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Primárním rozdílem přibírání a hubnutí je bez překvapení
energetická bilance, tedy poměr energetického příjmu a
výdeje

Při hubnutí se tělo potřebuje dostat do kalorického deficitu, 
u nabírání potřebujeme pravý opak, tedy kalorický
nadbytek (jř. energetický surplus), kdy příjem převažuje nad
energetickým výdejem. 

Rozdíl mezi přibíráním 
a hubnutím

Dalším rozdílem mezi hubnutím a nabíráním je poměr
důležitosti stravování a cvičení. 

U hubnutí je to z většiny (zhruba 80%) o stravě, zbytek tvoří
dostatečný pohyb během dne ve formě běžných aktivit,
cvičení, procházek nebo kardia. Jde to ale i bez pohybu.

U nabírání převážně svalové hmoty je to jak se říká, pade
na pade, takže pokud se snažíte nabrat hmotu, je důležité
věnovat dostatečné úsilí jak stravě, tak i kvalitnímu
tréninku.

Co je to kalorie?
Kalorie (cal) je jednotka energie. Dnes ji můžeme vidět ve
formě kcal či kJ (1 kcal = 4,184 kJ). Celkovou energii
potraviny tvoří tři makroživiny - sacharidy, tuky a bílkoviny.
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Příjem je tvořen:

Z potravy, může být ovlivňován prostředím, mírou
 stresu či společností

Energetická bilance
a co ji tvoří

Jak jsme již zmínili v úvodu, energetická bilance je poměr
příjmu a výdeje. Může být záporná (kalorický deficit),
neutrální (nehubneme ani nepřibíráme) nebo kladná
(kalorický nadbytek).

Pro nabírání je základem dostat se do kalorického
nadbytku (surplusu). 

Jak zjistím, jaký mám doopravdy příjem?
Ideální cestou jsou aplikace na počítání kalorií, do kterých
si jednotlivé potraviny můžeš zapisovat. Ve chvíli, kdy už
budeš mít dostatečný přehled o potravinách a jejich
hodnotách, už zapisovat nemusíš a můžeš se spolehnout
pouze sám na sebe.

Můžu přibírat, i když jsem v 
kalorickém deficitu?
Nabírat tuk v kalorickém deficitu nejde stejně tak jako
hubnout tuk v kalorickém nadbytku. Avšak je známo, že
samotná beztuková hmota (svalová) se v deficitu nabírat
dá, je to ale o něco složitější a déletrvající proces.
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Výdej se skládá z několika částí:

Bazální metabolismus (klidový, tělo samovolně spaluje  
 kalorie při vykonávání funkcí), tvoří 60-80% celkového
výdeje

Běžná aktivita (chůze, úklid, vaření,..)

Fyzická aktivita (sport, silový trénink, kardio)

Termický efekt potravin (energie potřebná ke zpracování
makroživin ~ 10% příjmu, bílkoviny až 30%, sacharidy 6%,
tuky 4%)

Jaký bývá příjem či výdej u normálních lidí?
Doporučený příjem průměrného člověka je kolem 2000
kcal na den, výdej tedy bude dost podobný. Samozřejmě
záleží na denní aktivitě či vlastnostech jedince, 55kg
studentka bez sportu nebude mít stejný výdej jako muž
profisportovec.

Je rozdíl v přibírání svalů či tuku?
V tomto případě záleží převážně na nastavení kalorického
surplusu. Pokud by měl být příliš velký, je větší
pravděpodobnost nabrání tuku. V opačném případě
(mírný nadbytek) společně s dostatečným progresivním
zatížením a optimálně nastavenými makroživinami by se
mělo převážně jednat o svalovou hmotu, proces je ale
delší.
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MOŽNOST 1

Zkus si týden zapisovat do nutričních tabulek co běžně jíš
(Kalorické tabulky, myfitnesspal,..). Pokud váha po týdnu
stojí, přičti k příjmu 500-800 kcal a výsledek je tvůj příjem
pro nabírání na den.

Jak si vypočítat příjem pro
kalorický nadbytek
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Nevýhodou může být náročnost zapisování, zvlášt́ v
případě, když nejsi zvyklý na vážení či nemáš se
zapisováním zkušenosti.

V čem je nevýhoda tohoto způsobu?



MOŽNOST 2 (3 kroky)
Krok číslo 1:  Výpočet bazálního metabolismu

Pokud se ti nechce týden zapisovat, příjem si můžeš vypočítat.
Napřed ale zjistíme výdej, resp. jeho část, tedy bazální
metabolismus:

a)  Tento výpočet zohledňuje výšku, pohlaví či věk
Pro muže:

 10 x váha (kg) + 6,25 x výška (cm) – 5 x věk + 5

Pro ženy vypadá následovně:

 10 x hmotnost (kg) + 6,25 x výška (cm) – 5 x věk – 161 

b) Jednodušší, ale ne tak přesný výpočet: 
    
tvoje váha (kg) x 22

Jak si vypočítat příjem pro
kalorický nadbytek

př. 70 x 22 = 1540 kcal
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Je ještě nějaký jiný vzorec pro výpočet?
je jich spousta, nám se zamlouvá vzorec podle Katche
a McArdleho: BMR = 21,6 x Hmotnost bez tuku + 370. 
Je ale zapotřebí znát procento tělesného tuku. Hmotnost 
bez tuku se vypočítá (1-(%tuku/100))x vaše váha(kg). 



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

Krok číslo 2:  Výpočet celkového denního
výdeje

Výsledek z kroku číslo 1 vynásob koeficientem (faktorem)
aktivity, odpovídající číslo odhadni pomocí tabulky.

Pokud se rozhoduješ mezi dvěma hodnotami, popřemýšlej
nad intenzitou tréninků. Ve většině případů je ale v rámci
nabírání vhodnější vybrat si spíše vyšší číslo.

př. aktivní sportovec =  1540 x 1,55 = 2387 kcal

Pokud nechceš přibrat tím, že budeš sedět doma na zadku 
a jíst kila čokolády (samozřejmě půjde hlavně o tuk), musíš
bezpodmínečně zapojit silový trénink, ideálně s progresivním
zatížením, kdy dojde k vhodnému stimulu a následnému
nárůstu svalové hmoty. Kardiu bychom se spíše vyhýbali.

Jaký dopad má kardio či silový trénink na nabírání?

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

Aby sval dostal ten správný stimul, musí být jednoduše
řečeno šokován. To znamená, že je potřeba neustále
přemýšlet nad skladbou tréninku a postupně přidávat váhy.
Pokud pojedeš měsíc tu samou váhu, pravděpodobně se
nikam neposuneš a sval nedostane ten správný stimul.

Co je to progresivní zatížení?
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Krok číslo 3: Výpočet příjmu pro nabírání

K výsledku z kroku číslo 2 přičti 400-800 kcal *, tohle je tvůj
nový příjem pro nabírání!

př. chci přibírat normálním tempem a převážně
svalovou hmotu:  2387 + 400 = 2787 kcal

Nový příjem pro nabírání je 2787 kcal

Záleží na tobě, jak moc rychle chceš přibrat.
V případně vyššího čísla (k 1000 kcal) sice půjde přibírání
rychleji (matematicky to vychází okolo 4kg za měsíc), ale
počítej i s nárůstem tuku. Doporučujeme začít na 400-
500 kcal a postupně přidávat podle sledování váhy.

Jak velký kalorický nadbytek je nejvhodnější?
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Super, už víš, kolik máš jíst kalorií! 

Konkrétně:

- rozložení makroživin
- tipy na suplementaci
- tréninkový plán
- spánek 
- vytvoření komplexního jídla

V druhé části e-booku už půjdeme více do detailu

Pokud máš jakékoliv dotazy, neboj se nás oslovit na
našem instagramovém účtu @stronglife.cz, v případě
dotazů ohledně tréninkového či stravovacího plánu nám
napiš na stronglifecz@gmail.com
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