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Základné kritériá pre kondičnú všestrannosť 
(superčlovek) 

Kondičné štandardy pre mužov i ženy: 

	•	vysoký pomer výkon / váha (relatívna sila)   
	•	vysoká silová všestrannosť vo všetkých rovinách (predná, zadná,   

hore, dole, vpravo, vľavo) 
	•	vysoká neuroplasticita mozgu (schopnosť učiť sa rýchlo nové pohyby)   
	•	vysoká previazanosť svalových reťazcov (funkčnosť, šľachový základ,   

kostra utiahne aj extrémne pohyby) 
	•	vysoká sila v krajných silových polohách (mobilita, silné fascie)   
	•	vysoká dynamika / explozívnosť (kombinácia sily a rýchlosti)  



Metabolické štandardy pre mužov i ženy: 

	•	vysoká metabolická flexibilita   
(schopnosť šetriť cukrami) 

	•	vysoká odolnosť voči únave a   
schopnosť ju ovládať (silová vytrvalosť 
bez “zvädnutia”) 

	•	vysoko trvácna svalová hmota   
(ochrana pred katabolizmom) 

	•	vysoká výkonnosť oddelená od   
rýchlych zdrojov energie (nezávislosť 
na jedle a glukóze)

Nie je podstatné byť excelentný len v jednej úzko špecializovanej oblasti, 
pokiaľ nie ste práve vrcholový športovec. Čím väčšia špecializácia, tým 

väčší predpoklad na negramotnosť fyzickú, neuroplastickú i metabolickú. 
Moderná schopnosť “prežiť” si vyžaduje ovládať mnoho zručnosti na 80 až 

90%, ale žiadnu nie na 100%.  



Metabolický “motor” a jeho hlbšia analýza

Čo hovorí o maximálnom spaľovaní tukov štandardná fyziológia
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Maximal Oxygen Consumption (mL/kg/min) 

Data from Venables et al. Determinants of fat oxidation during exercise in healthy men and women: a cross-sectional study. J Appl Physiol. 
98:160-7, 2005. www.pponline.co.uk/encyc/fat-burning-using-body-fat-instead-of-carbohydrates-as-fuel-40844 





Predbežné výsledky vedeckej štúdie FASTER  
(Fat Adapted Substrate oxidation in Trained Elite Runners) 
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tuku u atlétov s 

vysoko 
sacharidovou 

stravou

Priemer oxidácie 
tuku u atlétov s 

nízko 
sacharidovou 

stravou
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Rozdiel v oxidácii tukov u HCD a LCD športovcoch 



Tukové pásmo Zmiešané pásmo Sacharidové pásmo

Unikátna forma zobrazovania spiroergometrických dát 
(vlastné know how)

1.
AN

Menej premenlivé údaje: 
1. AN: pri HR, energia X% FAT X% CHO 
2. ANP: pri HR, energia X% FAT X% CHO 
3. VO2MAX: pri HR MAX, energia X% FAT X% CHO

2.
ANP

3.
MAX

Veľmi premenlivé údaje: 
4. AZ: pri HR, pri VO2, energia 50% FAT 50% CHO 
5. MFO: pri HR, pri VO2, energia X% FAT X% CHO 
6. FAT-END: pri HR, pri VO2, energia 0% FAT 1% CHO 
7. KETO-PÁSMO: pri HR, pri VO2, energia X% FAT 0% CHO 
8. CHO-START: pri HR, pri VO2, energia 99% FAT 1% CHO 
9. CHO-100%: pri HR, pri VO2, energia 100% CHO

4.
AZ

5.
MFO

6.
F-E

7.
KETO-PÁSMO

8.
CHO-S

9.
CHO-100

%



Tvoj aktuálny level

Pracujeme na platforme, ktorá cez “makrá” tieto výsledky vygeneruje za pár 
sekúnd. Má niekto chuť pomôcť pri vývoji?

Príklad vyhodnotenia maximálnej oxidácie tuku v plánovanej platforme  
(iba jeden ukazovateľ z mnohých) 



Poučenia: 

Čím menšia metabolická trénovanosť, tým opatrnejšie musia byť zásahy do 
metabolizmu pomocou výživy, tréningu a ďalších stresových faktorov. Potrebné je 
pracovať s dátami a opakovane preverovať navrhované protokoly. Čím negramotnejší 
metabolizmus, tým viac dôvodov pre maximálnu ostražitosť a aplikáciu nových 
postupov, ktoré zlepšia kvalitu života alebo odvrátia nepríjemné zdravotné 
komplikácie (existujúce alebo potenciálne). Slabá metabolická gramotnosť je ruka v 
ruke prepojená s podvýživou a rizikom skorej fyzickej degenerácie (rýchlejšie starnutie). 
Potrebné sú nasledovné opatrenia: 

	 •	 zlepšiť “fyziku” v bunkách a mitochondriách cez TOP kalórie (kľúčová je DHA, preto   
sa nespoliehajte len na lokálne potraviny z chudobného biotopu, funkčným 
riešením sú napríklad ustrice), 

	 •	 zmeniť pomer makroživín vo výžive (B, T, S),   
	 •	 zmeniť kvalitu a druh tukov vo výžive (PUFA, MUFA, SAFA),   
	 •	 strategicky využívať sacharidy ako sluhov (back carb loading stratégie),   
	 •	 zvýšiť mitochondriálne zdravie / hustotu cez hlad, chlad, HIIT a iné mechanizmy,   
	 •	 protokol aplikovať a opakovane overovať jeho správnosť (testy, testy, testy).   

Cieľom je optimálne zdravie i kondícia a to, akou osobnosťou sa na ceste za svojim 
zdravým stanete (kvalita tela určuje oi. kvalitu osobnosti).



Základné odporúčania pre konzumáciu makroživín 
(tuky, bielkoviny, cukry)

	•	 kvalita kalórie je podstatnejšia ako jej kvantita (kalórie neexistujú, kalorimeter)   
	•	 sacharidov pod 150g / deň, ideálne okolo 50g / deň,    
	•	bielkovín najviac 1,5g / 1 kg aktívnej telesnej hmoty   
	•	 tuky do naplnenia energetickej potreby a apetítu (zvyčajne nad 60% z celkového   

energetického príjmu)



Základné odporúčania pre konzumáciu tukov

?



Stratégia príjmu sacharidov  
(nie ich vylúčenie, ale správne použitie)

	•	neprĳímať viac ako 150g / deň, ideálne okolo 50g / deň,    
	•	nie ráno ani cez deň, ale až večer - čiže 24h bez zásadne zvýšenej   

glykémie, 
	•	sacharidy ako posledný chod večerného jedla, min. 3h pred spaním,   
	•	ak cukry cez deň, tak menej ako 10-15g sacharidov / porcia,   
	•	nie pred tréningom (tréning na hlad) ani bezprostredne po tréningu   

(najskôr po 2h), 
	•	strategicky jeden deň v týždni mať “cukrový” (back carb loading): čiže   

cca 200 a viac gramov / deň,  
	•	strategický deň je vhodné použiť 2 dni pred náročným podujatím   

(závod, súťaž, iné),   
	•	 ideálne sacharidy sú: ryža, zemiaky, pšeno (najmä bezlepkové)…   
	•	v dňoch back carb loadingu: sladké zemiaky, topinambur, zelené   

banány, iné s obsahom užitočnej vlákniny…





Desatoro pre zvýšenie metabolického zdravia  
a mitochondriálnej hustoty: 

	 1.	Kto ráno nie je hladný, nemal by nič raňajkovať.   
	 2.	Kto ráno hladný je, mal by raňajkovať niečo naozaj výživné (cereálie a vločky to ale nie sú).   
	 3.	Hlad nie je signál pre konzumáciu sladkostí a prázdnych kalórií (čipsy, sladkosti, fast food), ale   

impulz na to, že ti niečo vo výžive chýba a tieto dôležité látky treba do tela čo najskôr doplniť. 
	 4.	Zdravá strava to nie je výmena hladkej múky za celozrnnú.    
	 5.	Niekoľko dní v týždni (2-3) je v poriadku nejesť 12 až 16 hodín od posledného večerného jedla   

(včítane spánku), aj napriek hladu. 
	 6.	Maximálny počet jedál za deň je: 3. Minimálny: 1. Medzi jedlami musí byť aspoň 4-5 hodinová   

pauza. Ideál je bez snackov. 
	 7.	Dlhé roky nesprávnej životosprávy jedným týždňom lepšieho stravovania nezachrániš. Zmena   

životného štýlu je “full-time job” (práca) na minimálne jeden celý rok (hľadanie optimálnych ciest 
pre svoju individualitu). 

	 8.	Základom optimálnej výživy sú kvalitné tuky (nad 50% energetického príjmu), primerané   
množstvo kvalitných bielkovín (bio) a malý príjem sacharidov podľa zdravotného a kondičného 
stavu (čím väčšie zdravotné a metabolické problémy, tým menej sacharidov vo výžive). 

	 9.	Hýb sa pomaly a často prenášaj veľmi ťažké bremená (kdekoľvek, nie len na tréningu). Seď   
najdlhšie 2h bez prestávky. Raz za týždeň absolvuj tréning na maximálnu rýchlosť a nie len 
počas tréningu mysli na pitný režim.  

	 10.Trénuj vždy s prázdnym žalúdkom (hladný vlk lepšie loví). Po tréningu do seba ihneď nepchaj  
samé cukry (metabolické barličky), presuň ich na posledných chod večere, alebo najskôr 2h 
po tréningu. 



Ako kvantifikovať svoje zdravie a nepodliehať ilúziám
Najdôležitejšia štúdia na celom svete sa volá: N-1 study. Zoznam niektorých 
odporúčaných parametrov pre sledovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu 
(zoznam pre samoplatcu): 

	•	HbA1C 	                     (14 eur)	 	 (pod 5,5%)     
	•	 vit. B12 	                     (6 eur)		      (medzi 156 - 672 pmol/l)     
	•	 vit. D 	                         (18 eur)	 	 (medzi 75 - 300 nmol/l)     
	•	 vit. A 	                         (12 eur)	 	 (medzi 0,3 - 0,7 umol/l)     
	•	 horčík 	                        (1 eur)		      (medzi 0,63 - 1,07 mmol/l)   
	•	 triacylglyceroly             (2 eur)	          (pod 1,5 mmol/l)   
	•	 profil mastnych kyselin (30 eur)   
	 ⁃	 pomer o-3 vs o-6 do 1:5         
	 ⁃	 kyselina palmitolejová (POA) pod 100 mg /l         
	•	HOMA-IR                    (10 eur)	 	 (skóre inzulínovej rezistencie: < 3)   

Spolu cena cca 100 eur. Vhodné je absolvovať u svojho obvodného lekára 
aspoň raz za rok aj základnú biochémiu a spiroergometrické vyšetrenie (+ 50 

eur / test). 



Ďalšie vhodné parametre pre sledovanie svojej 
aktuálnej situácie 

	 ⁃	 telesné miery (obvody)         
	 ⁃	 meranie podkožného tuku (bioimpedancia, kožné riasy)          
	 ⁃	 telesná hmotnosť (kg)         
	 ⁃	 vybrané fyzické testy:         
	 ⁃	 čas na 1000 metrov              
	 ⁃	 čas na 400 metrov              
	 ⁃	 čas na 100 metrov              
	 ⁃	 rôzne silové výdrže a pohyby              
	 ⁃	 a mnohé iné              

Záver: estetika tela je ako čerešnička na torte. Až keď ste schopný zmanažovať 
si excelentný zdravotný, kondičný a metabolický stav, až potom môžete 
očakávať aj vysokú estetiku tela bez jo-jo efektov. Kľúčová je udržateľnosť 
životného štýlu, nie krátkodobé šialenstvo. Už čoskoro však prídu nástroje, 
ktoré nám pomôžu zdravie manažovať efektívnejšie, ako kedykoľvek pred tým.



Cesta od starostlivosti o chorobu 
(reaktivita) k starostlivosti o zdravie 
(proaktivita) v exponenciálnej medicíne. 
Technológie dostupné za 2 - 10 rokov: 

	 •	 3D tlač orgánov a rôznych častí tela   
	 •	 bioinformatika   
	 •	 syntetická biológia   
	 •	 génová sekvencia a terapia   
	 •	 nanotechnológie   
	 •	 exoskeletony, robotika a umelá   

inteligencia 
	 •	 rozšírená (augmented) realita    
	 •	 3D tlač potravín z biologicky   

aktívnych náplní na mieru 
	 •	 a ďalšie…  

Ako bude vyzerať budúcnosť manažmentu zdravia a 
životosprávy



Tieto technológie umožnia

	 •	 kolektizovať vlastné biometrické dáta   
v reálnom čase (nositeľné a 
implementované technológie, telesné 
senzory, nanotechnológie), 

	 •	 koncentrovať všetky svoje   
biometrické dáta na jedno miesto 
(aplikácie, platformy, nástroje pre 
sebakvantifikáciu), 

	 •	 vyhodnocovať zozbierané biometrické   
dáta v reálnom čase (umelá 
inteligencia, databázové systémy, 
online doktor / špecialista), 

	 •	 zdielať biometrické dáta s ďalšími   
nástrojmi a aplikáciami (autá, telefóny, 
hodinky, chladnička, nákupný 
zoznam, kuchár, doktor, iné).



V praxi sa to prejaví na: 

	•	superanalýze silných a slabých   
stránok organizmu (od genetiky 
až po aktuálnu stav regenerácie) 

	•	oprave, výmene, zlepšeniu rôznych   
častí tela 

	•	personalizácii výživového i   
tréningového protokolu na 
základe zozbieraných dát 

	•	konštrukcií personalizovaných   
jedál a suplementov podľa 
aktuálneho stavu tela (po záťaži, 
po operácii, iné situácie) 

Plán Z

A mnohé ďalšie možnosti, o akých sa nám doteraz ani nesnívalo. 
Najlepší spôsob, ako si predpovedať lepšiu budúcnosť, je vytvoriť si ju.  



Základná odporúčaná literatúra



Zhrnutie všetkých proznatkov do dvoch dôležitých 
produktov ešte tento rok (body zlomu)

Vlado Zlatoš & Martin Chudý



Staňte sa lepšou verziou samého seba 
www.vladozlatos.com 

http://www.vladozlatos.com

