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Teenageri v posilňovni - 1.časť 
 
Písať o tejto téme je pre každého autora veľká výzva, ktorá so sebou nesie nemalú zodpovednosť. 
Aj preto hneď v úvode uvádzam výzvu všetkým mladým cvičencom, aby pred začiatkom posilňovania 
absolvovali lekársku prehliadku! Pod vedením skúsených odborníkov vedie posilňovanie aj v mladom 
veku k harmonickému rozvoju, tak telesnému ako aj duševnému. Chyby naopak harmonickému 
rozvoju môžu zabrániť, pričom následky si organizmus nesie do ďalšieho života. To nie je strašenie, 
ale dobrá rada na začiatok!  
 
Základné charakteristiky teenagerského veku  
 
K posilňovaniu sa dostáva mládež najčastejšie vo veku 15-17 rokov, existujú určite aj výnimky, preto 
možno ako štartovaciu čiaru zohľadňovať prakticky celú šírku tohto veku, teda rozpätie 13 až 19 
rokov. Teenagerský vek môžeme členiť na obdobie vlastnej puberty (13-15 rokov) a obdobie 
dorastenecké (16-19 rokov). Takéto členenie zohľadňuje aspekty daného obdobia, ktoré majú vo 
vzťahu k posilňovaniu podstatný význam. Je treba si uvedomiť, že tu uvádzané časové rozpätia sú 
orientačné. Niekto dosahuje vo veku 16 rokov taký stupeň fyzickej vyspelosti, ako iný vo veku 19 
rokov. Treba mať na pamäti individuálne odlišnosti, ktoré sú v tomto veku evidentné viac ako v iných 
etapách vývoja človeka.  
 
Základným špecifikom teenagerského veku sú výrazné somatické a psychologické zmeny. Po 
dočasnom období mierneho spomalenia rastu v neskorom detskom období, nastávajú prudké telesné 
zmeny hneď na začiatku puberty (vek 12-14 rokov). Tieto zmeny sa prejavujú rastom dlhých kostí, 
zväčšovaním svalovej hmoty, rozvojom sekundárnych pohlavných znakov, rozvojom mentálnych 
vlastností. U chlapcov sa rozvíja muskulatúra a telo dostáva mužné kontúry. U dievčat sa zvýrazňuje 
nárast tuku v typických partiách a telo dostáva vzhľad ženy. Zmeny v telesnej štruktúre sa týkajú aj 
rozvoja sekundárnych pohlavných znakov. Nastávajú zmeny na genitáliách, u chlapcov hrubne hlas, u 
dievčat rastú prsníky a objavuje sa menštruácia.  
 
Telesné zmeny sú však len časťou zmien, ktoré v tomto veku nastávajú. Nemenej významné sú 
zmeny psychické, teda formovanie životných postojov, názorov, profilovanie sa v kolektíve, 
upevňovanie alebo opúšťanie záujmov. Teenager sa začína viac zaujímať o vzhľad svojho tela. 
Chlapci začínajú túžiť po väčších svaloch, dievčatá po štíhlej postave. Predstavy o vzhľade vlastnej 
postavy sú deformované názorom ostatných -násťročných, často sú predstavy ovplyvnené vzorom či 
idolom z televíznej obrazovky alebo z časopisov. Práve tieto dezinformácie vedú k najčastejším 
chybám vo vzťahu k vlastnému telu a mysle. Mladý človek zabúda na svoju individuálnosť a túto 
deštruuje pod tlakom okolia.  
 
Dôležitým momentom, ktorý charakterizuje telesné možnosti v danom období sú genetické a 
fyziologické limity. Meniace sa hladiny ženských pohlavných hormónov u dievčat vedú k nárastu 
tukových zásob v predisponovaných miestach bez toho, aby to súviselo so zvýšenou spotrebou 
kalórií. Zvýšený rast u chlapcov vedie k astenizácii postavy, bez toho aby toto bolo spôsobené 
nedostatočným prísunom živín. Touto zložitou formuláciou chcem povedať len toľko, že je nesprávne, 
keď mladý človek nerešpektuje fyziologické zmeny, ktorými prechádza jeho vlastné telo. Hladovanie 
dievčat v tomto veku môže viesť k ťažkým alimentárnym poruchám, nie zriedka končiacich 
hospitalizáciou na oddeleniach pre liečbu anorexie. Môže dôjsť ku gynekologickým poruchám, 
deformáciám skeletu a ťažkým psychologickým ujmám. Chlapci si prehnanou snahou o nárast svalov 
často škodia siahnutím po zakázaných podporných látkach, alebo prehnaným zaťažovaním ešte 
nedostatočne adaptovaného organizmu. Výsledkom je predčasné ukončenie rastu kostry, zvyšuje sa 
riziko svalových a šľachových poranení, hrozia poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním.  
 
Teenager musí byť svojím okolím vedený k adekvátnemu reagovaniu na prebiehajúce telesné zmeny. 
Dievčatá môžu kompenzovať nárast tukových zásob vhodnou telesnou aktivitou a úpravou 
stravovacích návykov - predovšetkým vynechaním sladkostí a tučných jedál a ich výmenou za 
zeleninu a kvalitné bielkoviny. Chlapci svoje ambície môžu napĺňať konfrontáciou s vrstovníkmi v 
kolektívnych športoch, v strave by mala dominovať pestrosť a dostatok všetkých základných živín. Aj 
keď táto rada bude znieť v mnohých mladých ušiach veľmi ohrane, je úplne pravdivá - všetko chce 
svoj čas.  
 



Plánovanie fyzickej - športovej námahy teenagerov  
 
Posilňovací tréning by mal byť od začiatku plánovaný. Je dôležité aby sa v jednotlivých obdobiach 
postupne zvyšovalo telesné zaťaženie. Telo sa týmto prístupom systematicky adaptuje a pozitívne 
reaguje na zvýšené nároky, ktoré naň kladieme.  
 
Optimálnym začiatkom s ohľadom na neskoršie posilňovanie je všeobecná telesná príprava, ktorá 
môže začať už v detstve. Vo veku 10-13 rokov môže toto obdobie vrcholiť aktívnou účasťou v 
nejakom kolektívnom, resp. individuálnom športe.  
 
Vo veku 13-15 rokov môže nasledovať pomalá špecializácia na tréning v posilňovni, stále dopĺňaná 
účasťou i na iných športových aktivitách. Posilňovanie by mohlo mať charakter kruhového tréningu s 
rozvojom všetkých svalových skupín. Zvláštnu pozornosť treba venovať rozvoju trupu a dolných 
končatín - je treba spevniť brušné svaly, položiť základy rozvoju svalov chrbta, zvýšiť muskulatúru 
stehien a lýtok. K dosiahnutiu týchto cieľov musia postačovať 2-3 tréningové jednotky za týždeň, 
doplnené účasťou na iných športových aktivitách. Obzvlášť vhodné je zaradenie cvikov s váhou 
vlastného tela - drepy bez záťaže, kľuky na hrazde a bradlách, kľuky na zemi, brušiaky a skracovačky, 
prednožovanie na hrazde, príťahy na hrazde. Netreba sa brániť ani typickému posilňovaciemu náradiu 
- činkám a strojom. Zdôrazňujem však nutnosť nácviku správnej techniky cvičenia a použitie miernych 
závaží.  
 
Vo veku 16-19 rokov je možná úplná špecializácia na posilňovanie. V ideálnom prípade má cvičenec 
za sebou niekoľko rokov všeobecnej športovej prípravy v detstve, 2-3 roky posilňovania s vlastnou 
váhou, osvojenie si princípu kruhového tréningu, je oboznámený s technikou základných cvikov. Takto 
pripravený organizmus dokáže bez zdravotných komplikácií reagovať na základný princíp rozvoja 
svalovej hmoty - princíp svalového preťaženia. Postupne je možné využiť kompletný arzenál cvikov, 
so zvyšovaním telesnej výkonnosti rastú používané váhy pri jednotlivých cvikoch. Toto obdobie môže 
smerovať až do súťažnej kulturistiky, eventuálne sa cvičenec rozhodne pre kondičné posilňovanie. 
Význam doplnkových športových aktivít sa v tomto období posúva zo základnej úlohy do vedľajšej role 
aeróbneho doplnku.  
 
Plánovanie výživy a suplementácie  
 
Zmeny v tréningovej aktivite musia byť doprevádzané zmenami v stravovaní. Zatiaľ čo v detstve je 
absolútne nevhodné preťažovanie organizmu nadmerným prísunom kalórií a špeciálne bielkovín, v 
neskorších obdobiach sa práve zvýšená konzumácia bielkovín a kalórií stane základom pri rozvoji 
svalovej hmoty.  
 
Za absolútne zbytočné v časnom teenagerskom veku je potrebné označiť použitie doplnkovej výživy, s 
výnimkou vitamínov. Nezabúdajte na princíp pušného prachu - telo v puberte využíva nadmernú 
sekréciu hormónov, rastie samo od seba, nepotrebuje podporovať rast zvonku. Použitie doplnkov je 
nerozumné míňanie munície, ktorá bude potrebná v ďalšom boji o svalovú hmotu. A faktom je, že 
kulturistika je behom na dlhé trate, v ktorom sa výsledky nedostavujú za rok, ale niekedy za 
desaťročia.  
 
Záver  
 
V tomto článku sme sa pozastavili pri základných špecifikách teenagerského veku. V ďalšej časti 
seriálu sa budeme venovať skladbe posilňovacieho tréningu, princípom tvorby tréningových plánov, 
výberu vhodných cvikov a ďalším momentom posilňovania teenagerov. Na tomto mieste mi nezostáva 
nič iné, len popriať všetkým začínajúcim cvičencom veľa trpezlivosti a nadšenia na ceste k svalnatej a 
zdravej postave. 
 
 
 
 
 



Teenageri v posilňovni - 2. časť: Tréning 
 
V tomto článku dostane priestor tréning teenagerov, upozorním na najčastejšie omyly a odporučím 
najvhodnejšie postupy. 
 
Postupnosť  
 
Už v úvodnom článku série som upozornil na dôležitosť postupného zaťažovania organizmu. 
Posilňovanie je pre telo spočiatku neprirodzená forma námahy, preto si organizmus musí zvyknúť na 
nové záťažové stimuly, ktoré naň kladieme. Aj preto odporúčam najmä v úplných začiatkoch klásť 
dôraz viac na prirodzené formy telesnej námahy, ako sú beh, kolektívne hry, plávanie a tieto aktivity 
vhodne dopĺňať posilňovacím tréningom.  
 
Posilňovanie by sa mohlo stať primárnou fyzickou aktivitou najskôr po dovŕšení 15-16 roku života, 
teda v období, kedy sa telo dieťaťa v podstatnej miere mení na telo muža, resp. ženy. Aj tu je však 
výhodné dopĺňať posilňovanie inými aktivitami, aby nedošlo k jednotvárnemu zaťažovaniu organizmu. 
Z praxe je známe, že práve 15-16 roční chlapci začínajú posilňovať, chcú mať väčšie svaly, chcú 
rýchlejšie vyrásť, chcú sa stať chlapmi. Nemyslím si, že je nutné posilňovanie v tomto veku zakazovať. 
Ďaleko rozumnejšie sa javí usmerňovať kroky mladých cvičencov, navrhnúť vhodný posilňovací 
program, doplniť posilňovanie inými aktivitami.  
 
Úzku špecializáciu na kulturistiku je možné s kľudným svedomím odporučiť až po ukončení rastových 
zmien v puberte, čo sa deje u jedného skôr, u iného neskoršie. Všeobecne sa dá povedať, že od 17-
18 rokov nie je zásadných výhrad k špecializovanému tréningu zameraného na dosiahnutie výraznej 
svalovej hypertrofie. Doplnkové aktivity sa menia na doplnkové v pravom zmysle slova a používajú sa 
s konkrétnym cieľom - udržovanie zdravia kardiovaskulárneho systému, rysovanie svalov.  
 
Pre zhrnutie teda možno konštatovať, že posilňovanie v teenagerskom veku áno, ale postupne, 
spočiatku ako vedľajšia aktivita, neskôr ako hlavná činnosť, dopĺňaná o ostatné pohybové aktivity.  
 
Fáza 1 - Kruhový tréning  
 
O tomto type tréningu sa popísali už desiatky článkov a nebude to náhoda. Vždy keď v posilňovaní 
potrebujeme dosiahnuť harmonické, rovnomerné, nie príliš náročné zaťaženie svalov, siahneme po 
kruhovom tréningu. Kruhový tréning je ideálnym typom tréningu v úplných začiatkoch posilňovania, 
použijeme ho však s výhodou aj v medziobdobiach, v čase tzv. udržiavacieho tréningu a v 
neposlednom rade ako vhodný typ, tzv. adaptačného tréningu po dlhých tréningových prestávkach.  
 
Podstatou kruhového tréningu je posilňovanie viacerých svalových skupín za sebou, buď formou 
supersérie, lepšie povedané gigantickej série, alebo formou izolovaných sérií. Vyberieme vhodné 
cviky, ktorými zaťažíme hlavné svalové skupiny. Na prsia tlaky alebo pullover, na chrbát zhyby na 
hrazde alebo sťahovanie kladky, na biceps zdvihy v sede alebo v stoji, na triceps kľuky na bradlách 
alebo kladkové cviky, na brucho skracovačky alebo prednožovanie, na stehná drepy s primeranou 
záťažou alebo výpady, na lýtka výpony v stoji alebo v sede.  
 
Cviky by mali byť komplexné, základné, mali by pôsobiť na väčšie svalové skupiny nie izolovaným, ale 
skôr komplexným spôsobom, s vhodným zapojením ostatných svalov. Hmotnosti pri cvikoch by mali 
byť spočiatku mierne, nie je nutné nadmieru zvyšovať závažia. Cieľom tohoto obdobia nie je výrazný 
nárast svalov, ako skôr zvládnutie techniky základných cvikov, zvládnutie princípu tréningu v sériách. 
V prvých tréningoch musí postačovať jeden kruh, ktorým cvičenec precvičí všetky svaly jednou sériou, 
neskôr sa zvyšuje tréningová záťaž tým, že pridáme druhú, eventuálne i tretiu sériu cviku, skrátime 
prestávky medzi cvikmi, poprípade je kruh absolvovaný ako jedna gigantická séria s prestávkou medzi 
jednotlivými cvikmi v čase nevyhnutne nutnom na presun z jedného náradia na druhé. Takýto typ 
tréningu je spočiatku možné odcvičiť 2x v týždni, neskôr sa frekvencia môže zvýšiť na tri tréningy do 
týždňa. Pri troch kruhových tréningoch v jednom týždni je vhodné obmieňať cviky. Ku kruhovému 
tréningu je vhodné doplniť ostatné formy pohybu, v zásade bez podstatného obmedzenia.  
 
Celkový čas, počas ktorého cvičenec používa kruhový tréning závisí od momentu, v akom do 
posilňovania vstupuje. Pokiaľ sa bavíme o úplnom začiatočníkovi, povedzme vo veku 14-15 rokov, 



dĺžka tohoto obdobia môže byť 6-12 mesiacov. Pokiaľ máme na mysli cvičenca vo veku 15-16 rokov, 
dĺžku tejto fázy je možné skrátiť na 3-6 mesiacov. Cvičencom vo vstupnom veku 16-18 rokov 
postačuje zhruba 6 týždňov vstupného tréningu a u starších cvičencov je možné fázu kruhového 
tréningu vynechať a hneď začať trénovať formou splitu, alebo skrátiť fázu kruhového tréningu na 3-4 
týždne.  
 
Príklad rozpisu:  
 
Pondelok - kruh A  
Utorok - aeróbna aktivita  
Streda - voľno  
Štvrtok - kruh A  
Piatok - aeróbna aktivita  
Sobota - aktivita podľa vlastného výberu, alebo voľno  
Nedeľa - aktivita podľa vlastného výberu, alebo voľno  
 
Pokročilý rozpis:  
 
Pondelok - kruh A  
Utorok - aeróbna aktivita  
Streda - kruh B  
Štvrtok - voľno  
Piatok - kruh A  
Sobota - voľno  
Nedeľa - aktivita podľa vlastného výberu, alebo voľno  
 
Fáza 2 - dvojdňový rozdelený split  
 
Po zvládnutí prvej fázy sa cvičenec prirodzene dostáva do stavu, kedy kruhový tréning prestáva 
prinášať výsledky. V druhej fáze posilňovania sa tréning jednotlivých svalov rozdelí do dvoch (alebo 
viacerých) samostatných tréningových jednotiek, čím sa vytvorí väčší priestor na dôkladné precvičenie 
jednotlivých svalových skupín. V kulturistickej metodológii hovoríme o princípe tréningového splitu.  
 
Aj keď najmä u začiatočníkov nie je vhodné prílišné preťažovanie organizmu, predsa len je výhodné, 
keď sa na jednotlivé svaly cvičenec môže dôkladne sústrediť. Split nám umožňuje rozdeliť celé telo na 
2-3 skupiny, ktoré sa trénujú v samostatných tréningoch. Na rozdiel od tréningu starších cvičencov, u 
teenagerov dbáme na to, aby väčší priestor na precvičenie svalov neznamenal preťažovanie 
jednotlivých svalových partií. Na každý sval by sa mali opäť zvoliť základné cviky, ku ktorým pridáme 
jeden doplnkový cvik. Cieľom je precvičiť základným cvikom daný sval so zapojením aj ostatných 
svalových skupín, vytvoriť na telo dostatočne intenzívny impulz, a doplnkovým cvikom cielene pôsobiť 
na vybraný sval. Najmä zo začiatku je vhodné použiť maximálne dve série na cvik, neskôr sa objem 
práce môže zvýšiť na 3-4 série na cvik. Je však i opačná možnosť - zvýšenie intenzity, zníženie počtu 
sérií na 1 sériu na cvik a trénovať podľa princípov HIT (tréning s vysokou intenzitou). U teenagerov 
tento typ tréningu neodporúčam, niektoré aspekty tréningu HIT však môžu byť prínosom. K tejto 
problematike ale viac v iných článkoch. Veľmi dôležitá je dokonalá technika cvičenia. Každý cvik musí 
byť zvládnutý v jeho striktnej forme, bez prídavných a pomocných pohybov. Pri výbere cvikov dbáme 
na pestrosť a pravidelné obmieňanie cvikov, aj s ohľadom na význam nácviku techniky čo najväčšieho 
množstva cvikov.  
 
Vzhľadom na to, že telo teenagera ešte nie schopné bez obtiaží zvládať nadmernú telesnú záťaž, 
odporúčam tréning formou striedavého splitu, pri ktorom po dni tréningu nasleduje deň voľna. Takto sa 
tréningy striedajú s oddychom, je možné do voľných dní vložiť ostatné aktivity, alebo sa sústrediť na 
dôkladnú relaxáciu.  
 
Celkový čas venovaný druhej fáze opäť nemožno jasne ohraničiť. Väčšinou sa výhody druhej fázy 
spotrebujú v priebehu 3-6 mesiacov, aj keď toto rozpätie je nutné vnímať ako maximum s ohľadom na 
vek cvičenca. Starší cvičenci vyčerpajú benefity druhej fázy za 3-6 týždňov, teenager môže pri druhej 
fáze zotrvať dlhší čas.  
 
 



Príklad 1:  
 
Pondelok - tréning A  
Utorok - voľno  
Streda - tréning B  
Štvrtok - voľno  
Piatok - tréning A  
Sobota - voľno  
Nedeľa - voľno  
 
Príklad 2:  
 
Pondelok - tréning B  
Utorok - voľno  
Streda - tréning A  
Štvrtok - voľno  
Piatok - tréning B  
Sobota - voľno  
Nedeľa - tréning A  
 
Fáza 3 - vlastný split  
 
Tretia fáza tréningu už v sebe nesie prvky tréningu pokročilejších cvičencov. Predpokladáme, že po 
dvoch úvodných fázach už telo teenagera dostatočne zosilnelo, prebehli potrebné zmeny na úrovni 
neuromuskulárnej koordinácie, došlo k adaptácii na tréning so závažiami. Z časového hľadiska má 
cvičenec za sebou 3-18 mesiacov posilňovania, teda čas dostatočný na to, aby mohlo dôjsť k 
definitívnej špecializácii na kulturistický tréning.  
 
Výrazne sa menia ciele. Zatiaľ čo prvé dve fázy boli skôr o nácviku, o budovaní základov, možno aj za 
cenu, že svalový rast nebol dostatočne intenzívne a priamo stimulovaný, v tretej fáze nám už ide o 
nárast svalovej hmoty, zvyšovanie tréningových váh, obmedzenie doplnkových aktivít. Cieľom je 
maximálna stimulácia svalového rastu.  
 
Princípy, ktoré použijeme na stimuláciu svalového rastu u teenagerov sa v zásade neodlišujú od 
princípov použitých u starších cvičencov. Stále musíme mať na pamäti, že teenager už má za sebou 
dlhší čas tréningu, preto je schopný zvládnuť adekvátnu záťaž. Obmedzenie môžeme vidieť vo 
veľkosti používaných váh, vo frekvencii tréningov, vo výbere niektorých tréningových princípov a v 
neposlednom rade v oblasti výživy a suplementácie.  
 
Princíp postupného zvyšovania závaží je nevyhnutný pre dostatočnú stimuláciu svalového rastu. 
Hovoriť o tréningu s malými váhami a zároveň uvažovať o svalovom raste, je aj v teenagerskom veku 
ilúzia. Závažia je nutné pravidelne zvyšovať, je nutné postupne reagovať na zmeny, ktorými telo 
prechádza. Dôraz kladieme na dokonalú techniku cvičenia, vyhýbame sa princípu klamania (cheating), 
princípu negatívnych sérií, princípu zhadzovacích sérií, princípu čiastočných opakovaní a ďalších 
intenzifikačných techník. Snahou je vyťažiť maximum zo základných princípov a v ďalšej fáze tréningu 
eventuálne uplatniť aj tieto metódy. Základné splity však nie sú vhodné na nadmieru intenzívne 
techniky, na to je určený HIT, ktorého použitie potrebuje istú úroveň telesnej zdatnosti. V začiatkoch 
odporúčam uplatnenie princípu postupného zvyšovania tréningových váh, možno uplatniť pyramídu, 
občas zaradenie supersérií. Vo výbere cvikov sa stále držíme základných cvikov, tieto doplňujeme 
jedným alebo dvoma ďalšími cvikmi na sval. Frekvencia tréningu sa môže zvýšiť na 3-5 tréningov v 
týždni.  
 
Zvládnutie tretej fázy je zároveň vstupenkou do sveta pokročilého tréningu. Čas strávený pri tejto fáze 
je možné ohraničiť rozpätím 3-6 mesiacov, po ktorých nasleduje ktorákoľvek forma tréningu podľa 
osobných dispozícií a preferencií. Niekto bude inklinovať k tréningu HIT, preto skúsi zvyšovať 
intenzitu, zníži tréningovú frekvenciu. Niekto bude voliť skôr tréning s vyšším objemom práce, vyberie 
si viac tréningov do týždňa. Cvičenci, ktorí zvládnu prechod z tretej fázy do ďalších etáp kulturistického 
tréningu, majú dobré vyhliadky na to, že ich telo dosiahne výrazné premeny v zmysle svalového rastu 
a rastu sily.  
 



Príklad 1:  
 
Pondelok - tréning A  
Utorok - tréning B  
Streda - voľno  
Štvrtok - tréning A  
Piatok - tréning B  
Sobota - voľno  
Nedeľa - voľno  
 
Príklad 2:  
 
Pondelok - tréning A  
Utorok - tréning B  
Streda - voľno  
Štvrtok tréning - A  
Piatok - tréning B  
Sobota - voľno  
Nedeľa - tréning A  
 
Záver  
 
Tréning teenagerov nie je v zásade odlišný od tréningu ostatných cvičencov. Dôraz musíme klásť na 
postupnosť, vhodný výber cvikov, dostatočnú regeneráciu, spočiatku na pestrosť fyzickej záťaže. 
Postupná záťaž organizmu vedie k dôkladnej adaptácii na záťaž, cvičenec si osvojí základy 
posilňovacieho tréningu a pripraví sa na náročné obdobia posilňovacieho tréningu, v ktorých bude 
cieľom maximálny nárast svalovej hmoty.  
 
Tri fázy tréningu, ktorých zvládnutie zaberie 3-18 mesiacov, majú byť volené tak, aby cvičenca tréning 
bavil, uspokojoval, viedol k reálnym a presne definovaným výsledkom. Spočiatku je dobrým 
výsledkom zvládnutie techniky cvičenia, neskôr sa pripoja zmeny na telesnej stavbe, nárast svalovej 
sily, a v neposlednom rade aj nárast svalovej hmoty.  
 
Dôkladná lekárska prehliadka pred začatím tréningu je samozrejmosťou, na ktorú však treba opäť a 
opäť upozorňovať. Odporúčam prehliadku u erudovaného lekára, ktorý má záujem o športovú 
problematiku a dokáže usmerniť tréningovú záťaž mladého organizmu. Rovnako je dôležitá výchovná 
úloha tréningových poradcov a trénerov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teenageri v posilňovni - 3. časť: Stravovanie 
 
V ďalšej časti seriálu pre teenagerov dostane priestor téma, ktorá túto skupinu cvičencov zaujíma asi 
najviac. Aké doplnky výživy, v akých kombináciách, kedy je na ktorý suplement správny čas, koľko 
prijať bielkovín, kedy a aké sacharidy, môžu sa použiť tuky, tieto a mnohé ďalšie témy patria medzi 
najčastejšie otázky, ktoré dostávam od mladých cvičencov. Článok som rozdelil na dve časti. V tomto 
článku sa pozastavím pri základných pravidlách stravovania, budem sa v prvom rade snažiť upriamiť 
pozornosť na riadenú výživu a od tohto dôležitého pojmu sa postupne prepracujem k samotným 
doplnkom.  
 
Základy riadenej výživy  
 
Osvojenie si základných pravidiel racionálnej, riadenej výživy je pre napredovanie v kulturistike 
kľúčová otázka. Pod pojmom „riadená výživa“ rozumieme výživu, v ktorej jednotlivé zložky stravy 
kombinujeme a používame tak, aby napomáhali dosahovaniu našich cieľov. Tieto môžu byť tak v 
zmysle zvýšenia, resp. zníženia telesnej hmotnosti, ale riadená výživa ovplyvňuje aj prípravu na 
tréning, alebo na vrcholný výkon pri súťaži. Správne koncipovaný a naplánovaný diétny rozpis sú 
spolu s optimálne spracovaným tréningovým plánom základom úspešnej prípravy nielen kulturistov, 
ale dnes už aj ostatných vrcholových športovcov.  
 
Strava teenagera musí obsahovať dostatok základných živín a vitamínov. Musíme mať na mysli, že 
strava dospievajúceho cvičenca kompenzuje nielen nároky kladené na telo tréningom, ale musí 
obsahovať dostatok potrebných živín pre zabezpečenie vlastných rastových zmien, ktoré s 
posilňovaním vôbec nesúvisia. Telo teenagera potrebuje dostatok bielkovín, sacharidov, tukov, plné 
spektrum minerálov a vitamínov, dostatok tekutín. Je veľkou chybou, keď je jedálníček ochudobnený o 
tuky, rovnako je nesprávne, keď v jedálničku nadmieru dominujú bielkoviny. Podobne ako som 
upozornil na postupnosť záťaže pri posilňovaní, musím aj na tomto mieste vyzdvihnúť význam 
postupného transformovania jedálnička. Zvýšený prísun bielkovín – áno. Nadmerná záťaž organizmu 
dusíkatými látkami – rozhodne nie. Primeraný prísun tukov – áno. Úplné vynechanie tukov zo stravy – 
rozhodne nie. Poďme ale postupne.  
 
Bielkoviny  
 
Telo dospievajúceho organizmu potrebuje pre optimálny rast dostatočný prísun bielkovín. Bielkoviny 
sa v organizme využijú na rôznych miestach, pri dospievaní sú nevyhnutné o to viac, že musia pokryť 
rastové procesy – rastú nielen svaly a kostra, ale urýchľuje sa metabolizmus, zvyšuje sa sekrécia 
hormónov, bielkoviny sa uplatnia pri imunitných a enzymatických procesoch. Pri cvičení sa k týmto 
procesom pridáva nutnosť kompenzovať katabolické procesy nastolené tréningovou námahou a 
následne prispieť k tomu, aby sa potréningové katabolické prostredie v tele premenilo na rovnovážne 
a neskôr dokonca anabolické prostredie. Bielkoviny sú teda v tele mladého cvičenca nesmierne 
žiadaným sortimentom a bez ich dostatočného príjmu sa nedostaví žiadaný efekt z posilňovania, ale 
narušia sa aj prirodzené procesy organizmu.  
 
Prísun bielkovín by mal pokrývať nevyhnutné požiadavky tela. Ak u dospelých kondičných cvičencov 
hovoríme o prísune 1,5-2g bielkovín na kilogram hmotnosti, u teenagerov by som hranicu videl medzi 
2-2,5g na kilogram váhy. Pokročilí dospelí cvičenci môžu zvýšiť prísun bielkovín na 2-4g bielkovín na 
kilogram hmotnosti, u teenagerov by som ale neodporúčal viac ako 3g na kilogram. Tieto odporúčania 
sa v priebehu času postupne upravujú, ale v súčasnosti ich je možno považovať za štandard, ktorý je 
všeobecne uznávaný a platný. Viac bielkovín v tele teenagera neznamená prínos, skôr môžeme 
hovoriť o možných škodách. Viac bielkovín znamená väčšie množstvo splodín metabolizmu, viac 
odpadových látok, väčšia záťaž obličiek, väčšia záťaž tráviaceho systému. Aj na toto musia mladí 
cvičenci myslieť pri koncipovaní jedálnička a voľbe vhodného suplementu. Viac nie vždy znamená 
lepšie.  
 
Pokiaľ ide o výber zdrojov bielkovín, riadime sa pravidlami platnými pre dospelých cvičencov s 
výnimkou doporučení týkajúcich sa rastlinných zdrojov. Rastlinné zdroje by nemali v teenagerskom 
veku tvoriť základ príjmu bielkovín, mali by však byť stálou súčasťou jedálnička. Potrebu bielkovín rieši 
príjem vajíčok, mliečnych výrobkov, hydiny, čistého hovädzieho a bravčového mäsa, sója, strukoviny. 
Po určitom čase je možné zaradiť do jedálnička aj proteínové preparáty.  



 
Tuky  
 
Tuky sú špeciálnou témou, najmä pre ich sústavné démonizovanie a nesprávne chápanie. Tuky sú v 
mnohých médiách označované za hlavného nepriateľa športovcov, málo sa hovorí o tzv. dobrých 
tukoch, ktoré práve naopak, sú veľkým priateľom každého človeka, ktorý sa racionálne stravuje, 
športovci nie sú výnimkou.  
 
Americký odborník na výživu, Mauro Di Pasquale je zástancom tzv. metabolickej diéty, a práve on ako 
jeden z prvých vo svojich odporúčaniach obhajuje tuky a ich miesto vo výžive športovcov. Základom 
jeho teórie je rozdelenie tukov na dve skupiny – prvú tvoria tzv. zlé tuky a sem patria rafinované tuky, 
trigliceridy, nasýtené mastné kyseliny, druhú skupinu tvoria tzv. dobré tuky a sem patria 
predovšetkým, tzv. nenasýtené mastné kyseliny – kyselina linolová, linolenová a arachidonová. Veľmi 
osobitú skupinu predstavujú tzv. omega mastné kyseliny, ktoré Di Pasquale odporúča ako dobrú a 
prospešnú formu tukov.  
 
Pre teenagera je absolútne nesprávne, ak vo svojom jedálničku úplne vylúči tuky. Výsledkom je nielen 
boj s deficitom kalórií. Tzv. dobré tuky sú neodmysliteľnou súčasťou bunkových štruktúr a ich deficit sa 
podieľa na narúšaní integrity bunkových membrán, odzrkadľuje sa na syntéze steroidných hormónov, 
je v rôznej miere zodpovedný za poruchy imunitného systému.  
 
Do výživy nielen teenegera teda jednoznačne patria také potraviny, ako sú orechy, rybí olej, 
slnečnicové alebo iné semená. Vynechať by sa mali vypražené jedlá, hranolčeky a chipsy, teda všetky 
jedlá, ktoré majú zvýšený obsah nasýtených a minimálny obsah nenasýtených mastných kyselín. V 
sortimente dobrých suplementových spoločností dnes už nechýbajú tzv. MTC tuky a iné zdroje omega 
mastných kyselín. Aj tieto preparáty by mali byť najmä u pokročilejších cvičencov súčasťou správne 
zostaveného jedálnička.  
 
Sacharidy  
 
Základy výživy by neboli správne opísané pokiaľ by dostatočný priestor nedostali sacharidy. 
Sacharidy, alebo cukry, sú podobne ako tuky často nesprávne chápané. Tiež ich môžeme rozdeliť do 
niekoľkých skupín, v prípade sacharidov ale nemôže byť reč o vyložené zlých a vyložene dobrých 
cukroch.  
 
Delenie sacharidov na jednoduché a komplexné je všeobecne známe. Na tomto mieste je vhodné 
upozorniť na to, že obe skupiny sacharidov je možné využiť pre konkrétne ciele v športovej príprave. 
Komplexné sacharidy sú ideálnym zdrojom postupne sa uvoľňujúcej energie počas dňa. Jednoduché 
cukry sú ideálne v potréningovom období, kedy potrebujeme rýchlu obnovu glykogénových zásob.  
 
Vhodným zdrojom polysacharidov sú cestoviny, ryža, zemiaky, zelenina. Vhodným zdrojom 
jednoduchých cukrov je najmä ovocie a med. Samostatnú skupinu predstavujú tzv. oligosacharidy, 
ktoré nájdeme v podobe tzv. maltodextrínu v ponuke viacerých suplementových spoločností.  
 
Dostatok kalórií  
 
Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa mladí cvičenci dopúšťajú je príliš striktná diéta, ktorá telu nedodá 
dostatok energie. Najmä pre hardgainerov je nevyhnutne dôležité, aby ich jedálníček obsahoval 
prebytok energie, aby sa stále nachádzali v pozitívnej dusíkovej bilancii, aby netrpeli nedostatkom 
žiadnej základnej živiny.  
 
Z praktického pohľadu je možné povedať, že lepšia je konzumácia nekvalitného jedla, ako vynechanie 
jedla. Zástancovia racionálnej stravy teraz iste bubnujú na poplach, ale pre výsledný efekt 
posilňovania nie je nič tak deštruujúce ako nedostatočný prísun živín. Telo kulturistu a obzvlášť telo 
teenagera, ktorý je často zároveň hardgainerom, potrebuje pravidelný prísun bielkovín, tukov a 
sacharidov. Vynechanie jedla, alebo nedostatok energie vedie ku katabolickým procesom, ktoré sa 
veľmi rýchlo premietnu do straty ťažko vybudovanej svaloviny.  
 
 



Pravidelnosť a dôslednosť  
 
Častou chybou začínajúcich cvičencov je nárazovosť nielen v cvičení, ale aj v stravovaní. Je treba si 
uvedomiť, že výsledky sa dostavujú len a len pri sústavnej, postupnej, pokiaľ možno ničím nerušenej 
záťaže organizmu nielen tréningom, ale aj stravou. Nestačí dodať telu dostatok kalórií a bielkovín 
počas víkendov. Telo musí všetky potrebné látky a všetky potrebné impulzy dostávať nepretržite 
počas dlhšieho obdobia, len tak je možné očakávať výsledky.  
 
Význam doplnkov  
 
Aj keď tému doplnkov rozoberiem podrobne v ďalšom článku, už v tomto texte musím upozorniť na 
podstatu doplnkov. Doplnky sú doplnky, nič viac, nič menej. Teenageri často skôr ako začnú s 
posilňovaním majú prehľad o tom, aké doplnky sú na trhu a ich otázky smerujú častejšie k 
suplementom ako k základom tréningu a stravovania. Každý musí vedieť, že aj ten najlepší suplement 
nedokáže pomôcť, pokiaľ nie je zabezpečený dostatočný prísun všetkých potrebných živín a kalórií.  
 
Záver  
 
Cieľom tohto článku bola rekapitulácia základných pojmov racionálnej výživy, zhrnutie informácií, ktoré 
sa objavili už aj na stránkach tohto časopisu. V ďalšom článku dostane priestor doplnková výživa a 
suplementy. Je to téma veľmi široko diskutovaná, preto sa je na čo tešiť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teenageri v posilňovni - 4. časť: Doplnky výživy a 
suplementy 
 
Viem, že na tento článok čaká veľa začínajúcich cvičencov, preto sa pokúsim v nasledujúcom texte 
podať zrozumiteľný výklad danej problematiky. 
Hneď v úvode jedna nesmierne dôležitá veta, ktorú už všetci veľakrát počuli a predsa je potrebné na 
túto pravdu právd upozorniť. Doplnky výživy sú doplnky, nič viac, nič menej. Sú určené k tomu, aby 
dopĺňali našu základnú výživu a tréningové aktivity. Samé o sebe nie sú zárukou sebe menších 
pokrokov, pokroku ale môžeme ich správnym použitím napomáhať. Základom pri budovaní svalovej 
hmoty je a vždy bude správne nakoncipovaný tréning a dôsledná, plnohodnotná výživa.  
 
V nasledujúcom texte budem postupne rozoberať doplnky výživy v poradí, v ktorom by mali byť 
postupne použité v príprave cvičenca.  
 
Vitamíny  
 
Všetci dobre poznáme význam vitamínov, ale predsa najmä začiatočníci svoju pozornosť obracajú 
často iným smerom. Telo začínajúceho cvičenca je vystavené novým stresovým faktorom, telo na tieto 
stresy musí reagovať a súčasťou procesov, ktoré sú reakciou na stresy z vonkajšieho i vnútorného 
prostredia organizmu sú vitamíny, vo všetkých svojich známych funkciách (enzymatické procesy, 
katalyzátory chemických procesov, antioxidačná funkcia, imunitné procesy...)  
 
Suplementáciu vitamínov je možné začať prirodzenou formou, teda spočiatku zvýšením prísunu 
prirodzených zdrojov vitamínov. Zvýšený prísun ovocia a zeleniny, ale aj živočíšnych zdrojov 
vitamínov ako sú pečeň a vajíčka, najmä v prvých fázach tréningu dokáže pokryť nároky organizmu.  
 
Najneskôr pri prechode na splitový tréning je vhodné doplniť prísun vitamínov vo forme tabliet, 
eventuálne šumivých a práškových preparátov. Veľmi dobrým riešením je zakúpenie tzv. mega packu 
vitamínov, teda preparátu, ktorý obsahuje celodennú dávku vitamínov pripravenú najčastejšie do 
sáčku. Mega pack obsahuje jednotlivé vitamíny a vitamínové skupiny často v samostatných 
kapsulách, čo je výhodné z hľadiska sledovania príjmu jednotlivých vitamínov. Alternatívou mega 
packu je použitie multivitamínového preparátu v kombinácii s vitamínom C. Pri výbere multivitamínu 
zohrajú rolu viaceré faktory, predovšetkým cena, preferencia firmy, dostupnosť preparátov. Osobne 
odporúčam prípravky od renomovaných firiem, ktoré sú drahšie, ale obsahom iste cennejšie ako 
produkty neznačkové. Vitamín C by mal byť dodaný v dávke 250 – 500 mg. Túto dávku je možné v 
neskoršom období zvýšiť, ale je zbytočné od začiatku používať mega dávky vitamínu C, za ktoré je 
možné považovať všetko nad 500 mg.  
 
Manipulácie s ostatnými vitamínmi by som v teenagerskom veku neodporúčal. Týka sa to najmä 
vitamínov skupiny B, kde je iste výhodnejšie použiť B – komplex, ako samostatne dávkovať B1, B2 či 
B6. Zvláštnou kapitolou je obľúbená diskusia okolo injekčnej aplikácie vitamínu B12. Skúsenosti s 
použitím Dibenkozidu, teda jednej z foriem B12, ukazujú na to, že mega dávky B12 výrazne nárast 
svalovej hmoty neovplyvňujú. Za rozumný kompromis považujem použitie známeho Pangamínu, ktorý 
vedie minimálne k zvýšeniu chuti do jedla, čo je dobrým a žiadaným efektom. Aplikáciu B12 vo forme 
injekcií musí indikovať lekár a injekcie musia byť aplikované správnym spôsobom, najlepšie 
odborníkom, ktorým je zdravotná sestra alebo lekár. Skúsenosti z lekárskej praxe ukazujú, že 
komplikácie po nesprávnej aplikácii injekcií laikom, ako sú abscesy, zápaly, bolestivé zatvrdnutie v 
mieste vpichu ako aj iné komplikácie, vedú nezriedka k hospitalizácii na chirurgickom lôžku. K 
situáciám, kde by som aplikáciu B12 videl ako indikovanú, patria niektoré stavy zníženej imunity 
organizmu, výrazná asténia cvičenca, preukázateľný deficit vitamínu B12. Ak je cieľom zvýšenie 
svalovej hmoty, máme dnes vhodnejšie doplnky. Ale o tom viac v ďalšom texte.  
 
Gainery  
 
Weight gainery sú často prvým doplnkom, po ktorom začiatočníci siahnu. Je to v podstate správna 
úvaha, aj keď, ako bolo napísané vyššie, na prvom mieste by mali byť vitamíny. Pri výbere weight 
gainera dbáme na to, aby obsahoval dostatok kvalitných sacharidov a bielkovín. Optimálne sú gainery 
s obsahom 17-23% bielkovín, pričom zvyšok tvoria komplexné sacharidy, maltodextríny, nenasýtené 



tuky a vitamíny. Pri výbere gainera je dôležité sledovať zdroj, z ktorého pochádzajú jednotlivé živiny, 
ale dôležité je aj to, ako gainer chutí, akú má rozpustnosť a v neposlednom rade koľko stojí. Na 
šťastie, dnešný trh je veľmi dobre zásobený, takže pri výbere vhodného gainera, tak ako i ostatných 
preparátov už nie je problémom nedostatočná ponuka.  
 
Zvláštnu pozornosť si zaslúžia gainery obohacované o špeciálne látky. Už som na inom mieste v 
tomto časopise napísal, že suplementy pridávané do bežných gainerov zbytočne predražujú konečnú 
cenu. Neplatí to paušálne, ale nutné je upozorniť najmä na menšie spoločnosti, ktoré prídavkom mikro 
dávok suplementu do gainera chcú nasledovnou reklamou nalákať naivných zákazníkov. 
Renomované spoločnosti dodržujú proklamované množstvá pridaných suplementov a potom je už len 
na nás, či zvolíme preparát obohatený, s vyššou cenou, alebo sa uspokojíme so základným gainerom, 
ktorý v budúcnosti eventuálne doplníme o konkrétny suplement podľa nášho výberu.  
 
Z praktického hľadiska – gainery používame ako desiatu, 2-3 hodiny pred tréningom, 15-30 minút po 
tréningu v kombinácii s ovocím na doplnenie zásob glykogénu. Gainery miešame do vody, ak nie sú 
problémy s trávením môžeme i do mlieka.  
 
Proteíny  
 
Proteíny sú spravidla drahšie ako gainery, preto sa k nim teenageri dostávajú menej často ako ku 
gainerom. Už som na inom mieste v tomto časopise vyzdvihol význam proteínových preparátov, preto 
v tomto článku len pripomeniem základné poznámky.  
 
Pri výbere vhodného proteínového preparátu sledujeme z čoho bol vyrobený, akou metódou, aký je 
obsah proteínu v preparáte. Špičku medzi proteínmi dnes predstavujú ultra a mikro filtrované 
hydrolyzované proteíny z mliečnej syrovátky. Sú najdrahšie, ale preukázateľne najlepšie. Začiatočníci 
nemusia hneď siahnuť po takto špičkovo pripravovaných prípravkoch, ale mali by vedieť, že časom sa 
práve k týmto preparátom dopracujú. Veľmi dobrými proteínmi sú tzv. egg proteins, teda proteíny 
pripravené z vaječných bielkovín. Pozor, nehovorím o sušenom vaječnom bielku, reč je o proteínových 
práškoch pripravených z vaječného základu. Ostatné zdroje proteínov, či už mlieko, alebo sója 
nepredstavujú najmä pre začiatočníkov žiadne tabu a ich príjem je možné bez výhrad odporučiť. Už 
spomenuté sušené vaječné bielka sú obľúbeným zdrojom bielkovín pre ich nízku cenu, ich použitie je 
však značne limitované jednak nadúvaním po ich požití, jednak niekedy až nepríjemnou chuťou a 
vôňou. Ako príležitostný zdroj bielkovín je možné sušené bielka zvoliť, ale odporučiť z vyššie 
uvedených príčin nie.  
 
Praktické poznámky – proteíny sa používajú najmä pred spaním, ale môžu sa prijímať medzi hlavnými 
jedlami namiesto gainerov. Ak použijeme proteíny namiesto gainerov, dosiahneme zvýšený prísun 
bielkovín, ale menší príjem energie, preto je dôležité doplniť energiu iným spôsobom, predovšetkým 
prísunom kvalitných sacharidov a nenasýtených tukov.  
 
Suplementy  
 
Skupina doplnkov s názvom suplementy zahrnuje všetky látky, používané v mini až mikro dávkach s 
cieľom zvýšiť anabolické procesy v tele, urýchliť regeneráciu, zlepšiť imunitné procesy, urýchliť 
spaľovanie tukov a ovplyvniť celú radu ďalších procesov v organizme. Už z tohto krátkeho popisu 
suplementov je jasné, že sa jedná o látky, ktoré ovplyvňujú veľmi citlivé procesy v tele, preto aj ich 
použitie musí byť presne titrované, vhodne načasované a dôkladne naplánované. Živelné použitie 
suplementov vedie k ich degradácii, nakoľko nesprávne použitý suplement je možné prirovnať k 
vystrieľanému pušnému prachu. Suplementy sú v skutku muníciou, s ktorou musíme zaobchádzať 
veľmi opatrne.  
 
Kreatín  
 
Kráľom medzi dnešnými doplnkami výživy je jednoznačne kreatín monohydrát. Kreatín je dnes už 
dobre známy preparát a o jeho účinkoch nie je pochýb. Použitie kreatínu u teenagerov vhodné je, 
určite by som ale jeho použitie videl s odstupom niekoľkých mesiacov od začiatku posilňovania. 
Dávkovanie kreatínu sa v zásade nelíši od použitia u dospelých cvičencov, po nasycovacej fáze 
nasleduje fáza udržovacia, kedy denne prijímame 3-5g kreatínu. Odporúčam cyklovať príjem kreatínu, 



teda po období jeho použitia by mala nasledovať 2-3 mesačná pauza v jeho použití, aby sme sa vyhli 
tzv. down regulácii keratínových receptorov. Príprava kreatínu je všeobecne známa – miešame v 
dostatočnom množstve vody, veľmi dobré je použitie sladkých nápojov s obsahom jednoduchých 
cukrov, nemali by sa používať citrusové nápoje.  
 
Aminokyseliny, BCAA a glutamín  
 
Prísun aminokyselín a glutamínu má svoje nezastupiteľné miesto v príprave skúsených a pokročilých 
kulturistov, u teenagerov je možné použiť tieto doplnky až s určitým odstupom od začiatku 
posilňovania. Ideálnou formou aminokyselín pre teenagerov sú výťažky z hovädzieho mäsa, teda tzv. 
beef amino. Tieto aminokyseliny sa dajú veľmi vhodne aplikovať medzi jedlami a výsledný prísun 
bielkovín sa ich použitím slušne zvyšuje. V neskoršom období je možné prejsť na „štandardné“ 
aminokyselinové preparáty.  
 
BCAA, teda vetvené aminokyseliny, sú skvelým antikatabolickým suplementom. Najmä pre úplných 
začiatočníkov je použitie BCAA zbytočným luxusom, v neskorších fázach tréningu ich použitie má 
svoje nezastupiteľné miesto.  
 
Glutamín ako volumizér, antikatabolizér a imunoprotektívum je dnes po kreatíne dvojkou medzi 
suplementami a opäť musíme konštatovať, že plným právom. Použitie glutamínu by som videl ako 
alternáciu s použitím kreatínu, teda po cykle, v ktorom používame kreatín nasleduje cyklus použitia 
glutamínu. Pripomínam, že tak ako u kreatínu, aj glutamín je vhodné použiť až po nejakom čase 
trénovania bez suplementov.  
 
Spalovače tukov  
 
Výpočet suplementov, ktoré sú vhodné pre teenagerov nie je síce dlhý, ale plne dostačujúci. 
Nemyslím si, že je účelné, aby mladí cvičenci používali ostatné, často málo preskúmané prípravky s 
pochybným efektom. Výnimku môžu snáď v špeciálnych situáciách tvoriť tzv. fat burners, spalovače 
tukov, ktoré najmä obéznejší cvičenci môžu použiť pri zdĺhavom zhadzovaní prebytočných tukov.  
 
Rekapitulácia  
 
Doplnková výživa teenagerov má svoje špecifiká, ktoré vidíme predovšetkým vo veku cvičencov a 
dĺžke času, ktorí venujú posilňovaniu. Tak ako hokejistu nerobí dobrým hokejistom sofistikovaná 
najmodernejšia hokejka, tak cvičenca nerobí kulturistom to, že prijíma nejaký špeciálny, zázračný 
suplement. Doplnková výživa má v príprave kulturistov nesmierne dôležité miesto, ale toto miesto je 
tým viac významné, čím bližšie sa kulturista dostáva ku svojím prirodzeným telesným limitom. Práve 
prekonávanie prirodzených mantinelov je tým správnym miestom na použitie suplementu. Na druhej 
strane, dopĺňanie stravy o dostatok energie a bielkovín nie je prekonávaním mantinelov, ale 
nutnosťou.  
 
V úplných začiatkoch preto vidím ako optimálne použitie vitamínov, neskôr sa pridáva gainer, 
najlepšie v kombinácii s proteínovým preparátom. Po 6-12 mesiacoch tréningu doplníme do diétneho 
rozpisu kreatín, ktorý v cykloch striedame s glutamínom. V tomto období môžeme do prípravy pridať 
kvalitný beef amino preparát a neskôr vetvené BCAA a ostatné aminokyseliny.  
 
Záver  
 
Seriál pre teenagerov sa týmto článkom priblížil ku svojmu koncu. V štyroch článkoch sme postupne 
rozobrali základné osobitosti tréningu, výživy a suplementácie v teenagerskom veku. V poslednom 
článku série prinesieme konkrétny tréningový, diétny a suplementový plán pre jednotlivé fázy tréningu 
teenagerov. Verím, že táto séria článkov bude dobrým pomocníkom na ceste každého začiatočníka. 
 
 
 
 
 
 



Teenageri v posilňovni - 5. časť: Tréningové rozpisy 
 
Seriál predbežne zakončíme článkom, v ktorom mladým cvičencom navrhnem vzorové tréningy a 
jedálničky pre jednotlivé úrovne posilňovania. Uvedené tréningové a diétne plány sú príkladom, ktorý 
môže slúžiť ako dobrá inšpirácia. Konečná podoba tréningu musí byť vytvorená každému cvičencovi 
na mieru a najmä v začiatkoch najlepšie v spolupráci so skúseným trénerom alebo inštruktorom. 
Cieľom uvedených plánov je priniesť okamžitú pomoc, návod ako na to, vhodne inšpirovať. Cieľom je 
ale určite aj to, aby sa na podklade ponúknutých článkov mladí cvičenec naučil samostatnému 
uvažovaniu a schopnosti koncipovať si vlastné tréningové plány. Začiatočníci si musia byť vedomí 
toho, že sa nevyhnú omylom, dôsledným štúdiom a pozorovaním reakcií vlastného tela je možné 
dôsledky týchto omylov minimalizovať. Prajem teda veľa úspechov a čo najmenej chybných 
rozhodnutí.  
 
Prvá fáza  
 
Prvá tréningová fáza je úvodom do sveta posilňovania a preto jej cieľom určite nemá byť naháňanie 
svalových objemov. Telo si musí zvyknúť na nový druh stresu, ktorý naň tréningom vyvíjame, musí sa 
naučiť regenerovať po tréningu, musí zvládnuť techniku jednotlivých cvikov, ale aj prosté trénovanie v 
sériách, regeneráciu medzi sériami a množstvo ďalších situácií, ktoré pokročilejší cvičenec nerieši, ale 
telo začiatočníka riešiť musí.  
 
Dôležitou súčasťou prípravného obdobia sú doplnkové pohybové aktivity. Okrem tréningu s činkami sa 
cvičenec v tejto fáze viac ako v iných etapách posilňovania venuje aj ostatným pohybovým aktivitám. 
Tieto vkladáme do voľných dní, alebo do víkendov. Objem týchto aktivít v prvej fáze posilňovacieho 
tréningu nemusíme výrazne znižovať, skôr sa snažíme cvičenca usmerňovať a dbať na dodržiavanie 
rovnováhy medzi záťažou v posilňovni a mimo nej. Význam pohybových aktivít v tomto období je 
nesporný. Telo 14-15 ročného cvičenca nie je disponované k úplnej špecializácii na posilňovanie, 
musí byť rozvíjané aj inými, najlepšie prirodzenými formami záťaže, ako je plávanie, behanie, 
lyžovanie, prípadne aktívnou účasťou na kolektívnych športoch. Až v nasledujúcich obdobiach 
doplnkové aktivity znižujeme na primeranú mieru, aby sme obmedzili straty energie a maximalizovali 
tak rastové procesy organizmu.  
 
Tréningová schéma 1 
 
Pondelok – Tréning A1  
Utorok - Voľno – Doplnkové aktivity  
Streda – Voľno – Doplnkové aktivity  
Štvrtok – Tréning A2  
Piatok – Voľno – Doplnkové aktivity  
Sobota - Voľno – Doplnkové aktivity  
Nedeľa – Voľno  
 
Tréningová schéma 2 
 
Pondelok – Tréning A1  
Utorok – Voľno – Doplnkové aktivity  
Streda - Tréning A2  
Štvrtok – Voľno – Doplnkové aktivity  
Piatok – Tréning A1  
Sobota – Voľno  
Nedeľa – Voľno  
 
Svalové skupiny precvičované v tréningu A1 
Hrudník, Chrbát, Stehná, Lýtka, Plecia, Brucho  
 
Svalové skupiny precvičované v tréningu A2 
Hrudník, Chrbát, Stehná, Plecia, Biceps, Triceps  
 



Cviky  
 
- Hrudník: tlaky na rovnej lavičke alebo pullover  
- Lýtka: výpony v stoji alebo oslie výpony  
- Chrbát: zhyby alebo sťahovanie kladky zhora  
- Stehná: drepy alebo leg press  
- Plecia: tlaky spoza hlavy alebo rozpažovanie v stoji  
- Biceps: bicepsový zdvih v stoji  
- Brucho: skracovačky alebo prednožovanie nôh vo vise  
- Triceps: tricepsový zdvih v ľahu  
 
Doplnkové aktivity
  
Plávanie – 30-60 minút  
Behanie – 15-30 minút  
Lyžovanie – 30-60 minút  
Futbal – 1 hod  
Basketbal – 1 hod  
Hokej - 1 hod  
Korčule – 15–30 minút  
Iné športy  
 
Pokyny k tréningu  
 
1. Tréning nepoužíva typický split, ide o modifikáciu dvojdňového splitu.  
2. Každý cvik sa odcvičí v dvoch sériách.  
3. Počet opakovaní sa pohybuje v rozpätí 8-12.  
4. Váha by mala byť zvolená tak, aby bolo možné bez väčšej námahy vykonať desať opakovaní.  
5. Voľba cvikov sa môže riadiť uvedeným zoznamom. Pri svaloch, kde sú uvedené dva cviky, sa 
využije striedanie cvikov tak, že jeden tréning sa odcvičí prvý cvik, druhý tréning druhý cvik zo 
záznamu.  
6. Prestávky medzi sériami by sa mali pohybovať medzi 60-90 sekundami.  
7. Tréningu by malo predchádzať rozcvičenie trvajúce asi 10-15 minút.  
8. Do voľných dní, alebo do víkendov smerujeme doplnkové pohybové aktivity. Intenzitu a objem 
týchto aktivít netlmíme, ale mali by sme dbať na to, aby sa telo dokázalo zregenerovať. 9. Aspoň 
jeden deň v týždni by mal byť vyhradený výlučne oddychu.  
 
Poznámky k tréningu 
  
1. Počas tréningu na prvej úrovni by mal začínajúci cvičenec zvládnuť techniku jednotlivých cvikov, 
základné princípy kulturistického tréningu a prechod na kulturistickú stravu.  
 
2. Zvládnutie týchto aspektov si vyžaduje istý čas. Možno na to bude potrebný jeden mesiac, možno 
tri. Všeobecne by prvej úrovni mali byť venované tri až šesť mesiacov tréningu. Pred prechodom na 
ďalšiu úroveň tréningu je dobré zaradiť aspoň dvojtýždňovú prestávku, počas ktorej dôjde ku 
kompletnému zotaveniu tela.  
 
3. Alternatívou týchto tréningových doporučení môže byť kruhový tréning. Venovali sme mu 
dostatočný priestor v úvode nášho seriálu pre teenagerov. V prípade, že sa cvičenec rozhodne pre 
kruhový tréning, platia preň všetky pripomienky tu uvedené a tréning prvej úrovne sa tak stane 
tréningom druhej úrovne. Pri tejto modifikácii sa vo fáze kruhového tréningu alternuje tréning s činkami 
s doplnkovými aktivitami a v nasledujúcej fáze sa doplnkové aktivity znížia na primeranú mieru. 
Ponúka sa nám aj tretia alternatíva a síce tréning prvej úrovne na princípoch kruhového tréningu. 
Uvedené cviky jednoducho spojíme do jednej gigantickej série a celú zostavu cvikov zopakujeme 2-3 
krát.  
 
Z uvedených poznámok vyplýva, ako veľmi je dôležitá individuálnosť prístupu. Pripomínam vhodnosť 
spolupráce z kvalifikovaným poradcom, ktorý pomôže vyhnúť sa hrubým chybám v začiatkoch našej 
cesty ku svalovej hmote.  



 
Príklad tréningu 
 
Tréning A1     Tréning A2  
 
tlaky na rovnej lavičke 2x10   pullover 2x12  
zhyby 2x10     sťahovanie kladky zhora 2x10  
tlaky spoza hlavy 2x10    rozpažovanie v stoji 2x10  
drepy 2x12-15     bicepsový zdvih v stoji 2x10  
výpony v stoji 2x12-15    tricepsový zdvih v ľahu 2x10  
skracovačky     leg press 2x12-15  
 
Druhá fáza  
 
Prechod na druhú tréningovú úroveň musí plynule nadväzovať na výsledky dosiahnuté v prvom 
tréningovom období. Cvičenec by mal mať vyskúšané jednotlivé cviky a zvládnuté pohybové vzorce. 
Pokiaľ v prvej fáze tréningu nebol kladený dôraz na získavanie svalovej hmoty, v tejto fáze už 
koncipujeme tréning tak, aby sme vyvolali dostatočnú odozvu v zmysle svalovej hypertrofie. Tréning je 
rozdelený do klasického dvojdňového splitu a má všetky prvky objemového kulturistického tréningu.  
 
Tréningová schéma 
 
Pondelok - A     Pondelok - A  
Utorok – B     Utorok - B  
Streda - Voľno     Streda - Voľno  
Štvrtok – A     Štvrtok - A  
Piatok – B     Piatok - B  
Sobota - Voľno     Sobota - Voľno  
Nedeľa – Voľno    Nedeľa - Voľno  
 
Svalové skupiny precvičované v tréningu A 
 

rudník, Chrbát, Biceps, Triceps  H 
Svalové skupiny precvičované v tréningu B  
 
Plecia, Stehná, Lýtka  
 
Cviky  
 
- Hrudník: tlaky na šikmej lavičke, kľuky na bradlách  
- Plecia: tlaky spoza hlavy, rozpažovanie v stoji  
- Chrbát: hrazda, príťahy T držadla v predklone  
- Stehná: drepy, leg press  
- Biceps: bicepsový zdvih v stoji  
- Lýtka: výpony na stroji v stoji, výpony na stroji v sede  
- Triceps: tricepsový zdvih v ľahu  
- Brucho: crunches, prednožovanie na hrazde  
 
Pokyny k tréningu   
1. Tréning je rozvrhnutý do dvojdňového splitu. Po dvoch dňoch tréningu nasleduje deň voľna, 
víkendové dni sú voľné.  
2. Na väčšie svalové skupiny sú navrhnuté dva cviky, na menšie svaly jeden cvik.  
3. Každý cvik sa cvičí v troch sériách. Prvá séria s menšou váhou, v druhej sérii sa pridá taká váha, 
ktorá umožní zvládnuť korektných 8-10 opakovaní. V tretej sérii zostane váha nezmenená, alebo sa 
opäť pridá váha, s ktorou je potrebné zvládnuť korektných 6-8 opakovaní.  
4. Počet opakovaní sa nachádza medzi 6-12  
5. Prestávka medzi sériami by nemala prekročiť 90 sekúnd  
6. Pri voľbe cvikov sa môžeme riadiť uvedeným zoznamom, alebo po dvoch – troch týždňoch 
nahradíme niektorý z cvikov iným cvikom. Pri výbere náhradných cvikov sa pridržiavame základných, 



hmotu budujúcich cvikov, ako sú tlaky, ťahy, drepy a cviky s vlastnou váhou  
7. Pred tréningom je na rozcvičenie dostačujúca krátka zostava nepresahujúca 10-15 minút  
8. Celkový čas tréningu by nemal prekročiť 60 minút  
9. Tréning brucha pridávame na koniec každej tréningovej jednotky, pri dobrých výsledkoch je možné 
intenzitu a objem tréningu brucha znížiť  
 
Poznámky k tréningu  
 
Tréningový split  
 
Tréning dvojdňovým splitom patrí k najpoužívanejším typom tréningu v kulturistike. Jeho výhody sú v 
stabilnej štruktúre, v pravidelnom zaťažovaní jednotlivých svalov. Tento split je ideálny v prvých 
mesiacoch tréningu, neskôr je zväčša nahradený splitom so širším rozvetvením, najčastejšie 
trojdňovým splitom.  
 
Výber cvikov  
 
Ako je uvedené vyššie, prednosť majú základné cviky, izolované cviky len dopĺňajú tréning 
jednotlivých svalových skupín s cieľom dôkladnejšieho precvičenia svalu z rôznych uhlov pohybu.  
 
Zoskupenie svalových skupín  
 
Vo vzorovom tréningu je navrhnutá zostava, v ktorej sa uplatňuje delenie tela na dve časti. Jeden deň 
sa zaťažuje horná polovica tela, druhý deň dolná polovica tela a plecia. Takéto zoskupenie svalov je 
najčastejšie odporúčané, v praxi asi najvhodnejšie. Ak takéto zloženie tréningu nevyhovuje našim 
potrebám, môžeme vyskúšať iné rozdelenie svalov, držíme sa však základného dvojdňového splitu.  
 
Voľba tréningovej váhy  
 
Je dôležité od prvého tréningu zvyšovať použité váhy. Ak nie je možné váhu zvýšiť z tréningu na 
tréning, snažíme sa o zvyšovanie aspoň každý druhý alebo tretí tréning. Ak dokážeme s danou váhou 
urobiť technicky správne viac ako desať opakovaní, je čas na zvýšenie váhy. Vhodné je používať 
princíp pyramídy.  
 
Zmeny v tréningu  
 
Je pochopiteľné, že takto navrhnutý tréning nie je možné trénovať bez zmien dlhší čas. Zmeny sa 
môžu týkať viacerých aspektov:  
 
- opakovania: zmena počtu (príležitostne viac ako 15, alebo menej ako 6)  
série – zmena počtu a prípadné kombinácie (príležitostne viac ako tri, alebo menej ako tri, možnosť 
supersérií)  
- dodatočné tréningové voľno: deň voľna navyše môže výrazne napomôcť svalovej regenerácii  
úplný oddych – asi po štyroch až šiestich týždňoch nepretržitého tréningu je vhodné zaradiť 
jednotýždňovú pauzu na kompletnú regeneráciu tela  
- zmeny cvikov: viď vyššie  
 
Očakávania a realita  
 
Od tohto tréningu je možné očakávať zásadné zmeny v zmysle svalového rastu a definície. Po 
zvládnutí tejto úrovne tréningu sa zo začiatočníka stáva mierne pokročilý kulturista. Podstatné je 
systematické zvyšovanie tréningovej váhy, dostatočný oddych v dňoch voľna a kvalitná výživa. Je 
nereálne čakať radikálne svalové prírastky. Začínajúci kulturista môže v ideálnom prípade očakávať 
prírastok 10-15 kg za prvý tréningový rok, v neskoršom období je prírastok 3-5 kg čistej svalovej 
hmoty za rok dobrým výsledkom. Tréningu druhej úrovne môžeme venovať podľa individuálnych 
výsledkov od troch do šiestich mesiacov.  
 
Príklad tréningu  
 
Tréning A       Tréning B  



 
tlaky na šikmej lavičke hlavou hore 3x10   tlaky spoza hlavy 3x10  
kľuky na bradlách 3x10 r    rozpažovanie v stoji 3x8-10  
zhyby na hrazde 3 x max     drepy 3x8-12  
príťahy T držadla v predklone 3x8    leg press 3x10-15  
bicepsový zdvih v stoji 3x6-10     výpony v stoji 3x10-12  
francúzsky zdvih v ľahu 3x8-10    výpony v sede 3x10-12  
 
Tretia fáza  
 
Na tretiu úroveň tréningu môže cvičenec prejsť vtedy, keď zistí, že z predchádzajúceho tréningu už 
nedokáže vyťažiť ďalšie svalové prírastky. To je situácia, na ktorú zástancovia tradičných tréningových 
metód reagujú zvýšením objemu práce. V praxi to znamená zvýšenie počtu tréningových dní, viac 
sérií, viac cvikov. V tejto fáze narážame na problém ďalšieho smerovania cvičenca. Pokiaľ zastávame 
filozofiu objemných tréningov, teda tzv. klasiku, už na tejto úrovni je možné zvoliť trojdňový split a 
zvýšiť tak objem vykonanej práce typickým spôsobom. Pokiaľ chceme rešpektovať iný princíp, tretia 
fáza je ideálnym obdobím na prípravu k tzv. vysoko intenzívnemu – HIT tréningu.  
 
V nižšie navrhnutom tréningovom pláne som zvolil kompromis oboch tréningových filozofií, nakoľko 
majú obe nepochybné výhody, ale i nevýhody. Snažil som sa rešpektovať potreby teenagerského 
veku, skutočnosť, že väčšina začínajúcich cvičencov patrí do skupiny hardgainerov, ako aj skúsenosti 
s najčastejším problémom začínajúcich cvičencov, ktorým je pretrénovanie na základe kopírovania 
tréningov šampiónov z časopisov.  
 
Tréningová schéma  
 
Pondelok - A      Pondelok - Voľno  
Utorok - Voľno      Utorok - A  
Streda - B      Streda - Voľno  
Štvrtok - Voľno      Štvrtok - B  
Piatok - A      Piatok - Voľno  
Sobota - Voľno      Sobota - A  
Nedeľa -B      Nedeľa – opakovanie cyklu  
 
Svalové skupiny precvičované v tréningu A  
 
Hrudník, Plecia, Triceps, Lýtka  
 
Svalové skupiny precvičované v tréningu B  
 
Chrbát, Biceps, Stehná, Brucho  
 
Cviky  
 
- Hrudník: tlaky na rovnej lavičke, tlaky na šikmej lavičke hlavou hore, kľuky na bradlách  
- Plecia: tlaky spoza hlavy, rozpažovanie v stoji, dvíhanie pliec  
- Triceps: sťahovanie kladky pred telom, francúzsky zdvih v ľahu  
- Lýtka: výpony na stroji v stoji, výpony na stroji v sede  
- Chrbát: zhyby na hrazde, príťahy veľkej činky v predklone, príťahy malej činky v predklone  
- Biceps: bicepsový zdvih v stoji, bicepsový zdvih v sede jednoručne  
- Stehná: drepy, leg press, zanožovanie na stroji  
- Brucho: crunches, dvíhanie nôh vo vise na rebrine  
 
 
 
Pokyny k tréningu  
 
1. Tréning je navrhnutý ako modifikovaný dvojdňový split.  
2. Po každom tréningovom dni nasleduje deň voľna, a to bez ohľadu na soboty a nedele.  



3. Na väčšie svaly sa používajú tri cviky, na menšie svaly dva cviky.  
4. Každý cvik sa odcvičí v dvoch sériách.  
5. Počet opakovaní sa nachádza medzi 6-12.  
6. Prestávky medzi sériami by nemali prekračovať 45-60 sekúnd.  
7. Na každom tréningu by sme sa mali pokúsiť o zvýšenie váhy, alebo aspoň o zvládnutie vyššieho 
počtu opakovaní. 
8. Celková dĺžka tréningu by nemala prekročiť 60 minút.  
9. Rozdelenie tréningových a oddychových dní. 
10. Deň voľna po predchádzajúcom tréningovom dni je jednou zo zásadných odlišností navrhovaného 
systému od tradičných odporúčaní. Namiesto pridávania ďalšieho tréningového dňa a prechodu na 
split 3+1, je v predkladanej schéme zaradený deň voľna po predchádzajúcom tréningu. Cieľom je 
zlepšenie zotavenia a dosiahnutie väčšieho priestoru na rastové procesy, ktoré neprebiehajú počas 
tréningu, ale počas regenerácie.  
 
Voľba tréningovej váhy  
 
Zásadný pokrok v kulturistike nie je možný bez progresívneho zvyšovania váhy. Je neklamným 
znakom pokroku, ak začiatočník po piatich mesiacoch tréningu signifikatne zvýšil používané váhy. Ak 
cvičenec dokáže na tréningu cvičiť s vyššou hmotnosťou činiek, znamená to, že vo svaloch prebehli 
pozitívne zmeny v zmysle zvýšenia svalovej sily a objemu.  
 
Variabilita  
 
Navrhnutá schéma predstavuje vzor, podľa ktorého je možné postupovať počas nasledujúceho 
obdobia. Nevyhneme sa však istým zmenám, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie funkčnosti daného 
systému. Meniť môžeme tzv. premenné tréningu – cviky, série, opakovania a prestávky medzi sériami. 
Rovnako dôležité je reagovať na signály tela – únavu, nechuť do tréningu, prechladnutie, a to 
napríklad zaradením tréningového voľna navyše, alebo dokonca niekoľkých dní voľna.  
 
Časový faktor  
 
Tréning tejto úrovne sa môže používať od dvoch do šiestich mesiacov. V prípade, že pri tomto 
systéme zotrváme viac ako dva mesiace, je vhodné zaradiť po každých štyroch týždňoch tréningu 
aspoň päťdňovú pauzu na celkovú regeneráciu tela, po ktorej môžeme pokračovať v 
predchádzajúcom tréningu, alebo môžeme zmeniť rozloženie svalových skupín. Zostávame však pri 
modifikovanom dvojdňovom splite, ktorý sa pre potreby tejto úrovne hodí najlepšie.  
 
Príklad tréningu  
 
Tréning A       Tréning B  
 
tlaky na rovnej lavičke 2x6-12    zhyby na hrazde 2 x max  
tlaky na šikmej lavičke hlavou hore 2x6-12   príťahy veľkej činky v predklone 2x6-10  
kľuky na bradlách 2 x max     príťahy malej činky v predklone 2x6-12  
tlaky spoza hlavy 2x8-12     bicepsový zdvih v stoji 2x6-10  
rozpažovanie v stoji 2x8-10     bicepsový zdvih v sede jednoručne 2x6-10  
dvíhanie pliec 2x6-10     drepy 2x8-12  
sťahovanie kladky pred telom 2x6-10   leg press 2x8-15  
francúzsky zdvih v ľahu 2x6-10    zanožovanie na stroji 2x8-15  
výpony na stroji v stoji 2x8-15    crunches 2 x max  
výpony na stroji v sede 2x8-15    dvíhanie nôh vo vise na rebrine 2 x max  
 
 
 
Poznámka na záver a ako ďalej   
Navrhnutým tréningom prekročí začiatočník ďalší míľnik na ceste k svalovej veľkosti a sile. Po 
zvládnutí tretej úrovne sa bude môcť pýšiť prívlastkom pokročilý kulturista. Nejde pritom o hodnotenie 
veľkosti svalových objemov, ale skôr o zdôraznenie faktu, že od tohto momentu môže cvičenec do 
tréningu zaradiť aj intenzívnejšie tréningové postupy, alebo naopak môže zvýšiť objem vykonávanej 



práce na princípoch klasického objemového tréningu. Celkovú dĺžku tejto fázy nie je možné presne 
ohraničiť. Orientačné rozhranie je 3-6 mesiacov.  
 
Tretia tréningová úroveň je pre cvičenca doslova prelomovým obdobím. Telo je dostatočne pripravené 
na akýkoľvek druh tréningovej záťaže a preto je po tejto fáze možné, vybrať sa rôznymi smermi. Je na 
každom, ktorá tréningová filozofia mu je najbližšia. Systémom „pokus – omyl“ sa každý dopracuje k 
tomu systému, ktorý sa mu najviac hodí. Informácie a rady skúsenejších môžu byť na tejto ceste 
dobrým pomocníkom. Pre uľahčenie uvádzam len niekoľko podstatných tréningových filozofií a meno 
autora:  
 
- Klasický objemový tréning: Joe Weider a nasledovníci  
- Heavy Duty: Mike Mentzer, Arthur Jones  
- HST: Bryan Haycock  
- Power Factor Training: Peter Sisco et al.  
- German Volume Training: Charles Poliquin ako popularizátor  
- O každom z uvedených tréningov sa pokúsime v budúcnosti informovať.  
 
Diétny rozpis  
 
Raňajky  
 
Raňajky sú spravidla prvým jedlom dňa. Nasledujú po niekoľkohodinovom nočnom hladovaní. Počas 
tohto času telo spaľovalo glykogénové zásoby a našou úlohou je, vhodne ich doplniť. Svaly, v ktorých 
prebieha tréningom stimulovaná proteosyntéza potrebujú stavebný materiál, teda musíme prijať aj 
bielkoviny. Optimálnou kombináciou živín v prvom jedle dňa je väčšie množstvo sacharidov doplnené 
o stredne veľké množstvo bielkovín.  
 
Príklad:  
Čas - 07.00 hod  
- ovsená kaša s medom a s orechami, 4-5 vaječných bielkov, 250 ml mlieka  
 
Desiata 
 
Desiata by mala nasledovať dve až tri hodiny po raňajkách. Snažíme sa o ďalšie doplnenie cukrov, čo 
riešime príjmom weight gainera.  
 
Príklad:  
Čas - 10.00 hod  
- 400 ml mlieka + odporúčaná dávka weight gainera + 1 banán  
 
Obed  
 
Obed nasleduje za 2-3 hodiny od desiatej. Cieľom je prijať kvalitné bielkoviny a primerané množstvo 
sacharidov. Obed je prvým jedlom dňa, v ktorom cielene konzumujeme zvýšené množstvo bielkovín. 
Zdrojom bielkovín by malo byť predovšetkým kvalitné mäso a ryby. Zdrojom cukrov by mali byť 
polysacharidy, vhodné sú zemiaky, ryža alebo cestoviny.  
 
Príklad:  
Čas - 13.00 hod  
250g kuracieho mäsa, 200g ryže, 150g varenej zeleniny, 150-200 ml tekutín  
 
 
Olovrant  
 
Podľa veľkosti obedu, prípadne podľa času, kedy trénujeme, nasleduje olovrant za dve až tri hodiny 
od obedu. V prípade, že tréning je naplánovaný na podvečer, olovrant sa stáva pred tréningovým 
jedlom, pri ktorom sa riadime presnými pravidlami, o ktorých bola reč na inom mieste v tomto 
časopise. V prípade, že tréning je naplánovaný na inú dennú hodinu, alebo v daný deň tréning nie je, 
olovrant má podobné zloženie ako desiata. Rozdiel môže byť v tom, že do nápoja nepridávame ovocie 



ako zdroj monosacharidov, ale naopak môžeme primiešať bielkovinový preparát, aby sme zvýšili 
príjem bielkovín.  
 
Príklad:  
Čas - 15.30 hod  
400 ml mlieka + polovičná dávka weight gainera + polovičná dávka proteínového prášku  
Olovrant môžeme riešiť aj normálnym jedlom s vyšším obsahom bielkovín a stredne vysokým 
obsahom sacharidov.  
 
Príklad:  
menšia porcia ovsených vločiek  
jogurt  
vaječné bielka  
 
Večera 1  
 
Prvá večera je z hľadiska zloženia podobná obedňajšiemu jedlu. Nakoľko ide o večerné jedlo, 
môžeme znížiť príjem sacharidov a zvýšiť príjem bielkovín. Dosiahneme to tak, že mierne zvýšime 
množstvo mäsa, množstvo sacharidového zdroja znížime a nahradíme ho väčším príjmom zeleniny. 
Cieľom takejto manipulácie je znížiť riziko premeny nadbytočných sacharidov na tuky.  
 
Príklad:  
Čas - 19.00 hod  
300g rybacieho mäsa, 150g ryže, 200g varenej zeleniny, 150-200 ml tekutín  
 
Prvá večera je často prvým normálnym (nenápojovým) jedlom po tréningu. V tomto prípade nešetríme 
sacharidmi, pretože sa snažíme o maximálnu kompenzáciu glykogénových strát. Podľa času, v ktorom 
trénujeme, po 1. večeri nasleduje buď len proteínový nápoj pred spaním, alebo po 2-3 hodinách 
prijmeme ľahšiu 2. večeru s vyšším obsahom bielkovín.  
 
Večera 2  
 
Druhá večera je niekedy posledným, inokedy predposledným jedlom dňa, niekedy ju vynechávame. 
Vo všetkých prípadoch sa snažíme o zvýšený príjem bielkovín a nízky prísun sacharidov. Takýmto 
zložením dosiahneme zvýšenie koncentrácie aminokyselín v krvi počas nasledujúcich hodín, najmä 
počas spánku, kedy neprijímame žiadne živiny a telo je nútené siahnuť po vnútorných rezervách. 
Zvýšená koncentrácia aminokyselín nás posúva do stavu pozitívnej dusíkovej bilancie, ktorá je 
nevyhnutná pre optimálny priebeh proteosyntézy. Ak nie sú k dispozícii aminokyseliny, v bunkách 
nemôže prebiehať syntéza bielkovín. Vhodným jedlom na druhú večeru sú ľahko stráviteľné mliečne 
výrobky, vaječná omeleta, alebo mäso (treba ho prijať aspoň dve hodiny od času spánku, pretože 
počas spánku je proces trávenia spomalený a mäso je náročné na trávenie). Druhú večeru môžeme 
vynechať a nahradiť ju nápojom pred spaním.  
 
Príklad:  
Čas - 21.00 hod  
vaječná omeleta z bielkov, nastrúhaný syr, malé množstvo sacharidov vo forme celozrného chleba 
alebo pečiva  
 
Jedlo pred spaním 
 
Ako som v predchádzajúcom odseku naznačil, druhá večera niekedy nemusí byť posledným jedlom 
dňa. Týmto sa môže stať bielkovinový nápoj, alebo len čisté aminokyseliny prijaté tesne pred spaním. 
Cieľom tohto jedla je maximálne zvýšiť hladinu aminokyselín v krvi. Pred spaním už nekonzumujeme 
bežné potraviny, pretože tieto sa trávia pomalšie ako špeciálne pripravené (hydrolyzované) bielkoviny 
obsiahnuté v proteínových práškoch. Nápoje miešame do vody, pretože miešanie do mlieka je 
náročné na trávenie. Aminokyseliny zapíjame dostatočným množstvom vody!  
 
Príklad:  
Čas - 23.00 hod  
250-400 ml vody + dávka proteínového prášku - alebo - Aminokyseliny  



 
Zhrnutie  
 
Príjem živín by sme mali prispôsobiť aktuálnym potrebám organizmu. Zastúpenie jednotlivých živín sa 
počas dňa mení. V dopoludňajších hodinách a v prvých jedlách po tréningu dbáme na vysoký príjem 
sacharidov. V poobedňajších hodinách a pred spaním zvyšujeme príjem bielkovín. Snažíme sa o 
pozitívnu energetickú a dusíkovú bilanciu, ktorá je predpokladom úspešného priebehu rastových 
procesov v našom tele.  
 
Ilustračná schéma – tréningový deň  
 
1. Jedlo – 07.00: Kombinácia sacharidov a bielkovín – ovsená kaša, mlieko, bielka, banán  
2. Jedlo – 10.00: Sacharidy, bielkoviny – weight gainer  
3. Jedlo – 13.00: Sacharidy, bielkoviny, tuky – ryža, mäso, zelenina  
4. Jedlo – 15.30: Sacharidy, bielkoviny – weight gainer bez ovocia  
Tréning – 17.00 – 18.00  
5. Jedlo – bezprostredne po tréningu: sacharidy s vysokým glykemickým indexom – napr. nápoj z 
čistej glukózy alebo z medu + kreatín  
6. Jedlo – 19.00: Sacharidy, bielkoviny - weight gainer s ovocím  
7. Jedlo – 21.00: Bielkoviny, sacharidy – mäso, ryža  
8. Jedlo – 23.00: Bielkoviny – proteínový nápoj  
 
Ilustračná schéma – voľný deň:  
 
1. Jedlo – 07.00: Kombinácia sacharidov a bielkovín – ovsená kaša, mlieko, bielka, banán  
2. Jedlo – 10.00: Sacharidy, bielkoviny – weight gainer  
3. Jedlo – 13.00: Sacharidy, bielkoviny, tuky – ryža, mäso, zelenina  
4. Jedlo – 15.30: Sacharidy, bielkoviny – weight gainer s ovocím  
5. Jedlo – 19.00: Bielkoviny, sacharidy - mäso, ryža  
7. Jedlo – 21.00: Bielkoviny, sacharidy – vaječná omeleta, mlieko, celozrnné pečivo  
8. Jedlo – 23.00: Bielkoviny – proteínový nápoj  
 
Doplnky výživy  
 
Prvá úroveň  
 
Multivitamín   podľa výrobcu  ráno na lačno, alebo po tréningu  
Vitamín C   200-1000 mg   ráno na lačno, alebo po tréningu  
 
Druhá úroveň  
 
Multivitamín   podľa výrobcu   ráno na lačno, alebo po tréningu  
Vitamín   C 200-1000 mg  ráno na lačno, alebo po tréningu  
Weight gainer   podľa výrobcu   desiata, 90min pred, 45min po tréningu  
Proteín    podľa výrobcu   pred spaním  
 
 
Tretia úroveň  
 
Multivitamín   podľa výrobcu   ráno na lačno, alebo po tréningu  
Vitamín C   200-1000 mg   ráno na lačno, alebo po tréningu  
Weight gainer   podľa výrobcu   desiata, 90min pred, 45min po tréningu 
Proteín    podľa výrobcu  pred spaním  
Aminokyseliny  podľa výrobcu  bezprostredne pred a po tréningu 
Kreatín    2-5g/deň   po tréningu, alebo ráno na lačno  
 
Pred tréningová suplementácia  
 
Kombinácia aminokyselín a monosacharidov prijatá bezprostredne pred tréningom.  



 
Po tréningová suplementácia  
 
Kombinácia aminokyselín, monosacharidov, vitamínu C a kreatínu bezprostredne po tréningu.  
Weight gainer cca. 45-60 minút po tréningu.  
Proteínový nápoj pred spaním.  
 
Záver  
 
Seriál pre teenagerov sa týmto článkom dostal do svojho záveru. V piatich častiach seriálu sme sa 
postupne venovali vybraným problémom posilňovania začínajúcich cvičencov. Táto séria článkov iste 
nie je úplným materiálom, má ale ambíciu byť uceleným sprievodcom pri prvých krokoch začínajúceho 
kulturistu.  
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