1 Začátek předzávodní přípravy - nastavení

Jméno: Barbora
Váha: 69 kg
Strava
Co jím – Všechny druhy masa, vejce, zelenina, vločky, brambory, batáty, ořechy,
rýži.
1. Jak často jím – 5x denně.
2. Jaké potravní doplňky používám – Protein, Glutamine, BCAA,
Vit C 1000 mg.
1. Psychika v tréninkové zátěži
 Jak se cítím – Dobře.
 Jak spím – 9 hodin denně.
 Mám tyto stavy – žádné.
2. Kondice v tréninkové zátěži
 Jaké mám kardio – žádné, občas se projdu na páse po silovém tréningu.
 Jaké mám silové tréninky – 4x týdně (2x nohy a 2x horní číst těla (ramena,

biceps, triceps a záda, prsa); nohy pondělí, čtvrtek a horní část těla v úterý
a pátek.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy – Velmi motivovaná na svoje první

závody, hodně přibrala, bojí se, aby dostatečně zhubla. Pracuje jako barmanka, má
hodně nočních směn. Nedokáže odhadnout, jak moc jí to ovlivní přípravu.
Menstruuje normálně a zdravotní problémy nemá.
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2 Začátek předzávodní přípravy – nastavení
Jméno: Katia
Váha: 72kg
Strava
Co jím - rýže, brambory, batáty, ořechy, všechny druhy masa, zelenina.
1. Jak často jím – 3x denně, potraviny si neváží.
2. Jaké potravní doplňky používám – protein, BCAA, glutamin.
1. Psychika v tréninkové zátěži
Jak se cítím – Dobře.
 Jak spím – 8 hodin a bez problémů.
 Mám tyto stavy – Občas je líná jít trénovat.
2. Kondice v tréninkové zátěži
Jaké mám kardio – žádné.
 Jaké mám silové tréninky – 4x týdně, z toho 2x trénink nohou - pondělí
a čtvrtek, 2x tréning horní části těla (ramena, biceps a triceps, záda a prsa
- úterý a pátek.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy - Těší se na závody, už chce být zase
hubená a „vysekaná“ jako na posledních závodech. Nelíbí se jí, že ztloustla po
posledních závodech. Na základě předešlých zkušeností se netěší na kardio a ranní
vstávání do fitka.
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3 Začátek předzávodní přípravy – nastavení
Jméno: Lucie
Váha: 59 kg
Strava
Co jím – Všechny druhy masa, zeleninu, rýži a brambory vejce – neváží si potraviny
1. Jak často jím – 5x-6x denně.
2. Jaké potravní doplňky používám – protein, BCAA, glutamin, Vitamin
C 1000 mg.
1. Psychika v tréninkové zátěži
Jak se cítím – Skvěle.
 Jak spím – Dobře 6-8 hodin.
 Mám tyto stavy – Žádné zatím nepociťuji.
2. Kondice v tréninkové zátěži
Jaké mám kardio – žádné.
 Jaké mám silové tréninky – 4 týdně – 2x horní část těla a 2x nohy.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy – Velmi motivovaná, těší se na
předzávodní přípravu, už má objednané plavky a chodí na hodiny pózingu, je v dobré
náladě. Nemenstruuje už několik let, od svých prvních závodů.
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4 Předzávodní příprava – po 14 dnech
Jméno: Katia
Váha: 69 kg
Strava
Co jím: Snídaně: 3 vejce, půlka avokáda, okurka; Svačina: 50 g rýže, 150 g kuřete,
zelenina; Oběd: 60 g rýže, 200 g kuřete, zelenina; Svačina: 40 g rýže, 100 g kuřete,
zelenina; Večeře: 150 g kuřete, zelenina.
1. Jak často jím – 6x denně.
2. Jaké potravní doplňky používám – L-carnitin, Glutamin, BCAA, Protein,
Arginin, Vitamin C 1000 mg, Selzink, Omega3, Vit D, Spalovač.
3. Změna (proměnná) – Váží si potraviny, bere více doplňků stravy, začíná
používat spalovače ke kardiu.
1. Psychika v tréninkové zátěži
 Jak se cítím – Unaveně, kardio jí nebaví, velmi motivovaná.
 Jak spím – Dobře 8 hodin.
 Mám tyto stavy – Občas sní hrst ořechů, má chuť na potraviny jako
jogurt, kávu s mlékem, sýr a tortilly.
 Změna (proměnná) – začíná být unavená a má chutě na specifické
potraviny.
2. Kondice v tréninkové zátěži
Jaké mám kardio – 5x týdně – 2x nalačno před nohami a 2x po tréninku horní
části těla, 1x kardio o víkendu – vše hodinové běhy na páse.
 Jaké mám silové tréninky – 5x týdně – 2x horní část těla (ramena, biceps,
triceps a záda, prsa) (úterý a pátek) a 3x nohy (pondělí, čtvrtek, sobota).
 Změna (proměnná)- přidáno značné množství kardia a jeden trénink
nohou v sobotu.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy - Těší se na závody, už chce být zase
hubená a „vysekaná“ jako na posledních závodech. Nelíbí se jí, že ztloustla po
posledních závodech. Netěší se na kardio a ranní vstávání do fitka.
4. Celkový stav po 14 dnech tréninku – Je unavená, ale prý je zvyklá, příliš se neusmívá
a otázky zodpovídá stručně. Nemá ráda ranní kardio nalačno, spalovače jí nejsou
příjemné na žaludek. Má radost, že jí váha jde hezky dolů.
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5 Předzávodní příprava – po 14 dnech
Jméno: Lucie
Váha: 57 kg
Strava
Co jím: Snídaně: 3 vejce + okurka, Svačina: 30 g rýže + 100 g kuře + zelenina, Oběd:
40 g rýže + 150 g kuře + zelenina, Svačina: 30 g rýže + 100 g kuře + zelenina, Večeře:
100 g kuřete nebo tresky + zelenina.
1. Jak často jím – 6x denně
2. Jaké potravní doplňky používám – protein, glutamin, L-carnitin, BCAA,
Vitamin C 1000 mg, Omega 3, Selzink, Hořčík, vit D.
3. Změna (proměnná) – Vážení potravin, vyřazení tučných mas, brambor,
zařazení více vitamínů.
1. Psychika v tréninkové zátěži
 Jak se cítím – zatím dobře, velmi motivovaná.
 Jak spím – dobře.
 Mám tyto stavy – chuť na sladké.
 Změna (proměnná) – již chutě na sladké potraviny.
2. Kondice v tréninkové zátěži
Jaké mám kardio – žádné.
 Jaké mám silové tréninky – 5x týdně - 2x horní část těla (ramena, biceps,
triceps a záda, prsa) úterý a pátek a 3x nohy (2x celkově a 1x hýždě)
pondělí, čtvrtek a sobota.
 Změna (proměnná) – přidán trénink nohou v sobotu.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy – Motivovaná a natěšená na
předzávodní režim a závody samotné, jak bude „vysekaná“, kolik fotek bude mít ze
závodů.
4. celkový stav po 14 dnech tréninku – Stále motivovaná, nemá čas na nic jiného, občas
chuti na sladké, jinak v dobré náladě.
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6 Předzávodní příprava – po 14 dnech
Jméno: Barbora
Váha: 66 kg
Strava
1.

Co jím – 80 g sacharidů, 450 g kuřete + bílky k snídani; Snídaně: bílky
a zelenina; Svačina: 30 g rýže, 100 g kuřete + zelenina; Oběd:
150 g kuřete, 40 g rýže + zelenina; Svačina: 100 g kuřete, 30 g rýže
+ zelenina; večeře 100 g kuřete nebo tresky + zelenina.
2. Jak často jím – 6x denně.
3. Jaké potravní doplňky používám – Protein, L-carnitine, Glutamine,
BCAA, Spalovač, Vit C 1000 mg, Omega 3, selzink, hořčík.
4. Změna (proměnná) – vážení potravy, více doplňků výživy, zařazen
spalovač před kardiem.

1. Psychika v tréninkové zátěži
 Jak se cítím – Motivovaná, únava zatím ne.
 Jak spím – dobře, ale míň než je zvyklá cca 6 hodin.
 Mám tyto stavy – občas chuť na něco sladkého.
 Změna (proměnná) – jen občasné chutě.
2. Kondice v tréninkové zátěži
Jaké mám kardio – 2x týdně sprinty na páse nalačno (1 minuta sprint
a 4 minuty lehký běh) v den tréninku nohou a 2x týdně po tréninku vršku
60 minut běh na páse nebo kolo.
 Jaké mám silové tréninky – 5x týdně – 3x trénink nohou (pondělí, čtvrtek
a sobota) a 2x trénink horní části těla (ramena, biceps, triceps a záda, prsa)
–(úterý a pátek).
 Změna (proměnná) – zařazeno kardio a jeden trénink nohou navíc.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy - Velmi motivovaná na svoje první
závody, prý teď hodně přibrala, tak se bojí, aby to všechno zhubla. Pracuje jako
barmanka a má hodně nočních směn. Zatím neví, jak moc jí to ovlivní přípravu.
Menstruuje normálně a zdravotní problémy nemá.
4. celkový stav po 14 dnech tréninku – Zatím unavená není, občas má chuť na sladké,
váha jí jde pěkně dolů, problém jí dělá menší počet naspaných hodin z důvodu noční
práce.
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7 Předzávodní příprava – po 30 dnech
Jméno: Katia
Váha: 67 kg
Strava
1. Co jím - sacharidové vlny 70 g, 60 g, 50 g, 50 g a 100 g proteinu na den.
Jídelníček zůstává stejný jen si hlídá množství rýže a masa.
2. Jak často jím – 6x denně.
3. Jaké potravní doplňky používám - L-carnitin, Glutamin, BCAA, Protein,
Arginin, Vitamin C 1000mg, Selzink, Omega3, Vit D, Spalovač.
4. Změna (proměnná) – nasazeny sacharidové vlny, kontrola množství
proteinu a rýže.
1. Psychika v tréninkové zátěži
 Jak se cítím – unavená a nesoustředěná, špatně se jí pracuje, má hlad
a velké chutě.
 Jak spím – nemůže usnout hlady, někdy musí vstát a sníst něco
z lednice.
 Mám tyto stavy – Depresivní stavy po požití nedovolené potraviny,
pocity že je k ničemu.
 Změna (proměnná) – náladová a unavená, nemenstruuje, pojídá po
večerech, nesoustředí se.
2. Kondice v tréninkové zátěži
Jaké mám kardio – 8x týdně – 4x ráno nalačno sprintové intervaly. 1 minuta
sprint a 4 minuty pomalý běh, to celé 40 minut, po silovém tréninku běh,
kolo na 50 minut.
 Jaké mám silové tréninky - 5x týdně – 2x horní část těla (ramena, biceps,
triceps a záda, prsa - úterý a pátek a 3x nohy - pondělí, čtvrtek, sobota).
 Změna (proměnná) – více kardia a zařazeny sprinty.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy - Těší se na závody, už chce být zase
hubená a „vysekaná“ jako na posledních závodech. Nelíbí se jí, že ztloustla po
posledních závodech. Netěší se na kardio a ranní vstávání do fitka.
4. Celkový stav po 30 dnech tréninku - Měla pocit, že jí váha nejde dolů, tak nasadili
s trenérem sacharidové vlny a více kardia, už je velmi unavená a skončila v práci,
aby se mohla soustředit plně na přípravu. Má radost ze shozených 5 kilogramů. Ještě
prý ale alespoň 5. Teď už prý žádné tajné výlety do lednice. Nemenstruuje už prý
několik měsíců od posledních závodů.
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8 Předzávodní příprava – po 30 dnech
Jméno: Lucie
Váha: 55 kg
Strava
Co jím: Sacharidové vlny – 1 den 100 g sacharidů, druhý den 70 g sacharidů, třetí
den 50 g sacharidů. Stále dokola. Jídelníček zůstává stejný jen se mění množství rýže.
1. Jak často jím: 6x denně.
2. Jaké potravní doplňky používám: Glutamin, L-carnitin, Protein, BCAA,
vitamin C 1000 mg, Omega 3, Selzink, Hořčík, vit D.
3. Změna (proměnná) – nasazena změna v tréninku - sacharidové vlny.
1. Psychika v tréninkové zátěži
Jak se cítím – Unavená ale motivovaná, chuť na sladké a nezdravé, už to chce
mít za sebou.
 Jak spím – někdy nemůže usnout hlady.
 Mám tyto stavy – Jednou jsem snědla v lednici všechno, co jsem našla
a pak mi bylo strašně.
 Změna (proměnná) – Nemůže spát hlady, 1x BE incident.
2. Kondice v tréninkové zátěži
Jaké mám kardio – 2x týdně 30 minut chůze na páse. Cardio vždy po silovém
tréninku horní části těla.
 Jaké mám silové tréninky – 5x týdně - 2x horní část těla (ramena, biceps,
triceps a záda, prsa) a 3x nohy (2x celkově a 1x hýždě).
 Změna (proměnná) – velký hlad omezující spánek.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy - Motivovaná a natěšená na
předzávodní režim a závody samotné, jak bude „vysekaná“, kolik fotek bude mít
ze závodů.
4. celkový stav po 30 dnech tréninku – Unavená, všechno jí bolí, kardio jí nebaví, má
velké chutě na sladké a přiznala se, že jednou snědla všechno, co našla a pak měla
depresivní stavy. Nemůže hlady spát a ráno se jí špatně vstává. Už to chce mít celé
za sebou.
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9 Předzávodní příprava – po 30 dnech
Jméno: Barbora
Váha: 64 kg
Strava
1. Co jím – 80 g sacharidů,450 g kuřete + bílky k snídani, Snídaně: bílky
a zelenina; Svačina: 30 g rýže, 100 g kuřete + zelenina; Oběd:
150 g kuřete, 40 g rýže + zelenina; Svačina: 100 g kuřete, 30 g rýže
+ zelenina; večeře 100 g kuřete nebo tresky + zelenina.
2. Jak často jím – 6x denně.
3. Jaké potravní doplňky používám - Protein, L-carnitine, Glutamine,
BCAA, Spalovač, Vit C 1000 mg, Omega 3, selzink, hořčík.
4. Změna (proměnná) – žádná.
1. Psychika v tréninkové zátěži

Jak se cítím – unavená, bolí jí kotníky z kardia, už to chce mít za sebou
 Jak spím – Snaží se alespoň 7 hodin, méně směn v práci.
 Mám tyto stavy – Chutě na sladké, pizzu, jogurty.
 Změna (proměnná) – Je unavená, bolesti nohou z přetrénování, chutě na
všechno možné.
2. Kondice v tréninkové zátěži
 Jaké mám kardio -3x týdně sprinty na páse nalačno (1 minuta sprint





a 4 minuty lehký běh) v den tréninku nohou a 2x týdně po tréninku vrchní
části těla 60 minut běh na páse nebo kolo.
Jaké mám silové tréninky - 5x týdně. 3x trénink nohou - pondělí, čtvrtek
a sobota a 2x trénink horní části těla (ramena, biceps, triceps a záda, prsa
–úterý a pátek).
Změna (proměnná) – přidáno jedno sprintové ranní kardio.

3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy - Velmi motivovaná na svoje první

závody, hodně přibrala, bojí se, aby zhubla. Režim jí kazí nepravidelná pracovní
doba - hodně nočních směn. Neví, jak moc jí to ovlivní přípravu. Menstruuje
normálně a zdravotní problémy nemá.
4. celkový stav po 30 dnech tréninku – Dostavila se únava, často prý špatná nálada, už

to chce mít za sebou. Musela si vzít méně směn v noci. Špatně se jí spí a naspí málo
hodin. Má chutě na velké množství potravin.
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10 Předzávodní příprava – po 45 dnech
Jméno: Katia
Váha: 64kg
Strava
1. Co jím - sacharidové vlny 70 g, 60 g, 50 g, 50 g a 100 g proteinu na den.
Jídelníček stejný, jen si hlídá množství rýže a masa.
2. Jak často jím- 6x denně.
3. Jaké potravní doplňky používám - L-carnitin, Glutamin, BCAA, Protein,
Arginin, Vitamin C 1000mg, Selzink, Omega3, Vit D, Spalovač.
4. Změna (proměnná) - žádná.
1. Psychika v tréninkové zátěži

Jak se cítím – unavená, hladová, náladová, bolesti lýtek při kardiu.
 Jak spím - nespí hlady.
 Mám tyto stavy – strach že to nezvládne, že nevydrží hlad.
 Změna (proměnná) - již nejí zakázané potraviny, ale má depresivní
náladu a je více unavená, přiznala se, že občas křičí na trenéra´.
.
2. Kondice v tréninkové zátěži

Jaké mám kardio - 8x týdně – 4x ráno nalačno sprintové intervaly. 1 minuta
sprint a 4 minuty pomalý běh, to celé 40 minut, po silovém tréninku běh,
kolo na 50 minut.
 Jaké mám silové tréninky - 5x týdně – 2x horní část těla (ramena, biceps,
triceps a záda, prsa - úterý a pátek a 3x nohy - pondělí, čtvrtek, sobota.
 Změna (proměnná) – žádná.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy -Těší se na závody, už chce být zase

hubená a „vysekaná“ jako na posledních závodech. Nelíbí se jí, že ztloustla po
posledních závodech. Netěší se na kardio a ranní vstávání do fitka.
4. celkový stav po 45 dnech tréninku - Velmi unavená, náladová a podrážděná,
nepracuje, jen tréninky a soustředěnost na cíl. Při odpovídání na moje otázky byla
úsečná a podrážděná. Váha se blíží k vytouženému cíli. Ukazuje mi vystouplé žíly
na břiše.
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11 Předzávodní příprava – po 45 dnech
Jméno: Lucie
Váha: 52 kg
Strava
1. Co jím - Sacharidové vlny – 1 den 100 g sacharidů, druhý den
70 g sacharidů, třetí den 50 g sacharidů. Stále dokola. Jídelníček stejný,
jen se mění množství rýže.
2. Jak často jím 6x denně.
3. Jaké potravinové a fitness doplňky používám: Glutamin, L-Carnitine,
Vitamin C 1000mg, Omega 3, Selzink, Hořčík, vitamín D.
4. Změna (proměnná) – již žádný proteinový přípravek.
1. Psychika v tréninkové zátěži
Jak se cítím – unavená a hladová, bez nálady.
 Jak spím – nemůže usnout hlady.
 Mám tyto stavy – chutě sníst všechno co vidí, těší se, až po závodech bude
moct sníst všechno, na co si vzpomene.
 Změna (proměnná) – Neustálý hlad a přetrénování, nespavost.
2. Kondice v tréninkové zátěži
Jaké mám kardio 4x týdně 30 minut chůze na páse 2x po tréninku horní části
těla a 2x ráno nalačno před odpoledním tréninkem nohou.
 Jaké mám silové tréninky - 2x horní část těla (ramena, biceps, triceps
a záda, prsa) a 3x nohy (2x celkově a 1x hýždě).
 Změna (proměnná) – více kardia.
3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy - Motivovaná a natěšená na
předzávodní režim a závody samotné, jak bude „vysekaná“, kolik fotek bude mít ze
závodů.
4. Celkový stav po 45 dnech tréninku – tréninky jí už nebaví, špatně se jí vstává na
ranní kardio. Na běhacím páse se jí dělá nalačno špatně. Líbí se jí žíly, co jí vylézají
na pažích. Už má nakoupené líčení a ozdoby na závody. Chce to mít za sebou.
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12 Předzávodní příprava – po 45 dnech
Jméno: Barbora
Váha: 63 kg
Strava
1. Co jím – Sacharidové vlny – 80 – 50 – 25 g sacharidů na den. Jídelníček
zůstává stejný, jen se mění množství rýže. Snídaně: bílky a zelenina;
Svačina: 30 g rýže, 100 g kuřete + zelenina; Oběd: 150 g kuřete, 40 g rýže
+ zelenina; Svačina: 100 g kuřete, 30 g rýže + zelenina; večeře 100 g kuřete
nebo tresky + zelenina.
2. Jak často jím – 6x denně
3. Jaké potravní doplňky používám Protein, L-carnitine, Glutamine,
BCAA, Spalovač, Vit C 1000 mg, Omega 3, selzink, hořčík.
4. Změna (proměnná) – nasazeny sacharidové vlny.
1. Psychika v tréninkové zátěži
 Jak se cítím – Váha neklesá podle plánu, má pocit, že to nestíhá do




závodů.
Jak spím – unavená, spánek ovlivňuje hlad, snaží se 7 hodin denně spát.
Mám tyto stavy – Chutě na všechno, párkrát šla a snědla, co našla, pak
má depresivní stavy.
Změna (proměnná) – Velké chutě, občas nedisciplinovanost ve
stravování.

2. Kondice v tréninkové zátěži
 Jaké mám kardio - 3x týdně sprinty na páse nalačno. 1 minuta sprint





a 4 minuty lehký běh -v den tréninku nohou a 4x týdně po tréninku
60 minut běh na páse nebo kolo.
Jaké mám silové tréninky - 5x týdně –3x trénink nohou -pondělí, čtvrtek
a sobota a 2x trénink horní části těla ramena, biceps, triceps a záda, prsa
–úterý a pátek.
Změna (proměnná) – přidáno další kardio.

3. Celkový stav na začátku předzávodní přípravy - Velmi motivovaná na svoje první

závody, prý teď hodně přibrala, bojí se, aby to všechno zhubla. Pracuje jako
barmanka a má hodně nočních směn. Neví zatím, jak moc jí to ovlivní přípravu.
Menstruuje normálně a zdravotní problémy nemá.
celkový stav po 45 dnech tréninku - Je hladová, náladová, depresivní. Často chodila
do lednice a porušovala dietu. Usuzuje, že kvůli tomu už nehubne. Nasadili s trenérem
sacharidové vlny a doufá, že to jí pomůže stravu srovnat. Přeje si už, aby to měla za sebou.
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