denní příjem. Ale co
teď s ním?
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rozložení makroživin
výpočet makroživin
přehled o energetických hodnotách potravin
jak si poskládat komplexní jídlo
ukázky komplexního jídla
spánková hygiena
základní informace k silovému tréninku
suplementace

V této části e-booku se mrkneme na:



Makroživiny

Máme 3 základní makroživiny - sacharidy, bílkoviny a
tuky. Každá z nich má trochu jiné funkce a je pro tělo
nepostradatelná.
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Bílkoviny
Bílkoviny jsou jedním ze základních stavebních kamenů
budování svalové hmoty. Kromě strukturálních a
regulačních funkcí se podílí i na naší imunitě, jelikož v
našem organismu vytváří protilátky.

Tuky

Tuky jsou velmi důležité pro příznivé hormonální
prostředí, dodávají jídlům chut́ a jsou energeticky
nejbohatším zdrojem energie ze všech makroživin. Mezi
další benefity tuků patří podpora vstřebatelnosti
vitamínů A,D E a K.

Sacharidy 
Sacharidy jsou základním zdrojem naší energie.
konkrétně se bavíme o glykogenu (sacharidové zásobě
naší energie). V nabírací fázi jsou to právě sacharidy, u
kterých můžeme výrazněji navýšit množství, pokud
chceme navýšit náš příjem.



Makroživiny
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Tuky

Množství tuků by mělo tvořit okolo 20-30% celkového
energetického příjmu. Při přepočtu na gramy se
bavíme o 0,5-1,5 g/kg tělesné váhy.

Jaké číslo v rozmezí si mám nastavit?
Jak jsme řekli v úvodu, tuky jsou důležité pro příznivé
hormonální prostředí a správnou produkci anabolických
hormonů, proto bychom se nebáli spíše většího čísla
(25+%).

Nemají. Zatímco 1 gram bílkovin či sacharidů ukrývá 4
kcal, tuky jsou energeticky nejbohatší makroživinou, kdy
jeden gram obsahuje 9 kcal. Také zasytí nejvíce
(nejdéle) ze všech makroživin.

Zdroje tuků (g tuků ve 100g potraviny)

60g
12g
23g
15g
99,5g
11g
+40g

Ořechy, semínka, oř. másla                                          
Vepřové maso, tučné ryby         
Avokádo  (=1/2)                                      
Sýr 30% (45%)
Olej (řepkový,..)
vejce (=2 malé kusy)
Vysokopr. čokoláda (+70%)

Mají tuky stejně energie jako ostatní?
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Bílkoviny

I když se vědci stále neshodují při určení ideálního
množství bílkovin pro nabírání, stále se čísla pohybují
okolo 1,6-2,2(2,4)g/kg tělesné váhy. Procentuelně by
měly tvořit 15-35% celkové energie.

Jaké číslo v rozmezí si mám nastavit?
My osobně bychom použili pro běžnou populaci snažící
se nabrat číslo 1,8 nebo 2. Více bychom volili u profi
sportovců či kulturistů, kteří mají intenzivní silové tréninky
4-6x týdně.

Kolik bílkovin můžu sníst najednou?
Často se objevují mylné informace, že tělo najednou
vstřebá pouze 30g bílkovin - jedná se o mýtus. I tak ale
doporučujeme bílkoviny rozprostřít do všech jídel během
dne, ne jejich množství dohánět k večeru.

Zdroje bílkovin (g bílkovin ve 100g potraviny)

Skyr, tvaroh, řecký jogurt, cottage
Kuřecí prsa, hovězí, vepřové, tuňák
losos, vysokoprocentní šunka
vejce (100g = 2 menší kusy), tofu
Sýr (30%)
Červená čočka, fazole
Seitan, tempeh

10g
25-30g
20-25g
12g
30g
20-25g
17-20g

Makroživiny



Makroživiny
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Sacharidy

Sacharidy jakožto základní zdroj energie by měly v
objemovém jídelníčku tvořit 45-65%. V přepočtu na
gramy se bavíme o 5-8g na kilo TH.

Příjem jednoduchých cukrů (přidaných, mimo ovoce) by
neměl tvořit více než 10% celkového příjmu (při 2000 kcal
jídelníčku se bavíme o 50g). Na druhou stranu, jednoduché
cukry doplní po intenzivním tréninku glykogenové zásoby ve
svalech nejrychleji, takže bychom se jich ve vhodné formě
až tak nebáli.

Je pro mě vláknina důležitá, ikdyž nabírám?
Ano! Snaž se držet okolo 30g na den, vlákninu najdeš v
celozrnných výrobcích, ovoci, zelenině, lněných semínkách
či luštěninách, předejdeš tak zbytečným problémům se
zažíváním.

Zdroje sacharidů (g sacharidů ve 100g potraviny)

Ovoce 
Pečivo 
Přílohy (rýže, kuskus, bulgurt)
Brambory, batáty
Ovesné vločky
Luštěniny (cizrna, fazole, čočka)

10-20g
40-45g
50-80g
17g
70g
60-65g

Co cukry a jejich příjem?



Samozřejmě, uvedené potraviny neobsahují pouze 
jednu makroživinu, ale mohou být kombinací 2 či 3:

Sacharidy

Bílkoviny

Tuky

Většina z nich tvoří kombinaci s bílkovinami. Kombinaci tuku a
sacharidů najdeme spíše v dortech, sušenkách a dalších
technologicky zpracovaných potravinách.

červená čočka
fazole
cizrna

*

vejce
ořechy

červené. maso

sýry

tučné ryby

mléčné výrobky

*Rýže, těstoviny, quinoa, ovesné vločky či žitný chléb jsou také
kombinací sacharidů a bílkovin, mimo obsažené sacharidy
obsahují ještě 8-14g bílkovin ve 100 gramech.
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Jak si makroživiny
 rozložit

SacharidyBílkovinyTuky

% příjmu

g/kg TH

20-30% 15-35% 45-65%

0,5-1,5 1,6-2,2 4-7

př. Lukáš má 70kg a z první části e-booku si 
vypočítal příjem 3200 kcal. 

Výpočet příjmu tuků

Lukáš je milovníkem sýrů, červeného masa a ořechového
másla a nedělá mu problém jíst je ve velkém, tudíž si tuky
nastaví na horní hranici, aby mu stravování vyhovovalo, tedy
30% příjmu.

3200 x 0,30 = 960 kcal

Ví, že 1 g tuku má 9 kcal, takže množství kcal vydělí číslem 9

960/9 = 106g tuku



Při příjmu 3200 kcal bude jíst:
 106g tuku

154g bílkovin 
 406g sacharidů
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Zbývající množství energie Lukáš využije na sacharidy. Musí
tedy sečíst vypočítanou energi z bílkovin a tuků, poté je
odečíst od celkového příjmu.

3200 - (960+616) = 1624 kcal

Ví, že 1 g sacharidů má 4 kcal, takže musí vypočítané kalorie
vydělit číslem 4, aby se dostal na množství v gramech

1624/4 = 406g sacharidů

Výpočet příjmu sacharidů

Lukáš si vypočítal množství všech makroživin:

(Pozn. Lukáš má v rámci stravování určité preference, jiný
jedinec by mohl zvolit například méně tuku či bílkovin a více
sacharidů.)

Jelikož Lukáš vážící 70kg 4-5x do týdne silově trénuje, bude
se držet vysokého množství bílkovin (2,2g/g TH).

70 x 2,2 = 154g bílkovin

Ví, že 1 g bílkovin má 4 kcal, takže množství gramů vynásobí
číslem 4, jelikož množství kaloríí bude potřebovat k dalšímu
výpočtu.

154 x 4 = 616 kcal

Výpočet příjmu bílkovin



S T R O N G L I F E  F I T N E S S

Záleží na tobě - moc nemusíš mléčné výrobky či ořechy,
zároveň ale miluješ pečivo, těstoviny apod? Ideální cestou
je pracovat se středním množství tuků a o to víc si přidat na
sacharidech. Pokud jsi velmi aktivní sportovec nebo máš
fyzicky náročné zaměstnání, drželi bychom se opět spíše
vyšší hranice sacharidů.

Jak si mám makra nastavit já?

S T R O N G L I F E  F I T N E S S

Při nabírácí fázi určitě podoporučujeme spíše více jídel
(+5), pokud budeš mít příjem třeba kolem 4000 kcal,
bude určitě jednodušší rozdělit si je do více jídel, než
třeba jen do tří. 

Kolik jídel denně jíst?
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Nejčastější otázky ohledně
makroživin

S T R O N G L I F E  F I T N E S S

Určitě nemusíš, vždy je to o tom, co ti vyhovuje. Musíš
trochu mapovat. Pokud jsi ale v tomto ohledu nováček,
doporučujeme skládat komplexní jídla, tedy taková, která
budou obsahovat sacharidy, bílkoviny i tuky.

Musím mít ve všech jídlech všechny makroživiny?
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Základní potraviny
a jejich kalorické hodnoty

Rýže, kuskus, těstoviny, bulgur, ov. vločky 350 kcal

Přílohy (brambory, batáty,..) 85 kcal

Ovoce (lesní plody-banán)

Údaje jsou uvedeny na 100g potraviny, některé hodnoty se 
mohou lehce lišit na základě druhu potraviny.

30-100 kcal

Pečivo (jakékoliv, kus bývá 60g) 250 kcal

Kuřecí, krutí, šunka, tuňák, tofu 100-120 kcal

Řecký jogurt, skyr, pol. tvaroh 70-90 kcal

Protein +80% (v odměrce 30g) 400 (133 kcal)

Vepřová krkovice (losos, tempeh) 250 (+200 kcal)

Vejce (100g = dva malé kusy) 155 kcal

Rostlinné oleje (řepkový, olivový) 900 kcal

Sýry 30% (45%) 270 (350 kcal)

Ořechy (mandle, kešu, vlašáky) 560-640 kcal

Avokádo (100g = 1/2 avokáda) 240 kcal

Cottage, tvaroh tučný 115-145 kcal

Přehled o energetické hodnotě daných potravin ti celý
proces výrazně ulehčí.



Jak si poskládat jídla
během dne

Tenhle bod je silně individuální, jelikož každému vyhovuje
něco jiného, má jiný denní režim či čas na cvičení.

I tak pro vás máme ukázku rozvržení jídel alespoň pro
inspiraci. Zůstaneme u našeho příkladu, tedy 3200 kcal:

Snídaně: 600 kcal
Svačina: 350 kcal
Oběd: 800 kcal

Svačina: 350 kcal
Potréninkovka: 200 kcal

Večeře: 600 kcal 
Druhá večeře: 300 kcal 

Snídaně: 800 kcal
Svačina: 400 kcal

Oběd: 900 kcal
Svačina: 500 kcal
Večeře: 600 kcal 

 

nebo například
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Jak si poskládat talíř
komplexní jídlo

Ořechy, semínka,                 
Červ. maso, tučné ryby       
Avokádo                               
Sýr 30% (45%)
Olej (řepkový,..)
vejce
Vysokopr. čokoláda 

Ovoce 
Zelenina
Pečivo 
Přílohy 
Brambory
Ovesné vločky
Luštěniny

Kuřecí, krutí maso
šunka
ryby
vejce , tofu
Sýr (30%)
Luštěniny
Seitan, tempeh
Protein

Bílkoviny Sacharidy Tuky

Tohle nemusí platit pokaždé, ty sám si musíš mapovat, co
ti sedne - př. na snídani ti vyhovují více tuky než sacharidy,
dáš si jich tedy více a víš, že během zbytku dne můžeš  na
tutích zase ubrat a naopak přidat sacharidy.
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Příklad

2 plátky žitného chleba, 3 vejce, 40g šunky, rajčata

celkem 67g sacharidů, 37g bílkovin, 20g tuku
610 kcal

Snídaně slaná

Snídaně sladká

Banán, balení cottage, 20g arašídového másla, 
odměrka proteinu, 30g vloček

celkem 53g sacharidů, 53g bílkovin, 24g tuku
650 kcal
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Příklad

250g hovězího, 10ml oleje, 120g těstovin, zeleninový salát

celkem 80g sacharidů, 65g bílkovin, 21g tuku
800 kcal

Oběd

Svačina

50g vloček, 30g proteinu, 150ml mléka, 70g borůvek,
 10g ořechového másla

celkem 51g sacharidů, 37g bílkovin, 16g tuku
490 kcal



S T R O N G L I F E  F I T N E S S

Ano můžeš, ale s mírou, přece jenom, jde i o tvé zdraví a
nekvalita potravin se může projevit jak na spánku, tak i na
tréninku či náladě. Stejně jako u hubnutí je vhodné držet se
pravidla 80/20 - tedy většina potravin je méně
technologicky zpracována, zbylých 20% zbývá na prasárny.
Ideálně to vychází na jedno jídlo denně, kterým vlastně i
naženeš potřebné kalorie, klidně to ale může být více.

Můžu jíst i junk food?

S T R O N G L I F E  F I T N E S S

Zelenina či ovoce do jídelníčku samozřejmě patří, at́ už je
tvůj cíl jakýkoliv, jelikož je zdrojem potřebných mikroživin.
Zastáváme ale vcelku nepopulární názor - se zeleninou to
nepřeháněj. Je minimálně kalorická a zabere v žaludku
místo těm potravinám, které jsou energeticky náročnější. To
ale neznamená zeleninu úplně eliminovat.

Jak moc mám jíst zeleninu?
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Časté otázky

Tak v tom případě nejsi v kalorickém nadbytku. Přidej si pár
stovek kcal a zkus to znova. Důležité je vytrvat.

Co když moje váha stojí, ikdyž jsem v kal. nadbytku?



Spánek
Kvalitní spánek je naprostým základem všeho, čeho chceš
dosáhnout. Během něj totiž probíhá nespočet regeneračních
procesů, ovlivňuje produkci hormonů a má dopad na celkovou
energii či náladu během dne. Pojďme se podívat na pár
základních pravidel:

V pokoji by měla být při usínání úplná tma. S tím by ti
mohla pomoct maska na oči, která bude  na našem e-
shopu.

Teplota v pokoji by neměla být větší než 19 stupňů. Vhodné
je i vyvětrat, at́ je v pokoji čerstvý vzduch. 

Minimálně 6 hodin před spánkem se vyhni kofeinu, v
blízkosti spánku není samozřejmě vhodné konzumovat
alkohol.

Alespoň dvě hodiny před spaním se vyhni vysoce
kalorickým či tučným jídlům.
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Eliminuj modré světla, které vychází k obrazovek či žárovek.
Doporučujeme pořídit brýle proti modrému světlu, které se
jsou dostupné na našem e-shopu

Ložnice by měla být opravdu jen na spaní, není tedy
vhodné válet se v ní po většinu dne. Pokud se ti podaří
tohle pravidlo dodržovat, tak jakmile vlezeš do postele, tělu
dáváš jasný signál, že je čas jít spát.

Choď spát vždy ve stejnou dobu – tělo si za nějakou dobu
navykne a kolem tohoto času bude docházet k útlumu
fyziologických funkcí, o to lépe se ti pak bude i vstávat. 

Vyzkoušej před spaním čaj z meduňky nebo kozlíku
lékařského, také můžeš zkusit hořčík či CBD kapky (také
zanedlouho u nás na e-shopu).
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Jak bylo zmíněné v první části e-booku, pokud chceš nabírat
převážně svalovou hmotu, bez silového tréninku to nepůjde. 

Trénink

Konkrétně se bavíme o progresivním zatížení. Aby sval
dostal ten správný stimul, musí být jednoduše řečeno
šokován. To znamená, že je potřeba neustále přemýšlet nad
skladbou tréninku. Pokud pojedeš měsíc tu samou váhu se
stejným počtem opakování, pravděpodobně se nikam
neposuneš, jelikož sval nedostane ten správný impuls.

Co cvičení s vlastní vahou?
Samozřejmě je to lepší než nic. Je ale důležité zmínit, že
po cvičení s vlastní vahou tě možná bude něco bolet
(což by pro někoho mohlo vypadat jako dobré znamení,
navzdory tomu, že "co bolí, to sílí" úplně neplatí), ale s
nárůstem svalové hmoty to pravděpodobně nemá nic
moc společného. 

Pokud jsi ve fázi, kdy chceš nabírat svalovou hmotu,
aerobní aktivity nejsou nejvhodnější volbou. Pro silový
trénink je důležité mít dostatek energie, takže je zbytečné
plýtvat ji při aktivitách, při kterých nedochází k
anabolickým procesům

Co kardio?
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Jak si trénink poskládat?

Možností se spousta. Můžeš zvolit systém spodek - vršek, nebo
tréninky rozdělit mezi tahové a tlakové.

 Měj na paměti, že některé větší partie potřebují více času na
regeneraci než ty menší, proto je důležité si tréninky správně
rozvrhnout.

Trénink
Pro hypertrofii je vhodné dodržet určitý počet opakování a to
8-12 (okolo 60% 1RM). 

Pokud člověk zvedá váhy blížící se jeho maximu, při kterých
zvládne například maximálně 5 opakování, buduje se převážně
síla, což teď není naším cílem. 

Naopak více než 14 opakování bychom volili, pokud by bylo
tvým cílem být fit či trénovat svalovou vytrvalost.

 

20



Jaké jsou základní komplexní cviky?̈
Svatá trojice v rámci silového tréninku se skládá z dřepu,
mrtvého tahu a benchpressu. Všechny tyto cviky mají
různé variace, proto je důležité zjistit, na co tvé tělo
nejlépe reaguje. Nejsou to samozřejmě ale jediné cviky,
které do svého plánu můžeš zařadit.

Technika je základ 

V posilovně dej ego stranou a vždy upřednostňuj techniku v
plných pohybových rozsazích před váhou.  Když budeš
zvedat vyšší váhu než je potřeba a budeš se u toho kroutit,
sval nedostane správný stimul a hrozí riziko zranění.

Svaly rostou mimo posilovnu

Není důležité pouze to, jak tvůj trénink vypadá. K
anabolickým procesům dochází mimo fitko, proto jsou
důležité i činnosti během dne, jako je kvalitní strava, spánek,
dostatečná regenerace či eliminace alkoholu.
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Suplementy či doplňky stravy
které stojí za zmínku

Kreatin - vřele doporučujeme!
Kreatin si tělo tvoří v určitém množství samo. Jeho
suplementací ale můžeme navýšit jeho rezervy až o 40% v
rámci zhruba 4 týdnů. Při jeho využívání počítej s lehkým
přírůstkem na váze (díky navýšení nitrobuněčné tekutiny),
také je spojován se zvýšením síly, rychlosti či dynamiky.
Doporučujeme začít na množství 5g na den,  vhodná forma
je kreatin monohydrát.

Protein
Využití proteinu je několik. Pomůže nám "nahnat" množství
bílkovin během dne, příjemně ochutí tvaroh či palačinky a
jeho suplementace po tréninku přispívá k rychlejší
regeneraci či podpoře růstu svalové hmoty. 

Syrovátkový protein (např. 80%) je rychle vstřebatelný,
ideálně přijmout v odměrce (někdy je vhodné až 40g, záleží
na intenzitě tréninku) po tréninku, klidně v kombinaci se
sacharidy - viz další strana.

Naopak micelární kasein je pomalu stravitelný - uvolňuje se
postupně (až 7 hodin). Proto je vhodné ho zvolit před
spaním. Pokud si ho nechceš kupovat, postačí občejný
tvaroh.
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Trávicí enzymy
Pro někoho může být prudké zvýšení množství kalorií
náročnější na trávení, proto bychom případně zvážili i trávicí
enzymy.

Vitamín D
Ideální řešit při začátku podzimu, kdy už nejsme tolik
vystavováni slunečnímu záření nebo resp. pod jiným úhlem
záření, než by bylo potřeba. Vitamín D je důležitý z pohledu
zdraví kostí, imunity (několik studií již spojilo nižší hladiny
vitamínu D se zvýšeným rizikem nákazy respiračních
onemocnění). V neposlední řadě přispívá k rychlejší
regeneraci po intenzivním tréninku. Ideální brát s jídlem
obsahující tuky kvůli vstřebatelnosti.
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Další variantou by mohla být koupě rychle vstřebatelných
sacharidů, jako je například maltodextrin či glukóza, kterou je
po tréninku vhodné kombinovat s proteinem v poměru 2-3:1.
Ideální pro ty, co neují množství sacharidů - přece jen, je
rozdíl sníst 100g rýže oproti vypití shakeru obahující 2
odměrky maltodextrinu.

Gainer (maltodextrin, glukóza)
Gainer je sacharidovo-proteinový produkt, který
doporučujeme těm, kteří mají problémy dostat se na
optimální kalorický příjem. V překladu to znamená, pokud
kalorie neujíš či trpíš nechutenstvím, kup si gainer. Zároveň
je fajn pro doplnění glykogenových zásob, které se z části při
tréninku vyčerpají.



STRAVOVACÍ PLÁN
TRÉNINKOVÝ PLÁN
ALL IN SPOLUPRÁCI (TRÉNINKOVÝ + STRAVOVACÍ PLÁN)

Jsme u konce! Doufáme, že ti tento e-book byl užitečný a
konečně víš jak na to! Moc ti držíme palce a  určitě se
nám ozvi na instagram @stronglife.cz, poděl se s námi  o
to, jak se ti e-book líbil a jakým způsobem ti pomohl, moc
nás to potěší!

Pokud ti vše ale přijde až moc složité, neboj se využít 
naše služby, konkrétně:

kde budeš mít kompletně plán připravený, stačí ho jen
následovat a cíl nemůžeš minout.

Odkazy na jednotlivé služby 
najdeš zde www.strong-life.cz v sekci Služby.

Pro naše registrované uživatele máme časově
omezenou 10% slevu na služby, stačí do poznámek u
vyplňování formuláře napsat "ebook10" a k tomu službu,
kterou si chceš objednat.

ZÁVĚR

Měj se a držíme ti palce na tvé cestě, at́ už je jakákoliv.
S pozdravem Míša a Luky, Stronglife :)

https://www.strong-life.cz/sluzby/

