
Kardio   program  
 

Prečo   dávam   kardio   do   sekcie   o   diéte,   keď   tvrdím,   že   cvičením  

sa   nechudne?   Pretože   to   má   s   chudnutím   veľa.   Ak   človek,   ktorý  

nepočíta   kalórie   a   snaží   sa   chudnúť   cvičením   nechudne,   je   to  

pre   to,   že   nikdy   nemôžeš   spáliť   viac   kalórií   cvičením,   ako  

dokážeš   zjesť.   Dôvod   je   jednoduchý.   

 

A   toto   je   kľúčová   vec.   Paradoxne,   človek,   ktorý   nemá   kondíciu  

a   má   nadváhu   nikdy   nemôže   používať   kardio   ako   nástroj   na  

chudnutie,   zatiaľ   čo   človek,   ktorý   má   vynikajúcu   kondíciu   a   z  

pravidla   nemá   nadváhu,   môže   kardio   využívať   ako   nástroj   na  

chudnutie   veľmi   efektívne.  

 

A   tu   je   ten   dôvod,   to   koľko   kalórií   spálime   to   je   viazané   na   to  

koľko   kyslíka   spotrebujeme.   Volá   sa   to   VO2max.   To   je  

maximálna   možná   spotreba   kyslíka,   ktorú   dokážeme   mať.   Je   to  

jeden   z   najdôležitejších   parametrov   našej   kondície.   Veľká   časť  

je   daná   geneticky,   asi   20%   je   trénovateľné.   Problém   pri   ľuďoch  

čo   majú   nadváhu   a   menšiu   kondíciu,   je   že   nie   len   že   majú  

nižšie   vo2max   z   pravidla,   ale   majú   aj   menšiu   odolnosť,   dokážu  

zvládnuť   menšie   intenzity,   udržať   nižšie   percento   V02max  

kratší   čas.  

 



Zatiaľ   čo   človek,   ktorý   má   dobrú   kondíciu   a   udržiava   sa,   dokáže  

spaľovať   obrovské   množstvá   energie,   dlhý   čas.   Je   to   ako  

porovnávať   koľko   spáli   Formula   F1   a   priemerná   Škoda   Octavia.  

Na   to   aby   si   dokázal   kardiom   priamo   chudnúť,   musíš   sa   zmeniť  

na   tú   formulu.   

 

Druhý   a   ešte   dôležitejší   dôvod,   aj   vysokotrenovaný   človek,   pri  

maximálnej   snahe,   dokáže   napríklad   pri   behu   spáliť  

800kalórií/hodina.   Za   koľko   asi   zješ   jednu   pizzu?   Alebo   Big   Mac  

menu?   Napríklad   to   Big   Mac   menu   má   1000+   kalórií.   Keď   si  

pomalší   tak   10minút?   Nikdy   nemôžeš   predbehnúť   množstvo  

kalórií   ktoré   dokážeš   zjesť,   množstvom   kalórií   ktoré   dokážeš  

spáliť.   Nejde   to.   

 

Takže   prečo   ti   píšem   o   kardiu?   Lebo   je   to   dôležitý   zvyk.   Je   to  

dodatočných   200-300kalórií,   ktoré   môžeš   pravidelne   spáliť,  

zlepšiť   svoje   kardio,   zvýšiť   svoj   výkon.   Ale   hovorím   o   pomalom  

kardiu,   nenáročnom   kardiu.   Nehovorím   o   HIIT   -   vysoko  

intenzívne   kardio.  

 

Prečo?   Lebo   HIIT   je   nezmysel.   Nadobudol   popularitu   vďaka   tzv.  

“After   burn”   efektu.   To   bola   predstava,   že   po   docvičení  

spaľuješ   ďalšiu   energiu   a   teda   spáliš   viac   ako   bežným   kardiom.   

 



Problém   bol   že   nikto   už   nepovedal   koľko.   Takže   sa   táto  

predstava   šíri   ďalej.   Reálne   je   to   10-15%   zo   spálenej   energie  

počas   cvičenia.   Typické   HIIT   spáli   okolo   300kalórií   /   30   min,  

takže   sa   rozprávame   o   efekte   do   +100   kalórií.   Bohužiaľ   veľa  

ľudí   má   potom   pocit,   že   si   môžu   dovoliť   jesť   viac   a   niet   divu,   po  

takto   intenzívnom   cvičení   bývaju   ľudia   prirodzene   hladnejší,   a  

tak   veľmi   ľahko   zjedia   viac   kalórií   ako   v   skutočnosti   spálili.  

Mimochodom   pomalé   kardio   má   tiež   after   burn   efekt,   len   je  

menší   okolo   5-8%.   

 

Výhoda   pomalého   kardia   ale   je,   že   ho   môžeš   robiť   pravidelne,  

nevyčerpáva   ťa,   nie   si   po   ňom   hladnejší   a   spáliš   veľmi   podobné  

množstvo   energie.   Ak   sa   rozprávame   o   pomalom   kardiu  

hovoríme   o   50-70%   z   tvojho   maximálneho   srdcového   tepu.   Čo  

je   pre   väčšinu   ľudí   do   90-110   úderov   za   minútu.   Za   hodinovú  

prechádzku   spáliš   takto   ľahko   300   kalórií,   úplne   bezbolestne.  

 

Svoj   maximálny   tep   si   vypočítaš   veľmi   jednoducho,   nie   je   to  

najpresnejšie   na   svete,   ale   lepší   nepresný   odhad,   ako   žiadny   a  

v   priemere   to   funguje.   Tvoj   maximálny   tep   je   220-vek.   Takže   ak  

máš   30   rokov   je   to   220-30   =   190.   Podľa   toho   ako   vysoký   tep  

máš   pri   aktivite,   hovoríme   o   intenzite   kardia,   čím   je  

intenzívnejšie,   tým   je   tep   bližšie   k   tvojmu   maximu,   teda  

napríklad   k   90%.  



 
 
 

 
 

Prečo   práve   prechádzka.   Lebo   je   to   najdostupnejšia   forma  

kardia.   Ja   nie   som   moc   na   motiváciu,   nemám   ani   moc   rád  

motivačné   reči.   

 

Ale   niečo   ti   poviem,   tá   hodina   nie   je   len   o   tom   spáliť   +300  

kalórií,   aj   keď   napríklad   menším   ženám   alebo   ľuďom   čo   denne  

sedia   v   kancelárii   a   nespália   počas   dňa   pohybom   moc   energie  

to   veľmi   prospeje   a   pomôže   uľahčiť   diétu   diétu,   keďže   ak   spália  

+300   kalórií   a   chcú   vytvoriť   napríklad   500   kalórií   deficit,   tak   je  

to   len   o   -   200   kalórií   čo   budú   jesť   menej   oproti   udržiavacím  

kalóriám.  

 

Ale   ten   dôvod   je,   že   máš   hodinu   pre   seba.   Ja   ti   odporúčam  

zobrať   si   mobil,   stiahnuť   si   tam   audio   knihu,   podcast,   niečo   čo  

ti   počas   tej   prechádzky   niečo   dá.   Je   to   hodina,   ktorú   môžeš  



využiť   extrémne   efektívne.   A   je   to   dôležitý   návyk,   ktorý   ti  

naozaj   pomôže   nie   len   fyzicky,   zdravotne,   ale   aj   mentálne.  

 

Ako   kardio   môžeš   robiť   samozrejme   aj   hocičo   iné,   podmienka  

je   aby   to   bolo   do   hodiny,   nechceme   byť   hladnejší.  

 

Sprav   to   teraz   aj   ty   prosím,   viem   že   to   znie   zvláštne,   ale   zamysli  

sa,   zamysli   sa   čo   by   si   mohol   počúvať,   alebo   robiť   počas   tej  

hodinovej   prechádzky   a   naplánuj   si   to   ideálne   hneď   na   zajtra,  

alebo   kľudne   aj   dnes.   Stiahni   si   do   telefónu   niečo   čo   budeš  

počúvať   a   choď.   

 

Už   len   týmto   urobíš   viac   pre   svoje   zdravie,   telo,   váhu   ako   90%  

ľudí   na   planéte   Zem.   Čo   je   dobrý   pocit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orentačné   čísla   aktivít:  
 
 

1   hodina,   tep   do   110/120   uderov    za   minútu  

 

Prechádzka   250-300   kcal   /   60min  

Bicykel   250-300   kcal   /   60   min  

 

 

Chôdza   100   kcal   /   1.6km  

10   000   krokov   (8km)   500   kcal  

 
 
 

Odporúčam   ti   počúvať   podcasty  

 

A   je   mi   jedno   či   to   bude   niečo   motivačné,   či   to   bude   náučné,   v  

jazyku   ktorý   nepoznáš   a   chceš   sa   naučiť.   Spoj   si   tento   zvyk   túto  

novú   rutinu   s   niečím   na   čo   sa   budeš   tešiť.   A   rob   to,   ak   je   jedna  

ktorú   môžeš   začať   robiť   hneď   teraz,   bez   akejkoľvek   investície   a  

bude   mať   na   teba   dlhodobo   najväčší   dopad,   je   to   presne   toto.  

 

Takže   sa   zamysli,   použi   google,   a   nájdi   si   niečo   čo   môžeš  

počúvať   a   budeš   sa   na   to   tešiť   každý   deň.  



 

Áno   presne   tak,   sem   si   zapíš   tvoje   top   3  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


