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JESTLIŽE JE NĚCO 
TĚŽKÉ, MUSÍŠ 
ZESÍLIT! 

1
Síla je základ pro všechno ostatní. 

Pavel Tsatsouline přirovnává sílu ke sklenici, kterou můžeme naplnit dalšími fyzickými kvalitami (vytrvalost, 
výbušnost, mobilita, flexibilita atd.). Čím větší sklenice, tím více kvalit se do ní vejde. Ale nejdříve je třeba mít 
onu sklenici, a to dostatečně velkou.

Je mi jasné, že jako reprezentantka ženského pohlaví chceš hlavně zhubnout, dostat se do kondice, dobře 
vypadat. Něco ti prozradím — jakmile budeš tahat deadlift, dřepovat, shybovat, klikovat, vstávat na Get Up 
a swingovat s kettlebell — tělesný tuk určitě nebude tvůj problém.
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Zdravá výživa neznamená nutně jídlo, které ti nechutná. Cvičení neznamená nutně nudnou dřinu. Nám 
však nejde jen o „zábavu“, ale především o výsledky! Když se chceš bavit, zajdi si do divadla nebo do kina. 
Subjektivní pocit zábavy je fajn, my však potřebujeme „objektivně“ měřitelné výsledky.

Jak jsi na tom? Chodíš někam pravidelně a dlouhodobě na cvičení a pořád neuděláš 10 kliků, neuděláš 
správný dřep, jediný shyb, a se shazováním přebytečných kil je to houpačka nahoru dolů? 

„Soudruzi z NDR asi někde udělali chybu“ a ty musíš přijít na to kde. Je chyba v metodě nebo v programu? 
Věnovala jsi tréninku dostatečný čas? Nepravidelnost? Nedostatek odpočinku? 

Pokud to, co jsi dělala doteď, nefunguje, je potřeba něco změnit – je třeba cvičit pravidelně, chytře, dle jasné 
metody a jasného programu. 

ZAMĚŘ SE NA
VÝSLEDKY! 2
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Těžko hodnotit výsledky, pokud nemáš jasně daný cíl. Žádný plán, žádný cíl = žádný výsledek! Aby ses 
vydala na cestu, potřebuješ vědět nejen, kam směřuješ, ale i jaký je tvůj výchozí bod!

Možná jsi po úrazu a potřebuješ nejdříve rehabilitaci, nesportovala jsi 10 let, anebo jsi za tu dobu, co pracuješ 
v kanceláři, přibrala 8 kg… Spousta z nás si nalhává, že je na tom docela dobře, ale jen do té doby, kdy se uvidí 
v plavkách, anebo musí doběhnout tramvaj či zvednout ve vlaku kufr. 

Buď upřímná sama k sobě — jaký je tvůj výchozí bod?  Teprve pak si dej konkrétní cíl (a reálný časový 
rozvrh) a začni se připravovat na cestu. Budeš k tomu potřebovat ještě mapu a kompas — profesionála, který 
tomu rozumí, např. instruktorku silového a kondičního tréninku; ona ti vypracuje (doufejme!) konkrétní plán. 
Ne náhodný program na jeden den, na jeden týden, ale na pár měsíců dopředu.
 

ZNÁŠ SVŮJ VÝCHOZÍ 
A CÍLOVÝ BOD?3
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Tělo funguje jako celek, je potřeba ho tímto způsobem procvičovat. 

Na Funkčním tréninku se soustředíme na komplexní cviky, ne cviky izolované. Procvičujeme především 
pohyby, ne svaly — nejde o to, jestli cvičíme biceps nebo triceps. Komplexní „funkční“ cviky ti pomůžou 
zvednout kočárek při nástupu do MHD, hodit si nahoru kufr ve vlaku, odnést těžký nákup či stokrát za den 
zvednout neposedné dítko.

Procvičuj tělo jako celek a nebudeš tedy potřebovat extra cviky na „břicho“. Komplikovaná řešení jsou příliš 
komplikovaná, ve cvičení stejně jako ve stravě. 

V jednoduchosti je síla (doslova!) — v jednoduchosti programu, náčiní i výběru cviků! Jde jen o to, zvolit 
správné cviky — oněch příslovečných 20 %, ze kterých budeš mít 80 % výsledků.

SOUSTŘEĎ SE NA
KOMPLEXNÍ CVIKY!4
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Kdybych mohla změnit jednu věc, přála bych si, aby trenéři „fitness“ začali brát ženy 
více seriózně. V jakém světě to žijeme, když 2 kg činka je označovaná za „těžkou“? 
Ženy zvedají mnohem těžší nákupní tašky, o kočárkách a dětech ani nemluvím. 

Možná jsme „něžné pohlaví“, ale jsme stále jeden a týž živočišný druh. Jedno 
jestli chlap nebo žena, stejně potřebuješ něco tahat, něco tlačit, dřepovat, 
zdvihat ze země a nad hlavu.

Neboj se, že něco nezvládneš — začneš postupně, pomalu, podle svých 
momentálních schopností. Časem sama zjistíš, že hranice jsou někde 
jinde. A nedej si říct, že těžké váhy ti ublíží — když to budeš dělat 
správně, přesně naopak. 

NEBOJ SE ŽELEZA!
5
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Někdo ti to říct musí — i když budeš trénovat jako chlap, nebudeš vypadat jako chlap. Ženy nemají v těle 
dostatek testosteronu, nutného k nárůstu svalů. Můžeš spát klidně — neproměníš se v průběhu noci 
v Arnolda, ani omylem.

Nedej se svést na módní slova ve světě fitness jako „body shaping“, „toning“, atd. Sexy pevná prdka, po 
které toužíš, se vypěstuje na cvicích, jako jsou dřepy, swingy, deadlift, ne na hodinách skákání z levé nohy na 
pravou, cvičení na strojích nebo mávání s kilovou činkou.
Čím jsme starší, tím více potřebujeme svalové hmoty (jinými slovy: více svalů méně tuku). 

Více svalů znamená rychlejší metabolizmus, rychlejší spalování tuků. Mít svaly je situace „win-win“ 
na všech stranách — je to nejlepší, co se ti co do „fitness“ může v životě přihodit.

NEBOJ SE SVALŮ!
ARNOLD Z TEBE 
NIKDY NEBUDE

6
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Připrav se na moment pravdy: 

„NIKDY NEMŮŽEŠ PŘECVIČIT SVOJI LEDNIČKU“. TEČKA.

Bez menších či větších úprav tvého jídelníčku to prostě nepůjde. Správné cvičení spolu se špatnou stravou, 
to je jako tahání provazu na jednu a pak na druhou stranu. 

Pokud opravdu chceš mít výsledky — nestačí makat v tělocvičně, je potřeba vyřešit co nejdříve stravu. 
Kvalitní jídlo je základ. Nejíme jen proto, abychom zhubly, ale abychom byly zdravé, vitální, plné síly a energie. 
Správné jídlo podpoří úsilí věnované tréninku, urychlí regeneraci a transformaci těla.

Se stravou je to jako se cvičením — čím méně komplikované tím lépe. Zapomeň na složité tabulky a počítání 
kalorií. Vyhýbej se jedům jako cukr, pečivo, éčka. Jez více kvalitních potravin, dopřej svalům dostatek proteinu 
z masa, ryb a vajíček. Přidej k tomu zeleninu, ovoce a zdravé tuky. Je to opravdu tak jednoduché.

Najdi někoho, kdo rozumí stravě, dá ti jasný blueprint co jíst a co ne a podpoří tě ve změně. Neboj, u nás 
v gymu ti poradíme  —máme u nás zkušenou výživovou poradkyni.

NIKDY NEPŘECVIČÍŠ
LEDNIČKU!7
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Do práce, na cvičení, nakoupit, uvařit, spát; do práce, na cvičení, nakoupit, uvařit, spát; do práce, 
na cvičení… ufff! Jsi unavená, máš špatnou náladu, nemůžeš se dočkat víkendu?
Chodíš cvičit, kvalitněji se stravuješ, super, ale v rovnici úspěchu nám stále ještě chybí pár 
proměnných.

Jednou z těch klíčových, na kterou lidé často zapomínají, jsou 3R: 

RELAXACE, REGENERACE, REDUKCE STRESU!

Chceš, aby ti tělo dobře sloužilo, zvládalo tréninky 3x týdně a podávalo výkony? 

Dopřej mu dostatek regenerace! Málo kdo chápe, že se zlepšuješ mezi tréninky, ne na tréninku. 
Spánek (8h plus/den), kvalitní strava je samozřejmě základ, stejně tak dostatek vitamínu D. Dej si 
procházku se psem po náročném dni v práci. A hlavně — tolik se nestresuj. To co nás nejvíce brzdí 
v dosažení výsledků, je stres.
Chceme toho zvládnout moc najednou, moc tlačíme a ve finále je lepší, když se člověk uvolní 
a trošku si odpočine. Více není vždycky lépe (je to jenom více). Je potřeba najít tu správnou míru 
mezi prací, cvičením, odpočinkem a zábavou.

MÉNĚ JE VÍCE — ANEB 
ZLEPŠUJEŠ SE MEZI 
TRÉNINKAMA

8
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Spoustu lidí si plete funkční trénink se skupinovým blbnutím: hlavně se zpotit, zničit, osprchovat 
a domu. Dám ti dobrou radu — chceš-li se „zničit“, vyběhni si několikrát za sebou schody 
v paneláku, pěkně až do 13. patra a zpět. Zadýcháš se, zpotíš se, budeš zítra namožená, fajn funkční 
trénink… Nebo ne?

Měřítkem dobrého tréninku a chytrého cvičení není to, jak se zpotíte a zadýcháte — („zničit“ se 
je nejen jednoduché, ale i hloupé). Hlavním kritériem je především zlepšení — zdraví, mobility, 
flexibility, vytrvalostní síly, maximální síly, výbušné síly, kardiovaskulární vytrvalosti. Pravidelné 
cvičení a postupné zlepšování. 

Na lekcích pracujeme na tom, abychom se lépe hýbaly, zbavily se nadbytečných kil, netrpěly 
bolestmi zad, kolen a lépe zvládaly každodenní aktivity, zesílily, zredukovaly každodenní stres.

TRÉNUJ CHYTŘE: 
ZLEPŠENÍ, NE 
ZNIČENÍ!

9
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Pevně věřím, že život je o něčem více, než jen se po práci svalit na gauč a usnout před televizí.

Díky pravidelnému cvičení získáš nejenom nové tělo, ale budeš mít lepší náladu, budeš lépe zvládat stres, 
budeš více sebevědomá a cílevědomá. Když víš, že s přehledem uděláš pár shybů, poctivých kliků
 a na kettlebell Get Up zvedneš 16 nebo 20 kg, tak proč bys neměla zvládnout nějakou schůzku v práci?

Cítíš se lépe ve svém těle, zvládneš toho více, víš, že hranice jsou někde jinde. Můžeš se rozvíjet, 
seberealizovat. V gymu najdeš podporu v ženách, které na sobě, stejně jako ty, chtějí pracovat a budete 
se společně motivovat k další práci na sobě.

DŮLEŽITÉ JE, ŽE TO DĚLÁŠ PRO SEBE!

Nejlepší možný čas zasadit strom byl před 20 lety, druhý nejlepší čas je dnes. Přestaň konečně hledat 
výmluvy a vezmi zodpovědnost za svůj život do svých rukou! 
Je jedno, jestli máš nebo nemáš jiné zkušenosti se cvičením, jestli je ti 20 nebo 50, důležité je, že chceš začít 
se sebou něco dělat! 

Cesta začíná prvním krokem — jasně, ale pár kilometrů budeme muset ujít. Cestu je dobré pořádně 
naplánovat, ale nejdůležitější je především na cestu vyjet, teď hned, žádné odkládání!

ZAČNI TEĎ!

ZÍSKEJ NEJEN NOVÉ 
TĚLO, ALE I NOVÉ 
SEBEVĚDOMÍ!
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Justyna K. Macková, zakladatelka a šéfinstruktorka Funkčního tréninku Praha, jedna z šéfinstruktorek školy 
Kettlebell KB5. 

Justyna je certifikovaná instrukorka prestižní mezinárodní organizace StrongFirst (SFG Level II , SFB 
Bodyweight, SFL Lifter). Justyna je též certifikovaná Functional Movement Systems (FMS) specialistka a 
CK-FMS odbornice (Certified Kettlebell — Functional Movement Specialist).

V r. 2010 otevřela svůj vlastní gym — Funkční trénink Praha — specializovaný gym funkčního tréninku pro 
ženy, kombinující především cvičení s kettlebell, velkou činkou a posilovaní s vlastní vahou.
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