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# jak to je — Asker 2011-11-29 01:10

Dobry den, je mi 16 let a chci se zeptat, jestli mohu dosahnout stejneho objemu a sily atd. bez uzivani
kreatinu. Posiluji hlavne proto, ze me bavi na sobe pracovat a take proto, ze se v tomto ohledu ''rad 
prekonavam'' a prekonat se s pomoci nejakych dalsich doplnku stravy, krome kolagenu na klouby, by 
me moc neuspokojovalo a tak se chci zeptat jestli (ikdyz za delsi dobu) budu vypadat stejne bez 
kreatinu jako s nim. Postavu mam myslim velice hezkou na svuj vek, ale chci jit dal. Nemam zadneho 
trenera apod. pouze sleduji vas web (mimochodem moc pekny) a lide se o kreatinu casto bavi jaky je 
atd. Jak jsem zminil nechci ho ale uzivat, to bych mohl pokracovat jinou cestou a to nechci :) Jeste 
jsem se chtel zeptat, jaky doplnek na klouby a na kosti je pro me z tech volne dostupnych nejlepsi. 
Predem diky za odpoved :)

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# RE: jak to je — Musculus 2011-11-29 09:25

Ano, nejspíš ano. Kreatin je pouze doplněk umožňující většině lidí rychlejší pokrok. Užívat doplňky
na klouby v 16 letech je poměrně neobvyklé, ale pokud už něco chceš užívat, pak nejspíše Colafit,
chondroprotektiva na bázi chondroitinu a glukosaminu (Proenzi, GS Condro apod.) nebo 
hydrolyzát kolagenu (např. Geladrink).
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# RE — Asker 2011-11-29 20:20

Ano, pouzivam Colafit :) Hlavne proto, abych si klouby co nejvice zachoval. Diky za odpovedi ))
Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat

 
 
# Kreatin — Petr 2012-10-05 17:14

Ahoj , je mi 18let a chtěl bych se zeptat na vedlejší účinky kreatinu . Změnil jsem celkově stravu 
převážně se zaměřuji na bílkoviny . V poslední době jsem si pořídil kreatin nevím jestli je to z toho 
nebo ne ale trápí mě celkem velké nadýmání a možná i nutkání jít 3x denně na stolici . Chtěl bych se 
zeptat jestli je to i mou stravou nebo za to může kreatin . Moc bych si vážil odpovědi díky . S 
pozdravem Petr Lang

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# RE: Kreatin — Musculus 2012-10-05 18:52

Kreatin může při velkých jednorázových dávkách (nebo při velkém denním příjmu) u některých lidí 
způsobovat průjem. Nadýmání je kromě luštěnin a některých druhů zeleniny spíše záležitostí příliš
velkých jednorázových porcí jídla (i bílkovin). Dalším častým problémem je nedostatečný příjem 
tekutin.

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# RE: Kreatin — Petr 2012-10-06 14:51

Díky za odpověď , začnu tím pitným režimem protože můj denní příjem se pohybuje okolo 3L což asi 
není moc . A jednorázově si třeba dopřeji 70g bílkovin na jednou k večeři tak se to budu snažit co 
nejvíce rozdělovat . Ještě jednou díky

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
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# Jak rozpouštět kreatin — Mário 2013-02-10 22:01

Dobrý den.Mám kreatin monohydrát. Potřeboval bych vědět v čem ho teda rozpouštět když ve 
studené vodě se nerozpustí a v teplé zase znehodnotí.Předem dík za odpověd.

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# RE: Jak rozpouštět kreatin — Musculus 2013-02-10 22:13

Myslím, že to v konečném důsledku bude jedno. Buď kreatin rozpustíte v něčem teplém, a tím 
se trochu zrychlí přeměna v kyselém prostředí žaludku na kreatinin, nebo se bude trochu déle 

rozpouštět v žaludku, a výsledek bude stejný  Takže to neřešte, a zvolte variantu, která Vám 
bude příjemnější.

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# Dotaz — Mato 2013-04-14 09:24

Dobrý den píšete že kreatín lze užívat tak 6 až 8 týdnů a pak následuje pauza co užívat v období 
pauzy místo kreatínu na zlepšení a podporu růstu svalové hmoty děkuju.

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# RE: Dotaz — Musculus 2013-04-14 13:58

Jedna možnost je používat doplňky, které mají podobný efekt - např. glutamin. Další možností je v 
té době používat např. HMB.

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# Kreatin — Honza 2014-08-14 10:12

jak s Kreatinem ve vyšším věku  táhne mi na padesát ...
Kreatin jsem používal jako podporu regenerace na dovolené, před 20 lety a to,14 dní před dovolenou 
a 14 dní na dovolené a výsledky byly fantastické.
Chtěl bych se do posilovny vrátit a neublížit si ...

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# RE: Kreatin — Musculus 2014-08-14 12:08

Než si tělo zvykne na cvičení (např. 4 týdny) bych doporučoval bez kreatinu, a potom při užívání 
občas sledovat tlak.

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# Reakce — Martin 2014-08-15 08:39

Ahoj chci reagovat na příspěvek kreatín píše se tam že sledovat si tlak tak se ptám že proč co by se 

mohlo stát taky je mi přes padesát a cvičím.Děkuji 
Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat

 

 
# RE: Reakce — Musculus 2014-08-15 09:26

Četl jsem svědectví jednoho (opravdu jen jednoho) člověka středního věku, kterému při užívání 
kreatinu vylétnul tlak, a nějakou dobu po jeho vysazení se mu opět srovnal. Není to běžné, ale stát
se to může. Takže jen pro jistotu...

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
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# Reakce — johny 2016-11-14 19:11

Zdravím. Muzu potvrdit z vlastnich skusenosti a take ze skusenosti mych kamaradu, ze ANO 
kreatin a take Tribulus Terestris zvysuji krevni tlak. Proto bych doporucoval neprehanet to z 
jejich davkovanim. ja sem mnel nejvyssi tlak 145 na 120, kamos mnel 170 na 135 - a to uz je 
hodne. Nutno podotknout ze sme to s tim davkovanim hodne prehaneli. Treba kreatin sme 
uzivali 5-7krat denne kolem 30-40 gramu v prvnich dvou tydnech, anebo Tribulus 2-4 tablety 
denne. Pak sem prisel na jeden figl a to, ze kdyz sem si do kazde davky kreatinu vyzmejkal 
pulku citronu, nebo misto nej pridal 1 lzicku 100% kyseliny askorbove(vitamin C), tak se tlak 
nezvedal a prave naopak se drzel stale v norme. Proto bych si dovoli vsem poradit, kdo uziva 
kreatin, at ho uziva s citronem, nebo tim C-eckem. A prosim vas zapomente na Vitamin C, jaky 
ste zvykli kupovat bezne v obchode nebo lekarne, je to "bulshit". Normalne si objednejte primo 
z vyroby cistou kyselinu askorbovou. Z jeji blahodarne pozitivnich ucinku budete vsichni velice 

prekvapeni, to vam garantuji. C-ecko je vselek, keri znali uz nasi predkove. 
Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat

 
 
# Zdroje — Anonym 2014-12-21 16:29

Několikrát je v článku odkazováno na studie. O které konkrétně se jedná? Můžete přidat seznam 
zdrojů na podporu svých tvrzení? Jen tak se dají informace odlišit od "babkovských rad".

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# RE: Zdroje — Musculus 2014-12-21 17:43

S těmito stránkami jsem začal ve chvíli, kdy se v ČR objevil internet - hlavně jako pomoc do 
začátků pro adepty kulturistiky a jako varování před hlavními chybami a zraněními. Tyto stránky 
byly a vždy budou nekomerčními, bez toho, abych lidem vnucoval nějaké své či spřízněné výrobky
a produkty. Vždy jsem čerpal z medicínských studií z celého světa, které splňovaly všechny 
potřebné parametry. Takže pokud nedošlo ke zmanipulování klinických studií, pak jsou informace u
článků relevantní. Ke stávajícím článkům již zdroje nedohledám, ale u nových je již budu uvádět i s
konkrétními odkazy.

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# Díky — Anonym 2014-12-22 10:55

Díky. Jsem přesvědčen, že jedině takový způsob má dnes smysl. Navíc pomůže těmto 
stránkám se kvalitativně výrazně odlišit a přitáhnout ještě více návštěvníků.

Držím palce
Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat

 
 
# Kreatin — Peter 2015-12-31 11:49

Zdravím, chcel by som sa opytať... Keď uživam určity čas kreatin,zavodnia sa mi svaly, naberem atď.,
po vysadení kreatínu sa opäť zmenším alebo si svaly zachovaju objem ? :)

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# odpověď — gervais 2016-01-05 10:28

Ahoj, pokud vím, tak po delším vysazení kreatinu (úplné odbourání kreatinu z doplňků a zůstane 
jen to, co přijímáš z potravy, třeba červeného masa), se svaly opravdu odvodní a tím ztratí trochu 
na objemu, čili dojde jak k určitému váhovému úbytku, tak i vizuelnímu (svaly nebudou "tak" 
nafouklé).

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 
 
# RE: Kreatin — Musculus 2016-01-05 14:58
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Bez kreatinu svaly neudrží tolik glykogenu a vody, a tak se objem svalů poněkud zmenší. Ale 
výsledek je lepší než bez předchozí suplementace kreatinem.

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# Trenink — Martin 2016-01-12 13:08

Mám otázku, jestli mám v tréninku zařadit spíše více opakování (pumpovat abych tam ten kreatin 
natlacil) nebo dělat silové opakování, popřípadě to kombinovat (ektomorf) diky

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# RE: Trenink — Musculus 2016-01-12 14:07

Osvědčily se počty opakování v sérii kolem 10 (10-15). Důležité je zvýšit příjem sacharidů a vody. 
S kreatinem budeš napumpovaný rychleji a intenzivněji než bez něj.

Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat
 

 
# !!! :) — Martin 2016-01-12 16:36

Děkuji moc za rychlou odpověď :)
Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat

 
 
# kreatin a mikrotraumata? — Roux 2016-04-09 12:40

Dobrý den, ve škole (TUL) nám jedna doktorka říkala, že v období "boomu" kreatinu ho začali užívat i 
všichni sportovci (včetně sprinterů atd) na Dukle.. ale že pak se zjistilo, že z toho mají mikrotraumata 
a že ho zase okamžitě užívat přestali..

osobně si to vysvětluji tak, že zřejmě kreatin nafoukne svaly vodou a glykogenem více než je jejich 
přirozená kapacita a to má za následek trhliny, ale nevím.. 

Chtěl bych se zeptat jestli jste se s tímto názorem setkal, případně jestli o tom jsou nějaká data.

Děkuji
Odpov d tě ě  | Odpov d t citacíě ě  | Citovat

 
 
# Dobra skusenost — Richard 2016-09-03 14:13

Pekný článok, mne kreatin monohydrat pomohol prekonat stagnaciu a vdaka nemu som zvysil silove 
vykony. Odporucam precitat tiez tieto clanky o kreatine : www.slovakfitness.sk/.../, a 
tu : skolaobjemu.eu/.../ .
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