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O mně
Pro změnu životního stylu jsem se rozhodla v březnu 2016, rok po prvním porodu. Chtěla
jsem se naučit žít zdravě a vařit zdravá jídla pro malého syna, aby měl kvalitní start do
života. Samozřejmě také shodit tu spoustu kil, která mi zůstala nejen po porodu, ale také
po nezdravém životním stylu. Nikdy jsem totiž nebyla žádná "nitka". Prostě jsem usoudila,
že sezení u televize a brečení se skleničkou vína u zrcadla, bylo dost :)

Začátky nebyly jednoduché, po pravdě jsem vůbec netušila, jak se do toho pustit.
Musela jsem si toho hodně nastudovat a vyzkoušet, abych našla tu správnou cestu. Po půl
roce jsem z 80ti  kg byla na pro mě příjemných 65ti.  Co je ale hlavní, naučila jsem se
zdravě stravovat, najednou jsem měla spoustu energie a úplně jiný přístup k životu.

Zdravý životní styl mě začal neskutečně bavit, ty časy, kdy jsem seděla na gauči s
miskou  chipsů,  litovala  se  a  mračila  na  celý  svět  byly  najednou  pryč,  stejně  jako  ty
nevzhledné tukové polštářky.

Jednou  jsem  nasdílela  svou  proměnu  do  nějaké  skupiny  na  Facebooku,  měla
obrovský ohlas. Spousta holek se ptalo, jak se mi to podařilo. Zjistila jsem, že hodně žen a
maminek řeší problémy s váhou a vůbec neví, co s tím. Rozhodla jsem se tedy jim trochu

pomoci a začít  psát články s mými zkušenostmi a radami pro ostatní.  Mnoho lidí  totiž
zkouší různé nezdravé diety, preparáty a trápí se hladovkami, místo aby zhubnuli zdravě a
hlavně trvale. Chtěla jsem jim tedy ukázat jednoduchou a zdravou cestu bez omezování a
zbytečného stresu. Tak také vznikl název mého webu FitNoStress.

Časem jsem svou snahu chtěla posunout dál, začalo mi chodit spoustu žádostí o
poradenství a jídelníčky, takže jsem si udělala kurz výživové poradkyně. Musím říct, že je
skvělý pocit pomoci někomu shodit nějaké to kilo a cítit se lépe. Je úžasné pozorovat ty
změny, kterými pak člověk projde, nejen fyzické, ale hlavně i psychické. Více sebevědomí,
dobré nálady, méně stresu a hlavně pozitivní přístup k životu.

Po druhém porodu mi vzhledem k ne úplně dobrému průběhu těhotenství na váze
naskočilo neskutečných 30 kg navíc, takže jsem se jen o chlup vyhnula rovnému metráku.
Nedalo se dělat nic jiného, než se do celé hubnoucí akce pustit zase od začátku. Jestli
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myslíte, že to bylo tentokrát jednodušší, tak bohužel ne. Sice už vím, jak jít na věc, ale ne,
jak jít na miminko, které nikdy nespí, je hrozně moc akční a velmi hlasitě se projevuje
(mírně řečeno :). Ale mělo to i plus, rozhodla jsem se absolvovat kurzy fitness trenéra a
stravování pro děti.

Každý den vídám příspěvky žen, které jsou nešťastné ze svojí postavy, myslí si, že
ony nikdy  nezhubnou.  Že  aby to  šlo,  musí  se  omezovat  v  jídle,  vařit  pro  sebe  něco
speciálního nebo platit tisíce za různé preparáty. Tak to ale vůbec není. Změna životního
stylu a shazování kil je úžasná investice do budoucnosti. Nejen vaší, ale také celé vaší
rodiny. Nikdy není pozdě začít a neexistuje naprosto žádný důvod, proč by se dosáhnout
krásné postavy nepodařilo zrovna vám. Takže s chutí  do toho,  mrkněte na mé články,
inspirujte se, rozhodněte se, a začněte ještě dnes. Pro vás, vaše děti, vaše zdraví a pro
své nové krásnější a štíhlejší já. Dokázat to může opravdu každý :) 

4/23

https://www.fitnostress.cz/clanky-o-vyzive/


Úvod
Vítejte v ebooku o zdravém stravování a úspěšném trvalém hubnutí. Možná si říkáte, že
jste  jich už přečetli  mraky,  stejně jako různých článků na toto téma a nic  z  toho vám
opravdu  nepomohlo.  Chyba  nemusí  být  ani  v  informacích  jako  takových,  ale  třeba  v
nedostatku motivace, která vám prostě chybí. Hned na startu se tedy podíváme na to, jak
motivaci získat a jak si ji udržet, abyste se do toho tentokrát nejen pustili, ale také vydrželi
než  přijdou  ty  správné  výsledky.  Často  je  motivace  dost,  ale  výsledky  se  i  přes  to
nedostaví proto, že vás brzy celá hubnoucí akce přestane bavit, naplňovat a tak se na ni
jednoduše vykašlete. Většinou je to z mé zkušenosti způsobeno tím, že děláte moc rychle
moc  veliké  změny,  naordinujete  si  hubnoucí  proces,  který  vám  prostě  nesedí  (jste
milovníci příloh a pečiva, vrhnete se na low carb nebo si jako milovník sladkého odepřete
ze dne na den všechny sladkosti) případně se držíte nějakých rad, které pro hubnutí vůbec
nejsou nutné a spíš vás obtěžují (například pokud pracujete u pásu nebo u kasy dost
těžko  budete  dodržovat  pořád  omílané  pravidlo  jíst  po  3  hodinách,  o  dost  lépe  vám
„sedne“ si jídlo načasovat podle sebe, třeba jen 3x denně). 

V další části se už prakticky podíváme na to, co zařadit do svého jídelníčku, aby byl
zdravý a vyvážený. Projdeme si potraviny, na které byste neměli zapomínat a vysvětlíme
si, proč některé tolik haněné (jako třeba pečivo a přílohy) můžete dál jíst s chutí. Sepsala
jsem  vám  i  takový  zjednodušený  nákupní  seznam,  kterého  se  můžete  v  začátcích
chytnout. 

Potom se ponoříme trochu více do praktické stránky hubnutí, zjistíme, jak to vlastně
celé funguje a na jakém principu k němu dochází. Možná si říkáte, proč by vás to mělo
zajímat. Protože díky tomu, že pochopíte, jak hubnutí funguje, se vám o mnoho snáze
bude sestavovat váš jídelníček a zvládnete si hubnoucí snahu co nejvíce přizpůsobit sobě
na míru bez toho, abyste se museli omezovat nebo vynechávat jídla, která máte rádi. Ten
správný  jídelníček  pro  vás  je  totiž  vždy  individuální.  Že  zrovna  takto  zhubnula  třeba
sousedka neznamená, že když budete jíst stejně jako ona, budete hubnout také. Každý
jsme individuální, máme rádi jiné potraviny, jiná jídla, naše porce pro hubnutí jsou zcela
odlišné. Takže ten ideální jídelníček pro vás je ten, který vám bude chutnat, budete se na
každé své jídlo těšit, jíst ho s chutí a dobrou náladou. Naopak s ním nebudete mít pocit, že
to a tamto si dát nemůžete nebo že pro hezkou postavu se musíte cpát něčím, co vám
vůbec nechutná. 

V předposlední části se na to podíváme už trochu „vědecky“. Naučíme se spočítat
si náš denní příjem – kolik byste toho za den měli sníst, plus čím ten příjem naplnit – jaké
a kolik živin je pro vaši snahu ideální. Pro vaše začátky nemusí být tento bod nutný, hodně
lidem se podaří hezky zhubnout jen s pomocí zdravějšího jídelníčku bez nutnosti cokoli
počítat. Často se však stává, že i se zdravým jídlem člověk své porce prostě neodhadne, jí
moc nebo naopak zase málo a pak i při vší snaze hubnutí nefunguje tak, jak má. V téhle
chvíli se vám pak tato část bude hodit, abyste zjistili, kde je problém, mohli ho napravit a
hubnutí šlo hezky podle plánu. 

Na  závěr  si  ještě  povíme  něco  málo  o  cvičení,  protože  pohyb  ke  zdravému
životnímu stylu neodmyslitelně patří. Zaměříme se na to, jaký pohyb zvolit, který by pro
vás mohl být prospěšný a zjistíme, jaká pohybová aktivita jak funguje. 

Tak co, těšíte se? Přeji vám příjemné čtení a ať vám jde hubnutí jako po másle :)
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Příprava, motivace, stanovení cílů 
Než se pustíte do celé hubnoucí akce, je dobré si ujasnit, proč to vlastně děláte a čeho 
chcete dosáhnout. Takže začneme dokumentací a stanovením našich cílů. 

Vyfoťte se
Odstartujeme tipem, který se mně a mým klientkám, osvědčil nejvíce. Sice není vůbec 
příjemný, ale za to je prakticky 100% účinný. Vyfoťte se. Ve spodním prádle nebo 
plavkách, na světle a ze všech úhlů. Dál se pak foťte pravidelně, třeba jednou do 
měsíce, a fotky si schovávejte v nějaké složce v telefonu či počítači. Nemusíte je nikomu 
ukazovat, jsou jen pro vás. Nejlépe vám poslouží fotografie vždy na stejném místě, 
když se povede i ve stejném oblečení, bude to úplně nejlepší.

Chápu, že se vám do focení nechce, ale doporučuji se trochu vyhecovat a fotku udělat. 
Nejen, že na fotografiích jsou pak nejlépe vidět vaše pokroky (i v době, kdy se váha 
tváří, jako že se jí vaše hubnutí netýká), ale také je to skvělý důkaz toho, co jste 
dokázali. Mně osobně třeba první fotka ve spodním prádle motivovala až až, pořád jsem 
si říkala, že to se mnou tak hrozné není, že nějaké to kilčo navíc se ztratí. Ale ono když se 
pak člověk vidí vyfocen na velkém monitoru, pěkně na světle, lépe postřehne ty špíčky, co 
lezou na bocích, nějakou tu celulitidu na zadku a další "tajnůstky", které podvědomě nebo 
možná i vědomě v zrcadle přehlédne.

Věřte, že to dokáže hodně nakopnout k tomu se sebou něco začít dělat. Stejně tak, 
když se pak podíváte na svoje pokroky a srovnání s touhle první fotkou v čase, kdy se 
chcete vzdát, zděšení z toho, že byste se dostali zase na začátek vás zcela jistě dožene k 
tomu to neudělat.

Tužka a papír do ruky
Tento postup je příjemnější než ten předchozí, a má v rámci motivace skoro totožnou 
úspěšnost, takže se určitě vyplatí ho vyzkoušet. Je to soupis toho, proč vlastně chcete 
zhubnout a co vám to dá. Každý máme ke zdravějšímu životnímu stylu a redukci tuku 
nějaké důvody. Pro někoho to mohou být věci čistě ohledně vzhledu (vypadat lépe, nosit
hezčí oblečení), pro dalšího zase zdravotní benefity (přestanou mě bolet kolena a 
zatočím s vysokým tlakem).

Ať už je to pro vás cokoli, je dobré si to vypsat na papír, který si pečlivě uschováte. 
Pomůže vám totiž v čase krize, kdy všechno snažení budete chtít zdát. Pro mě to třeba 
bylo to, že budu vypadat lépe, budu stačit mému akčnímu synovi, v létě si koupím nějaké 
pěkné oblečení a už se nebudu potit jen při chůzi na autobus. Fantazii se meze 
nekladou, váš seznam nemusí vidět nikdo jiný než vy, takže se nebojte napsat 
naprosto cokoli a od srdce. Až vám hubnutí poleze krkem a budete si říkat, proč to 
vlastně děláte, tento seznam bude tou správnou injekcí, která vás donutí pokračovat.

Zvolte si reálné cíle, jděte na to postupně

Neklaďte si číselné a nereálné cíle (za měsíc shodím deset kilo, budu každý den běhat, 
přestanu jíst pečivo). Takové prohlášení by pro vás mohlo být z dlouhodobého hlediska 
naopak demotivační. Stanovte si cíl, kterého máte šanci dosáhnout. Může to být třeba 
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to, že začnete dodržovat pitný režim, budete víc chodit pěšky a vyhýbat se sladkostem. Na
tom není nic nereálného a dá vám to pro start opravdu mnoho. Radost z toho, že jste své
cíle splnili vám dodá další potřebnou motivaci pokračovat.

Důležité je začít postupně, nedělat radikální změny ze dne na den. Jestli jste do teď 
seděli po večerech u televize a najednou si denně místo oblíbeného seriálu naordinujete 
hodinu cvičení, tak vám garantuji, že vám snaha dlouho nevydrží. Stejně tak, pokud jste se
do teď stravovali úplně klasickou českou stravou, a najednou obrátíte a vrhnete se na tofu,
saláty a ovocné šťávy, budete z toho tak akorát otrávení a nešťastní.

Deník/diář
Další možností jak si držet motivaci, je plánovat předem, co budete dělat, o co se 
snažit a zaznamenávat pokroky i prohřešky na papír. Stačí si na to pořídit obyčejný 
sešit, nějakou tabulku v počítači nebo si vše psát do diáře. Třeba jste si řekli, že by bylo 
fajn se konečně začít hýbat. Naplánujte si, co a kdy podniknete. Například, že v úterý 
vyrazíte s kamarádkou na aerobic a ve čtvrtek si dáte dlouhou procházku. A co je psáno, 
to je dáno, takže když to budete v diáři vídat každý den, cvičení už bude zamluvené a 
kamarádka s tím bude počítat, je o dost menší šance, že se na to vyfláknete.

Stejně tak si můžete zapisovat své pokroky - třeba, že jste se celý týden zdárně vyhýbali 
sladkostem nebo chodili do práce pěšky. Možná vám to přijde úsměvné, ale uvidíte, jak 
skvělý pocit je, si v diáři odškrtnout, co vše jste splnili a dokázali. Stejně jako vám 
bude líto toho, na co jste se vykašlali a o to víc budete chtít cíle pro příště splnit.

Nemusíte si samozřejmě zapisovat jen cvičení, můžete si naplánovat i cíle ohledně 
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stravování (každý den si dám alespoň kousek zeleniny, denně vypiji 2,5 litrů vody). Když 
to máte napsané a na očích, spíše nezapomenete a opravdu vše splníte. Ve chvíli, kdy 
budete ztrácet motivaci, můžete se podívat zpět, co vše už jste dokázali, a zjistíte, že
by byla velká škoda nepokračovat. Opravdu doporučuji tuto pomůcku vyzkoušet, moc 
dobře si pamatuji, jak jsem se úplně styděla si zapisovat, že jsem za den snědla jen jednu 
velkou pizzu a vypila půl flašky vína. Takže za mě tohle opravdu funguje.

Vymyslete si, čím se odměníte
Určitě je něco, co si dlouho přejete, ale říkáte si, že na to nejsou finance, vlastně to tak 
nutně nepotřebujete a koupit dětem boty je důležitější. Může to být návštěva kadeřnice, 
kabelka po které dlouho prahnete nebo nové boty na nesmyslně vysokém 
podpatku. Slibte si, že si to naprosto bez výčitek splníte, když se do hubnutí obujete 
naplno a řekněme třeba shodíte 10 cm přes břicho. Co jsem vypozorovala, tato 
vychytávka platí hlavně pro ženy, protože, přiznejme si to, většina z nás má nákupy 
opravdu ráda. Ale i muži si mohou slíbit třeba vstupenku na koncert, fotbal nebo novou 
posilovací lavici.

Ať už jsou vaše důvody k hubnutí jakékoli, chcete být prostě zase kočka, uběhnout 
maraton nebo se "jen" cítit lépe, musíte být proto rozhodnutí a jít do toho naplno. Nikdo 
jiný totiž za vás první krok neudělá a nikdo vám nemůže stát za zády a každý den 
vás postrkovat ku předu. Jen vy jste sami pro sebe tou největší motivací, i 
motivátorem.

Pokud se vám má tentokrát hubnutí podařit, musíte přesně vědět, proč to děláte a jak 
toho chcete dosáhnout. Říct si totiž jednou večer u skleničky vína "od zítra hubnu", ale 
nemít žádný plán, to prostě nefunguje. Nejlepší je opravdu se na sebe naštvat, třeba právě
u té fotografie ve spodním prádle, sepsat si důvody, za kterými si pevně stojíte, a 
rovnou si určit, co pro to začnete dělat. Tím máte ideální základ pro to, začít, uspět a 
nevzdat se.

Že jste připraveni, jen nevíte, jak na to? Jdeme dál, už brzy se to dozvíte.
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Zásady zdravého stravování pro úspěšné hubnutí

Jsou vlastně dvě základní cesty, jak se do hubnutí pustit:

1. začít jíst zdravěji, zařadit kvalitní potraviny, držet se zásad zdravého 
stravování, tím zlepšit svůj jídelníček a nastartovat hubnutí

2. vypočítat si příjem a makroživiny, zadávat do tabulek, dodržovat správný denní
příjem a podle toho se řídit

V této části se budeme zabývat prvním bodem, takže tím, jaké jsou hlavní zásady 
zdravého stravování. Je to totiž pro mnoho lidí jednodušší a často to pro úspěšný start 
úplně stačí. Na druhý bod se podíváme později, ale je jen na vás, jakou cestu si zvolíte.

Hlavní zásady zdravého stravování pro úspěšné hubnutí

1. Vynechte sladké limonády a šťávy, stejně tak džusy, i ty 100% mají veliký podíl 
cukru. Zkuste omezit, ideálně pak vynechat, i cukr do čajů a kávy, pijte čistou vodu 
nebo neslazené čaje. Dodržujte pitný režim alespoň 2 l vody denně. 

2. Velmi diskutované téma je pečivo, toho se nemusíte vzdávat, jen pečlivě vybírejte. 
Možností je hned několik: žitný chléb, celozrnné chleby, knackenbroty a další 
celozrnné výrobky. Jedná se o zdroj komplexních sacharidů, takže nedoporučuji 
ho z jídelníčku úplně vyřadit. Jestli vás zajímá, jak je to se sacharidy a máte z nich 
strach, mrkněte sem :)

3. Přílohy také nevynechávejte, i sacharidy jsou důležité. Jen, stejně jako u pečiva, 
dobře vybírejte. Ideální jsou brambory, rýže (basmati, 
parboiled), těstoviny celozrnné, žitné nebo semolinové. Pak samozřejmě různé 
luštěniny atp.

4. Zařaďte do jídelníčku více zeleniny, přidejte ji alespoň ke dvěma jídlům denně. 
K obědu si přidejte dobrý salát, ke chlebu se šunkou si nakrájejte i rajče nebo 
okurku. Zelenina je zázračná, dobře zasytí, je zdravá, má mnoho vitamínů, 
obsahuje vlákninu a podporuje trávení. Pozor na ovoce, obsahuje hodně cukrů, 
takže jíst ho velké množství několikrát denně nedoporučuji.

5. Samozřejmostí by mělo být omezit množství sladkostí. Což je nám všem asi dobře 
jasné, ale neradi to děláme. To ale neznamená vzdát se všeho sladkého. Využijte 
jedno ze zdravých sladidel, a můžete si dál užívat sladkých dobrot bez 
výčitek. Klasická otázka je čím sladit. Určitě vynechte obyčejný bílý cukr, i jeho 
tmavou variantu (cukr třtinový) - je to jen obyčejný cukr, jen jinak upravovaný, stejně
tak různé sirupy. Ideální není ani med. Je třeba si uvědomit, že když med projde 
tepelnou úpravou, jeho výhody spojené s tím, že má oproti cukru vitamíny, 
zmizí. Povídání o tom, čím sladit místo cukru najdete tady. Teď zmíním alespoň 
čekankový sirup, který chutná a používá se podobně jako med, sladivou složkou v 
něm není cukr, ale vláknina. Což je o mnoho zdravější.

6. Jezte mléčné výrobky. Ideálně neochucené, neslazené. Za sebe z jogurtů mohu 
doporučit například řecký jogurt 0% tuku, a skyr. Obsahují hodně bílkovin, ale málo 
tuků. Nejde o to, že byste se tuků měli bát, ale tuky v mléčných výrobcích nejsou 
úplně ty nejvhodnější. Lepší je zařadit zdravé tuky, které to jsou se dozvíte už za 
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chvíli. Dál do jídelníčku přidejte tvaroh, cottage, mozzarellu, tvarůžky. Jíst 
neochucené neslazené jogurty samozřejmě neznamená, že je budete jíst "jen tak". 
Oslaďte si je zdravým sladidlem, topingem, přidejte ovoce, oříšky, čokoládu, kakao, 
co jen máte rádi.

7. Další diskutovanou otázkou jsou šunky a sýry. Asi je vám jasné, že slané umaštěné 
salámy je lepší omezit. Šunky doporučuji vysokoprocentní (90% a výš). Sýry do 
redukce jsou ideální ty, které mají do 30% obsahu tuku. Ale klidně si dopřejte i ty 
lepší s vyšším obsahem tuku, plátek kvalitního dobrého i když tučného sýra na 
chleba vaši snahu nezabije, řiďme se heslem menší množství, lepší kvalita a chuť. 

8. Hodně lidí si myslí, že když chtějí zhubnout, měli by do zbláznění jíst jen kuřecí 
maso, ideálně kuřecí prsa. To vůbec není nutné. Vybírejte to, které máte rádi, jen 
pokud možno libové. Spíše jde o to, jak maso budete připravovat. Kuřecí maso 
smažené na lahvi oleje, už taky tak moc dietní nebude. Zařaďte do svého 
jídelníčku ryby. 

9. A jsme u toho, jakou úpravu jídla zvolit? Můžeme smažit, péct, grilovat ale asi je 
vám jasné, že ideálně na minimu oleje nebo na nepřilnavé pánvi bez oleje. Já 
preferuji pečení v troubě na pečícím papíře. Olej na tepelnou úpravu doporučuji 
například řepkový. Spousta z vás má určitě v oblibě omáčky, ale bojíte se toho, že k
hubnutí tak úplně nepasují. Bát se nemusíte, pokud je nebudete zahušťovat velkým 
množstvím bílé mouky či šlehačky, ale například bramborou či větším množstvím 
zeleniny. Více o úpravách jídel se dozvíte v tomto článku.

10.Nezapomínejte na zdravé tuky. To jsou oříšky, semínka, kvalitní oleje. Oříšky a 
semínka si můžete přidávat třeba do kaší, jogurtu, smoothie. Kvalitní oleje do 
salátů. Ještě se zastavím u témata čokolády - pro mnoho lidí je to při hubnutí tabu, 
ale nemusí to tak být. Vybírejte vysokoprocentní kvalitní čokoládu. Raději tedy 
dodám, že hned celá tabulka by to být nemusela

Pořád nemáte představu, jak si jídelníček poskládat? Podrobně i s příklady jsem 
vám to sepsala v dalším článku o sestavení jídelníčku.

Pokud se zdravou stravou začínáte, jděte na to postupně. Když vše změníte ze dne na 
den, je tu velmi vysoká pravděpodobnost, že vás to brzy přestane bavit, budete mít pocit, 
že něco musíte, že vás to omezuje, a na celou akci se vykašlete. 

Začít se zdravěji stravovat má být zábava, časem vyzkoušíte, co a jak vám vyhovuje, co 
naopak ne. Je spousta lidí, co si  zákusek po obědě prostě neodpustí a stejně 
hubnou. Naopak i hodně těch, kdo si ho odpírá a stejně nehubnou.

Poslední rada na závěr - když máte jednou za čas na něco nezdravého chuť, tak si to 
dejte. Pokud si to budete dlouho odpírat, hrozí, že vám jednou přeskočí a vyrabujete celou
ledničku. Máte chuť na párek? Tak si ho dejte, ideálně s vysokým podílem masa, jednou 
za čas se svět nezboří. Stejně tak je to s vaší oblíbenou sušenkou nebo pitím.
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Nákupní seznam 

Základem pro zdravé stravování, které vám pomůže k trvalému hubnutí a krásné postavě, 
jsou základní potraviny. Žádné polotovary, mixy a další před připravené produkty. Vaření 
se tedy určitě nevyhnete, ale vařit se dá i jednoduše, do půl hodinky máte hotovo, a klidně 
i na dva dny.

Ve správném jídelníčku musí být zastoupeny všechny tři základní makroživiny. Bílkoviny, 
sacharidy a tuky. Více o nich najdete tady. Pokud byste chtěli vědět, kolik jaké makroživiny
je přesně pro vás potřeba, můžete si to spočítat, jak na to se dozvíte dále. Pro 
zjednodušení stačí myslet na to, že každé vaše jídlo by mělo obsahovat všechny tři 
skupiny, je jedno, jestli je ráno, odpoledne, večer nebo úplněk. Nemusíte vynechávat večer
sacharidy ani se celé dopoledne cpát jen ovocem. Pro váš hubnoucí cíl bude 
nejjednodušší a nejefektivnější mít všechna jídla dne komplexní. A teď tedy k tomu, co na 
taková jídla nakoupit.

Sacharidy
Brambory (klasické nebo batáty) - můžete je upravit jako americké, hranolky, kaši.

Rýže (jasmínová, basmati, parboiled) - je to jen na vás, vyhněte se obyčejné bílé, je 
ochuzená o živiny a minerály

Těstoviny (semolinové, žitné) - nekupujte klasické z bílé mouky, zase nemají moc co 
nabídnout

Luštěniny (fazole, čočka, kuskus, pohanka, bulgur, quinoa) - vybírejte podle chuti, jen 
nekupujte ochucené, naložené ve sladkých omáčkách a tucích

Chléb (žitný, celozrnný, špaldový, ...) - tady pozor na "tmavé" "vícezrnné" "fitness" a 
podobné reklamní taháky, většinou jde jen o kasický bílý chleba, obarvený karamelem s 
pár semínky. Případně jsou vhodné celozrnné tortily, knackenbrot atp.

Ovesné vločky (případně špaldové, pohankové, ... podle chuti)

Bílkoviny
Maso - jakékoli máte rádi, vybírejte libové, pozor na mletá masa, čtěte pečlivě složení

Ryba (případně tuňák v konzervě, hodí se na karbanátky, do salátu, pomazánek atp.)

Šunka (85% masa a výš) - nekupujte různé salámy a uzeniny, které nemají s masem nic 
společného

Vajíčka - není pravdou, že obsahují špatný cholesterol a jejich konzumace je nevhodná, 
jezte dle libosti v rozumném množství

Jogurt (např. Milko, Skyr, Hollandia a další kvalitní) - vybírejte neochucené, dochuťte až 
doma podle nálady ovocem, kakaem, sladidlem atp.

Sýry (Eidam, Mozzarella, tvarůžky, cottage, ..) - pro naši hubnoucí snahu je lepší kupovat 
s menším podílem tuku, na druhou stranu kvalitní sýry jsou zdravé, takže spíš si hlídejte 
množství 
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Tvaroh

(kdo nerad maso - šmakoun, tofu, tempeh, seitan, ...)

Tuky
Panenský olivový olej - studená kuchyně

Řepkový olej - teplá kuchyně (případně další kvalitní oleje)

Máslo (klasické nebo Ghí)

Oříšky (mandle, kešu, vlašké, ořechová másla) - nesolené, nepražené, přírodní. 

Semínka (chia, lněné, slunečnicové) - zase bez příchuti, nepražené

Hořká čokoláda (80% +), kokos, kakao, ...

Ovoce, zelenina - ideálně sezonní, podle chuti. U mražené zase pozor na to, aby nebyla s
olejem a spoustou soli.

Zdravé sladidlo (čekankový sirup, stevie, xylitol, ...) Více o zdravém slazení tady.
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Kalorický deficit a energetická bilance

Jak jsem slíbila, dostáváme se teď ke kaloriím. Ať už se totiž rozhodnete pro hubnutí podle
jakéhokoli výživového směru s jakýmikoli potravinami, jediné co na hubnutí funguje je 
kalorický deficit. Na něm je založené veškeré hubnutí světa a je jedno jestli je to low-carb, 
klasické zdravé stravování nebo třeba pytlíkové nezdravé náhražky jídel. Zapomeňte tedy 
na potraviny, které při hubnutí můžete a nemůžete, stejně tak na to, v jakých časových 
intervalech a do kolika večerních hodin jíst. Na ničem z toho nezáleží, vše je pouze o  
energetické bilanci. Že by to bylo až tak jednoduché? Ano, je. Jde jen o to pochopit, jak 
tělo funguje, podle toho se zařídit, a máte vyhráno. 

Co je energetická bilance
K životu člověk potřebuje energii. Tu ani přes námitky některých nadšenců nezíská z 
vesmíru či meditace, ale z jídla. To, kolik energie přijmeme a vydáme rozhoduje o tom,
zda budeme tloustnout, hubnout nebo si držet svoji stávající váhu.

Když přijmeme více energie než vydáme, přebytečná energie se nespálí, ale uloží, 
budeme tedy přibírat.

Když budeme přijímat stejně energie, jako vydáme, bude se váha držet na stejném 
čísle.

Když přijmeme méně energie, než vydáme, tělo bude muset sáhnout do zásob 
a budeme hubnout.

A právě tomu se říká, že jsme v kalorickém deficitu.

Pozor, bavíme se tu o dlouhodobé průměrné energii. Když budete pondělí až pátek v 
kalorickém deficitu, ale o víkendu splácáte, co jen najdete a ještě k tomu si dopřejete velké
množství alkoholu, stane se to, že celkově v deficitu nebudete a tím pádem nebudete ani 
hubnout. Tohle je chyba velkého množství lidí. Pár dní se snaží, ale pak si to 200% 
vynahradí, čímž jejich týdenní snaha přijde vniveč.

Co je to počítání kalorií
Systém počítání kalorií funguje jednoduše. Každý den každým pohybem, prací i tím, že 
prostě jen existujete, žijete - dýcháte, funguje vám tělo atd. spalujete energii. Její množství
můžeme udat právě v kaloriích. Kde tu energii k životu a pohybu vezmete? Samozřejmě z 
jídla. Možná vás teď napadá, k čemu něco takového může být dobré obyčejnému 
smrtelníkovi. Třeba ke zdravému životu a kontrole tělesné hmotnosti. Záleží totiž na 
energetické bilanci (přijatých vs vydaných kaloriích), zda bude vaše tělo spokojené či 
podvyživené, případně zda budete hubnout, přibírat na váze nebo si jednoduše svou váhu 
udržovat.

KDYŽ BUDU JÍST VÍCE NEŽ SPÁLÍM - PŘIBERU

KDYŽ BUDU JÍST MÉNĚ NEŽ SPÁLÍM - ZHUBNU

KDYŽ BUDU MÍT PŘÍJEM I VÝDEJ KALORIÍ V ROVNOVÁZE - BUDU SI DRŽET VÁHU

Že to zní hrozně jednoduše, že v tom musí být ještě něco víc? Ano, je dobré si přidat ještě 
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jedno pravidlo a to informaci ohledně bazálního metabolismu vašeho těla.

Co je to bazální metabolismus
Bazální metabolismus je základní energie pro fungování vašeho těla. Takže jednoduše to, 
co vaše tělo spálí i kdybyste třeba leželi celý den v posteli a ani se nehnuli, prostě abyste 
žili (dýchali, proudila krev, fungoval mozek, orgány atd.). Z toho plyne výše zmíněné 
pravidlo:

NIKDY BYSTE NEMĚLI JÍST MÉNĚ NEŽ JE HODNOTA VAŠEHO BAZÁLNÍHO
METABOLISMU

Jak zjistíte hodnotu bazálního metabolismu a množství kalorií pro 
hubnutí/přibírání/udržování? Spočítáte je. Na internetu najdete spoustu jednoduchých 
kalkulaček, případně jsem pro vás sepsala celý výpočet, dostaneme se k němu za chvíli.

Musím počítat kalorie, nemůžu jíst intuitivně - vždyť si tělo řekne, co potřebuje?

Kalorie samozřejmě hlídat nemusíte, můžete se prostě zkusit držet zásad zdravého 
stravování a porce odhadovat (jak na to jsme si řekli před chvílí). Tenhle způsob ale 
nefunguje u všech a často ani ne dlouhodobě. Proč? Protože málokdo své správné porce 
pro hubnutí odhadne jen tak "od oka". Slýchám názory, že si tělo řekne, co potřebuje. V 
ideálním případě, kdy jíte správně, váš metabolismus hezky běží, jste zdraví, tělo je zvyklé
na správnou stravu, tak si opravdu řekne. V takovém případě ale pravděpodobně řešit 
kalorie nebudete potřebovat, protože nebudete mít nadváhu, nevzhledný špíček na břiše 
nebo zdravotní obtíže. Pokud jste zvyklí jíst špatně - ať už málo, moc nebo nezdravě, 
tak vám tělo správné signály nevyšle. Prostě se adaptuje na vzniklou situaci a nějak se 
s tím popere. V praxi to znamená třeba to, že dlouhodobě jíte málo, tělo zpomalí 
metabolismus a večer vám vyšle zprávu, ať se nacpete sladkým a mastným, aby mělo 
alespoň nějakou energii. Stejně tak jako když se dlouhodobě ládujete sladkým, tělo vám 
vyšle signál, že potřebuje další cukr a ať do sebe nacpete další Milku. Podobně je to s 
pitným režimem, když jste zvyklí pít jen 0,5 litru denně místo například dvou, které by pro 
vás byly žádoucí, tělo se adaptuje, prostě ani žízeň nemáte. To ale samozřejmě 
neznamená, že tak malý pitný režim je pro vaše tělo žádoucí a plně mu to stačí.

„Počítání kalorií je hloupost, v pohodě hubnu i bez něj.“

Je několik situací, kdy se vám hezky podaří zhubnout i bez znalosti vašeho kalorického 
příjmu.

První je ta, že se prostě trefíte - trefíte se s porcemi pro vás na míru i množstvím živin, 
hubnutí jde podle plánu, tělo je zdravé a spokojené. Je to tak trochu metoda pokus, omyl 
ale neříkám, že je to nemožné.

Druhý je ten, že si myslíte, že jste se trefili, ale jen jste si hodili nízký příjem, na kterém 
hubnout prostě musíte. To je takové to vynechávání příloh, jídlo jen do určité hodiny a 
podobné "zázračné rady" a diety. Takže nějaký čas hubnout budete, ale tělo bude 
podvyživené a nespokojené, budou mu scházet živiny. Skončí to buď tím, že se na celou 
akci vykašlete a kila naberete zpět (jojo efekt) nebo v horším případě tak, že si na to 
zvyknete, pojedete dlouhodobě a přijdou zdravotní problémy (špatné vlasy, nehty, pleť, .. 
časem i horší). V obou případech se hubnutí v určitém bodě zastaví, vy budete pořád jen 
ubírat na porcích, metabolismus se bude zpomalovat až dojdete k té hranici, kdy budete 
mít pocit, že na vás nic nefunguje a přibíráte i z vody.
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Třetí možností je, že přejdete z nezdravého stravování na zdravější jídelníček, což je 
určitě pro vás i pro tělo prospěšné a pohled na váhu vás jistě také potěší. Funguje to 
jednoduše tak, že když začnete jíst lépe a zdravěji, nebudete přijímat tolik kalorií 
(například ze sladkých, tučných potravin a spol.) a tím pádem se přirozeně dostanete do 
kalorického deficitu a začnete hubnout. Časem to ale může přestat stačit a stejně budete 
muset začít se svým kalorickým příjmem pracovat. Je to většinou ve fázi, kdy zbývá shodit
poslední kilogramy nebo v případě tuku na břiše, který jde většinou jako poslední a nerad. 
Tenhle bod bohužel také nefunguje u všech. Když budu zvyklá jíst denně mastná jídla a pít
sladké nápoje, přestanu s tím, tak ano, pravděpodobně zhubnu. Ale pokud jsem zvyklá jíst
tak nějak rozumně a zdravě, ale prostě to nefunguje a já nehubnu, tak už mi stejně 
nezbude než zjistit kolik toho mám za den sníst, protože jím buď málo nebo moc, i když 
zdravých potravin.

Takže musím celý život něco počítat a zapisovat,
abych byl/a ve formě?

Ne, tak to vůbec není. Stačí se na to soustředit ve
svých začátcích, abyste dostali do oka, jaké porce
jsou pro vás správné, jaké potraviny volit a třeba i to,
kolik neřestí se vám do jídelníčku úplně v klidu vejde
bez toho, abyste se museli bát, že po nich přiberete.
Až tohle zjistíte a naučíte se, můžete přistoupit k
výše zmíněnému intuitivnímu stravování, protože
vám pěkně pojede metabolismus, tuky budou mizet,
vy se budete cítit skvěle, plní energie a vaše tělo bude
zdravé a spokojené.

Rozhodli jste se to vyzkoušet? Ale jak to prakticky
provést.

Je to úplně jednoduché. Stačí si do telefonu stáhnout
nějakou z aplikací na hlídání kalorií - za mě
doporučuji kalorické tabulky, které jsou v češtině a je
v nich většina potravin, které v obchodech najdete.
Tam (nebo jiné kalkulačce či svépomocí) si spočítáte
kalorický příjem pro sebe na hubnutí - v překladu
kolik kalorií máte za den sníst, abyste zdravě
zhubnuli. A pak už jen vybíráte ze seznamu
potraviny, které přes den jíte a aplikace vám sama
ukáže, kde přidat nebo ubrat.
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Jak si spočítat denní příjem na míru

O makrech už toho bylo napsáno mnoho, na internetu najdete spoustu kalkulaček, které 
vám je jsou schopné spočítat, stejně tak jako návody, jak si je můžete spočítat sami.

My si dnes ukážeme, jak si je spočítat doma. Neříkám, že nemůžete použít nějakou 
kalkulačku, abyste si usnadnili práci. Jde mi spíše o to, abyste pochopili, jak celé hubnutí 
funguje, což samozřejmě jen naťukáním do kalkulátoru úplně nejde.

Netvrdím, že je výpočet naprosto přesný, ale pro počáteční představu a začátek vaší 
snahy je úplně dostatečný.

Jedná se o zjednodušený výpočet pro nás "obyčejné smrtelníky" pro redukci – tedy 
hubnutí.

1. bazální metabolismus (BMR)
Jako první musíme zjistit svůj bazální metabolismus, což je základní energie nutná pro 
vaše fungování. Berte ho jako to, co vaše tělo potřebuje, kdybyste jen leželi v posteli a 
nevyvíjeli žádnou aktivitu. Hlavní, co byste o něm měli vědět je to, že byste nikdy neměli 
jíst méně než je jeho hodnota.

Pro výpočet "bazálu" (BMR) existuje mnoho vzorečků. Pro začátek nám postačí tento 
jednoduchý a vcelku přesný.

Hmotnost tuku v těle je možné cca spočítat v některé z internetových kalkulaček, nechat si
ji změřit na speciálním přístroji (např. Tanita, InBody) nebo ji můžete odhadnout.

BMR = 370 + (21,6 x tělesná hmotnost bez tuku)

Výsledek nám vyjde v kilokaloriích (kcal).

Příklad:

Pokud vážím 65 kg, podíl tělesného tuku odhaduji na 22%, výpočet bude vypadat takto.

BMR = 370 + (21,6 x 50,7) = 1465 kcal

2. aktivita 
Pokud již znáte svůj bazální metabolismus, musíte k němu logicky přičíst i svou aktivitu 
přes den, protože jak už jsem psala, BMR je energie jen pro základní funkce, ne pro 
aktivity navíc. Aktivitu je nutné si odvodit nejen podle toho, jak často a jak intenzivně 
sportujete, ale také dle vaší práce, denního režimu a dalších aktivit.

Přibližný výpočet včetně vaší aktivity:

Malá BMR x 1,2 (sedavý způsob života, nemoc, bez jakýchkoli aktivit)

Lehká BMR x 1,375 (sedavé zaměstnání, procházky, lehké cvičení max. 3 x týdně nebo 
aktivní práce s běžnými činnostmi)

Střední BMR x 1,55 (sedavé zaměstnání a cvičení 3x – 5x týdně nebo aktivní práce s 
občasným cvičením)

Vysoká BMR x 1,725 (cvičení 6x – 7x týdně)
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Výsledek nám vyjde v kcal.

Příklad:

Pokud mám sedavou práci, cvičím doma cca 3x týdně půl hodiny a občas jdu vyvenčit 
psa, budu to počítat jako lehkou aktivitu.

1465 x 1,375 = 2014 kcal

Tímto jsme se dostali k tomu, kolik celkově vaše tělo potřebuje energie při celodenním 
fungování. Takže kolik energie spálíme za celý den.

3. kalorický deficit
Logicky, pokud chcete zůstat na své váze, nechcete nic měnit, tak je potřeba se "projíst" k 
této hodnotě. Pokud chcete přibírat, jíst více, pokud chcete hubnout, tak naopak méně.

Pro hubnutí se doporučuje snížit energetický příjem cca o 10 - 20 %. Přesné číslo se nedá
určit. Každý jsme jiný, takže si to každý musí vyzkoušet podle sebe. Osobě doporučuji 
začít s menším deficitem, případně časem deficit zvýšit. Jak už ale bylo psáno, a myslím, 
že je to natolik důležité, že to raději zopakuji, NIKDY NEJÍST POD BAZÁLNÍ 
METABOLISMUS.

Příklad:

Začnu s deficitem 12 %.

2014 x 0,88 = 1772 kcal

4. makroživiny
Tak a teď už tedy víte, "kolik toho sníst". Neméně důležité ale je to, čím tento příjem 
naplníte. K tomu nám slouží tři hlavní makroživiny. Bílkoviny, sacharidy a tuky (více o nich 
najdete také v předchozím článku).

Obecně se doporučuje si makroživiny rozdělit cca na třetiny, s tím, že sacharidů by mělo 
být o něco více než bílkovin.

Přibližné hodnoty pro lepší představu:

Bílkoviny 30-35%

Sacharidy 35-40%

Tuky 30-35%

Výsledek nám zase vyjde v kcal, na výpočet postačí obyčejná trojčlenka. 

Příklad:

Vyberu si například poměr 30 : 40 : 30, 

Bílkovin a tuků mi tedy vyjde : 1772x0,3 takže 531,6 kcal

Sacharidů: 1772x0,4 takže 708,8 kcal

Poměry se u každého mohou lišit, je dobré si vyzkoušet, jaký poměr vám bude nejlépe 
sedět, to se prostě nedá obecně říct. Někomu dělá dobře vyšší množství tuků, někomu 
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bílkovin, prostě každý jsme jiný.

5. přepočet na gramy
A jsme ve finále, teď už jen zbývá jednoduše přepočítat energetickou hodnotu makroživin 
na gramy.

Energetická hodnota makroživin:

1g bílkovin = cca 4 kcal

1g sacharidů = cca 4 kcal

1g tuků = cca 9,5 kcal

Příklad:

Bílkoviny: 531,6:4 =133 g

Sacharidy: 708,8:4 = 177 g

Tuky: 531,6:9,5 = 56 g

Teď už máte vše potřebné. Energetický příjem na den se započtenou aktivitou i hodnoty 
makroživin.

Dále je před vámi ta složitější část, naučit se správně denní příjem a "makra" plnit. S tím 
vám můžou pomoci různé tabulky a programy na internetu, kam si vámi vypočtené 
hodnoty můžete zadat a zapisovat, co jste za celý den snědli. Například výše zmíněné 
kaloricketabulky.cz.
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Cvičení

Tak jo, jídelníček už máte vyladěný, ale rádi byste  vaší snaze dopomohli i cvičením s co 
nejlepším efektem. Pokud jde o velmi častý dotaz: "Jaké cvičení je pro mě to nejlepší?" 
odpověď je velmi jednoduchá. To, které vás bude bavit, tím pádem ho budete s radostí 
pravidelně praktikovat a právě tak budete mít ty nejlepší možné výsledky. To bychom si 
toho ale moc nepověděli a vlastně byste se nic nedozvěděli. Proto se na to podíváme 
trochu podrobněji. 

Budeme se věnovat problematice cvičení u těch, kdo nemají zdravotní problémy či nejsou 
po nějakém závažném zákroku, v rekonvalescenci či právě po porodu. Pokud jste jednou 
ze zmíněných skupin, a cvičit v současné době nemůžete, nezoufejte, zhubnout se dá 
jednoduše i bez cvičení, viz můj článek, kde se dozvíte, jak na to. Jestli máte vysokou 
nadváhu, jste po nemoci, nemůžete cvičit ze zdravotních důvodů, případně jste zcela bez 
fyzické kondice, začněte spíše procházkami. Chůze je velmi přirozený pohyb, u kterého 
není riziko, že byste si ublížili. Podobné pravidlo platí pro maminky krátce po porodu, tam 
bych ještě doporučila zařadit cvičení na hluboký stabilizační systém a pánevní dno, které 
vám pomůže zatočit s poporodním bříškem snadno a rychle. Více informací o tom zase v 
předešlém článku. Jestli se vás nic z výše uvedeného netýká, jste zdraví, jen prostě vaše 
cvičení nemá efekt nebo nevíte, na které se vrhnout, pusťte se do čtení. 

Cvičení a hubnutí, jak to funguje?

První, co si při plánování cvičení musíte uvědomit je to, že neplatí pravidlo: cvičím ruce, 
hubnu ruce, cvičím břicho, hubnu břicho. V praxi to může být spíš tak, že cvičím ruce, 
hubnu břicho, cvičím břicho, hubnu zadek. Teď jsem vás asi dost zmátla, když to po sobě
čtu tak musím přiznat, že jsem zmátla tak trochu i sebe. Takže si to povíme úplně 
jednoduše. Hubnutí není o cvičení nějaké určité partie, ale o tom, že spálíte co 
nejvíce kalorií, tím pádem prohloubíte kalorický deficit. Jste ve větším kalorickém 
deficitu - více hubnete. Jak jednoduché. Cvičit tedy cíleně určité partie má smysl až ve 
chvíli, kdy máte v plánu je hezky vybrousit a posílit na nich svalstvo. Pro hubnutí je lepší 
se zaměřit na komplexní cviky na celé tělo, při kterých spálíte více kalorií. Když vám 
tedy někdo na zhubnutí bříška doporučí dělat sedy-lehy do zblbnutí, je to úplná 
hloupost. Cvičením malých břišních svalů nikdy nedosáhnete takového kalorického 
výdeje jako při cvičení větších svalových skupin. Tím pádem pokrok bude pomalejší 
ve srovnání s tím, kdybyste cvičili správně, což je škoda. Možná si hezky vybrousíte 
břišáky, ale koho to zajímá, když na nich pořád bude vrstva tuku, přes kterou nebudou 
vidět.

Jaké jsou ideální cviky

Jak už jsem zmínila, nejlepší volbou je cvičení celého těla. Svému cíli tedy pomůžete, 
když zařadíte komplexní cviky (najdete je také pod pojmem vícekloubové), které 
procvičují několik partií zároveň. Dále cviky na velké svalové skupiny, protože u nich je 
vyšší výdej než u posilování svalů malých. Příkladem takových cviků jsou například dřepy, 
výpady, mrtvý tah, shyby, a další. Vše tu asi nebudu rozepisovat, předpokládám, že ne 
každý bude názvosloví úplně rozumět, proto bude lepší, když si cviky i jejich správné 
provedení nastudujete.

Benefity komplexních cviků:

• spálíte více kalorií
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• za kratší čas budete mít lepší výsledky

• zlepší vaši kondici a koordinaci

• nepřetrénujete jen určitou partii

• zapojíte u nich i břicho a core

Celkově se snažte mít svoji aktivitu takovou, abyste zapojili celé tělo a nepřetěžovali 
stále jen jednu partii. Pro příklad, pokud budu jezdit denně na rotopedu, je to sice fajn, 
nějaké kalorie spálím, ale celé tělo neprocvičím. Je tedy vhodné k tomu zařadit i něco, kde
procvičím i vrchní část těla.

Cvičit v tepové frekvenci nebo ne?

Možná už jste někde četli, že když si budete hlídat tepovou frekvenci, spálíte více kalorií, a
hubnutí vám půjde jako po másle. To ale není tak úplně pravda. Trénink v tepovce se hodí 
pro vytrvalostní sportovce, kteří potřebují zvyšovat své limity, uběhnout větší vzdálenosti a 
déle vydržet. Ale pro nás, kdo chceme zhubnout platí pravidlo hlavně pořádně 
zamakat. Mohlo by se sice zdát, že při klasickém cardiu spálíte při cvičení více kalorií, 
ale u cvičení intervalového (typu HIIT, o kterém najdete více zde) spalujete nejen při 
cvičení, ale také několik hodin, když se budete hodně snažit tak i dnů po něm.

Výhody intervalového tréninku:

• stačí vám krátká doba cvičení pro úžasné výsledky

• spalujete nejen při cvičení, ale i dlouho po něm

• pomáhá hubnutí a odbourávání tuků

• rychle a efektivně zvyšujete svoji kondici

• zrychlíte metabolismus na dlouhou dobu

Oproti tomu klasickému cardiu v tepovce je nutné věnovat dost času. Pro 
dlouhodobé výsledky zvyšovat jeho obtížnost a čas s ním strávený (tělo si na zátěž 
velmi rychle zvyká). Plus zde nefunguje ten zázračný efekt spalování ještě dlouho po 
skončení aktivity. Volba je tedy vcelku jasná.

Víc o HIIT cvičení se dočtete TADY.

Pokud byste chtěli nastudovat více o rozdílu HIIT a LISS cardia, tak můžete ZDE.

Cvičit cardio nebo posilovat?

U takového lehkého pomlouvání klasického cardio tréninku ještě chvíli zůstaneme (snad 
jeho milovníci prominou). Pokud jde totiž o to, zda se denně trápit cardiem nebo vzít 
raději činky do ruky, vítězí ta druhá možnost. Nechci tím určitě říct, že když máte rádi 
běh, jízdu na kole nebo tancování, máte s nimi seknout. Lepších, rychlejších a hlavně 
viditelnějších výsledků ale dosáhnete tím, že do svého cvičebního plánu zařadíte i 
silový trénink. Nebojte se vzít činky do ruky a dát si pořádně do těla. Toto chci směřovat 
hlavně na nás ženy. Spousta z vás si určitě myslí, že hned, jak se činka dotkne vaší ruky, 
bude z vás obluda typu Hulk, ale tak to opravdu není. Naopak, když zařadíte do svého 
tréninku pomůcky typu posilovací gumy a různá závaží, budete velmi příjemně 
překvapeni úžasnými výsledky v opravdu krátké době. Jak už jsme si pověděli v 
úvodu, čím více spálím, tím více hubnu. Silové cvičení je pro tělo opravdový zápřah, stejně
jako u HIIT tréninku nespalujete jen při něm, ale i dlouho po něm. A hlavně to, co dělá 
krásnou postavu není jen to, že tuk zmizí, ale pevný zadeček a hezky vytvarované křivky. 
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To vše získáte právě tím, že zpevníte svaly a získáte svalovou hmotu. Když tedy budete 
cvičit do zblbnutí jen cardio, je dost dobře možné, že vás přebytečný tuk opustí, ale díky 
tomu, že nebudete mít svalovou hmotu, bude vaše postava pořád taková neforemná, 
často slýchám označení "rozkydlá". No prostě vůbec nebudete vypadat tak, jak byste 
chtěli a po vaší snaze si zasloužili.

Výhody silového cvičení:

• hezky vytvaruje postavu

• budete vypadat o hodně štíhlejší

• svaly spalují i ve chvílích, kdy necvičíte

• rychlejší metabolismus

Více o tom, proč se nebát posilování najdete v jednom z předešlých článků ZDE.

Co si z toho tedy vzít?

• nejlepší aktivitou pro vás je ta, která vás baví

• zařaďte do svého tréninku komplexní cviky

• nepřetěžujte jednostranně určité partie (viz jízda na rotopedu a podobné)

• vyzkoušejte HIIT

• nebojte se silového tréninku

Snad se mi vám podařilo nastínit, jaké cvičení pro své úspěšné hubnutí zvolit, takže vám 
už jen popřeji hodně úspěchů a přidám poslední moudro:

Žádný pohyb není špatný, každá i malinká aktivita se počítá. Ať už se rozhodnete 
pro jakékoli cvičení, hlavní je nesedět na zadku a hýbat se :)
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Závěr
A jsme u konce e-booku, ale naopak na začátku vaší cesty k vysněné postavě. To nejtěžší 
máte už za sebou – rozhodli jste se a jdete do toho. Teď už vás čeká jen spousta dobrého 
jídla, velká porce zábavy s vaším oblíbeným cvičením a radost ze shozených kilogramů. 

Takže s chutí do toho, je vážně na co se těšit.

Nezapomínejte ale na to, že to neděláte jen kvůli ručičce na váze, ale hlavně pro sebe a 
své zdraví. Jestli to celé hned na startu nepůjde úplně dle plánu a kila raketově nepojetí 
směrem dolů, nesmutněte a nenechte se odradit. Každému jde hubnutí jiným tempem, ale 
hned od začátku můžete mít radost z toho, že podporujete své zdraví a kondici do 
budoucna, a to je přece báječné. Vždyť kdo z nás by nechtěl být fit a v kondici i ve 
vysokém věku!

Jestli vás napadnou nějaké dotazy, připomínky, budete tápat nebo vám něco nebude 
jasné, nebojte se mě kontaktovat.

Přeji vám mnoho hubnoucích úspěchů! :)

Lucie Janatová
Certifikovaná výživová poradkyně

e-mail: lucie.janatova@fitnostress.cz
FCB: https://www.facebook.com/janatova.fitnostress/
Instagram: https://www.instagram.com/janatova.fitnostress/ 

Spousta zajímavých článků na webu: www.fitnostress.cz
Jídelníček na míru: https://www.fitnostress.cz/jidelnicek-na-miru/

FACEBOOKOVÁ SKUPINA O ZDRAVÉM HUBNUTÍ A CVIČENÍ
https://www.facebook.com/groups/hubnuti.cviceni/ 
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JÍDELNÍČEK NA MÍRU
Časově neomezený redukční jídelníček

Chcete zhubnout jednou pro vždy, ale nevíte, jak na to? S jídelníčkem se
naučíte zdravě jíst a konečně získáte postavu svých snů!

• z běžných potravin, které už máte pravděpodobně doma a
koupíte je v každém obchodě

• bez nutnosti všechno složitě vážit

• s velkým výběrem kombinací jídel

• nemusíte jíst nic, co nemáte rádi

• vařte stejně pro celou rodinu podle vašich oblíbených
receptů

• spousta rad a vychytávek pro úspěšné hubnutí

• zhubněte jednoduše a trvale bez jojo efektu :)

• k jídelníčku dostanete i kuchařku s jednoduchými recepty

Více informací o jídelníčku:
https://www.fitnostress.cz/jidelnicek-na-miru/
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