
Gainery - diskuze 

(komentáře 2010-2017) 

 
  

# gainer na noc? — rammi 2010-09-22 19:15  

Chci se jen zeptat.Nekde jsem cetl,ze v obdobi nabirani svalove hmoty je pry dobre pit na noc pred spanim gainer.Je 
to pravda??? 

 
  

# RE: gainer na noc? — Musculus 2010-09-22 19:16  

Osobně bych před spaním doporučoval spíše proteinový nápoj, v objemovce s cca. 50% zastoupením proteinů. 
Gainer je nejefektivnější brzy po tréninku a asi 1h před tréninkem. Další vhodný čas konzumace gaineru je např. jako 
náhrada svačin. 

 
  

# RE: RE: gainer na noc? — robbie 2010-09-22 19:17  

Chtel bych se zeptat jestli muzu proteinak rozmichavat i v mliku misto vody?Je tam pak vic bílkovin ne?A kdy ma 
prijit prvni potreninkové jídlo a jaky ma byt pomer zivin v nem?Nekde se pise hodinu po treninku, nekde 
okamzite.Byl bych moc rad kdyby mi nekdo odpovedel. 

 
  

# RE: RE: RE: gainer na noc? — Musculus 2010-09-22 19:17  

Rozmíchávání proteinových nápojů do mléka není obvykle vhodné (pokud se s tím nepočítá a není to uvedeno v 
doporučeních výrobce). Snižuje se tím většinou kvalita výsledného produktu, zvyšuje se nálož mléčného cukru, 
zhoršuje se stravitelnost atd. První potréninkové jídlo závisí na fázi tréninku a konkrétním cíli. V případě objemové 
přípravy je potřeba využít tzv. sacharidového okna, a v době nejpozději do 45 minut po tréninku přijmout cca. 
1,5g/kg sacharidů s převahou jednoduchých a cca. 30g bílkovin (až 50g), nejlépe mléčné syrovátky (případně 
kaseinu). Proteinový nápoj je vhodný s odstupem cca. 1,5h po tréninku - opět raději mléčného typu. Proteinové 
nápoje rostlinného typu (sójový, pšeničný apod.), vaječné a kombinované jsou vhodnější pro delší časový odstup od 
tréninku - obvyklé doporučení je 4h a více. 

 
  

# RE: gainer na noc? — Petr S 2016-04-29 13:24  

Hele ja mam po treinku Beast Sports a jsem hrozne spokojenej. Nic jinyho jsem ani nemusel zkousez, navic jsem to 
na netu nasel za dobrou cenu. 
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# Gainer nebo kreatin? — mine 2010-09-22 19:19  

ahoj,chci se zeptat,jestli si mám raději koupit gainer nebo kreatin.dík 

 
  

# RE: Gainer nebo kreatin? — Musculus 2010-09-22 19:20  

Na tuto otázku nejde jednoduše odpovědět. Podstatné je zejména čeho chceš dosáhnout, jaký máš tělesný typ 
(problémy s přibíráním, snadné nabírání - zejména tuku, normální), zkušenosti s tréninkem (délka pravidelného 
tréninku) apod. 

 
  

# RE: RE: Gainer nebo kreatin? — mine 2010-09-22 19:22  

Jsem hubenej,a potřebuju přibrat.Cvičim 3x tejdně,sobota a neděle mam pauzu. PS:moc se mi nechce věřit,že po 
gaineru přiberu,když 1doporučená dávka obsahuje zhruba 20g sacharidů,což v porovnání že denně musim sníst 15-
20g na 1kg tělesné váhy moc neni. 

 
  

# RE: RE: RE: Gainer nebo kreatin? — Musculus 2010-09-22 19:25  

Dávka gaineru obsahující 20g sacharidů? To je nesmysl - přečti si doporučení ještě jednou (pokud tedy máš vůbec 
gainer, a ne proteinový nápoj). Rovněž údaj o denním doporučeném příjmu sacharidů je nesprávný. Ve skutečnosti 
potřebuješ sacharidů cca. 4-6g/kg hmotnosti. 

 
  

# RE: RE: RE: RE: Gainer nebo kreatin? — mine 2010-09-22 19:27  

Kolik tedy podle tebe má 1 dávka gaineru? Já jsem se to dočet přímo na stránkách výrobce www.penco.cz/.../30 A že 
je potřeba 15-20g tady tomikuv.czweb.org/.../ 

 
  

# RE: RE: RE: RE: RE: Gainer nebo kreatin? — Musculus 2010-09-22 19:28  

Díval jsem se na stránky PENCa, a je tam skutečně uvedena dávka 30g výrobku. Je mi líto, ale 20g sacharidů, které 
tento gainer v 30g výrobku obsahuje, nestačí na doplnění ztrát glykogenu po tréninku. Brzy po tréninku (v 
objemovce) se přijímá obvykle 1-1,5g sacharidů na 1kg tělesné hmotnosti. Pokud nedoporučují rozmíchávání do 
mléka, pak je to žalostně málo. Ani při potřebě rychlého zvyšování hmotnosti se obvykle nedoporučuje příjem 
sacharidů vyšší než 8g/kg těl. hmotnosti. Realita je totiž taková, že v objemovce se tak úzkostlivě nekouká na příjem 
tuků, který bývá vyšší než 10%, případně navýšený o MCT olej, lecithin apod. 
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# RE: Gainery — Pepan 2010-09-22 19:29  

Co je to maltodextrin, myslim jaky druh cukru a jake jsou jeho vyhody a nevyhody?Myslim oproti 
fruktoze,glukoze,sacharoze? 

 
  

# RE: RE: Gainery — Musculus 2010-09-22 19:29  

Maltodextrin je polysacharid. Obvykle se jedná o enzymaticky štěpený mramborový škrob. Jeho výhodou je 
pomalejší využití v organismu, a tedy menší inzulínová reakce (postupnější uvolňování energie bez prudké změny 
hladiny krevního cukru). Fruktóza je monosacharid - ovocný cukr. Má hodně sladkou chuť (větší sladivost než řepný 
cukr), ale nezpůsobuje prudkou inzulínovou odezvu. Glukóza je také monosacharid (hroznový cukr), ale její příjem 
způsobuje okamžité zvýšení hladiny krevního cukru a prudkou inzulínovou reakci. 

 
  

# Glukopur — eda 2010-09-22 19:30  

četl jsem tu, že glukoza (hroznovy cukr) zvyšuje prudce inzulin a fruktoza (ovocný cukr) ne. Předpokládm, že prudké 
zvyšení inzulínu je nežádoucí?? Někde na ronnie.cz jsem to četl přesně obráceně s tím, že někteří borci doporučují 
Glukopur jíst těsně po tréninku (namísto Gaineru), že to vykoná stejnou službu a je to lacinější. Jak to tedy je, 
opravdu se dá Glokopur doporuřit těsně po tréninku. A ještě dotaz - často se doporučuje po tréninku sníst 1-2 
banány, obsahují hodně jednoduchých cukrů. Které cukry jsou žádoucí pro růst svalové hmoty? jednoduché nebo 
polysacharidy? Předpokládám že obyčejný bílý cukr je jedoduchý a tedy nežádoucí, ale když banán obsahuje taky 
jednoduché... moc tomu nerozumím. díky moc 

 
  

# RE: Glukopur — Musculus 2010-09-22 19:31  

Použití glukózy a jednoduchých cukrů je vhodné pouze brzy po tréninku, kdy je potřeba rychle doplnit svalový a 
jaterní glykogen spotřebovaný při tréninku, zastavit další rozpad svalů a přejít do anabolické fáze. V onom tzv. 
sacharidovém okně (cca. do 45 minut po tréninku) je možné přijmout až 1,5 g/kg jednoduchých sacharidů (včetně 
glukózy), spolu s cca. 30g bílkovin. Po tréninku jsou tedy jednoduché sacharidy žádoucí, jindy spíše podporují 
ukládání tuku. 

 
  

# RE: RE: Glukopur — eda 2010-09-22 19:32  

díky za info. Zeptám se tu jako úplný blbec, ale zeptám. Jaký je tedy rozdíl v tom, pokud po tréniku vypiju Glukopur 
ve vodě, anebo kdybych vypil obyčejný bílý cukr ve vodě? Obojí je jednoduchý cukr, jaký je tedy rozdíl? 
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# RE: RE: RE: Glukopur — Musculus 2010-09-22 19:33  

Máš pravdu v tom, že i řepný cukr je poměrně jednoduchý cukr. Narozdíl od glukózy, která je použitelná přímo, se ale 
řepný cukr (sacharóza) musí nejprve v tentém střevě rozštěpit na glukózu a fruktózu. 

 
  

# sus.syrovatka — robbie 2010-09-22 19:34  

Susena syrovatka misto gaineru, co si o tom myslite. 100 g susene syrovatky jako 1. potreninkovy napoj, rozmichane 
v 100 ml vody a 100 ml mlika! Obsah zivin: cukry 85g, bilkoviny 16 g a tuky 5 g. Je ta laktoza po treninku dobre 
stravitelna? Tesim se na Vase nazory! 

 
  

# RE: sus.syrovatka — Musculus 2010-09-22 19:35  

Používat sušenou syrovátku jako 1. potréninkový nápoj samozřejmě jde (a dělá se to), samozřejmě pokud netrpíš 
laktózovou intolerancí (problémy s trávením mléčného cukru). Podle lékařů bohužel lidí s tímto problémem přibývá. 
Jinak mléčná syrovátka je stejně nejčastějším základem gainerů. Svůj "mix" si budeš muset více naředit. 

 
  

# Je hroznový cukr přínosem? — dd25 2010-09-22 19:36  

Pomůže mi nejak hroznový cukr rozpuštěný v mléce při cvičení? Někde jsem slyšel, že to nahradí gainer. Je to 
pravda? 

 
  

# RE: Je hroznový cukr přínosem? — Musculus 2010-09-22 19:37  

Pokud budeš během intenzivního silového tréninku popíjet mléko (ať s glukózou nebo bez ní), tak se akorát tak 
pozvracíš. Můžeš si to dát po cvičení, ale stejně je to zvláštní kombinace. 

 
  

# Gainer — gain 2010-09-22 19:39  

Ahoj mám jeden dotas jaký přípravek od waidru mě pomůže nejlépe při nabírání hmoty? na penězích tak nezáleží 
chci vidět výsledek.. má někdo zkušenosti s "Weider GIANT MEGA MASS 4000" 7000g?? nebo je lepší "Mega Mass 
2000" - "Crash Weight Gain"?Díky za odpovědi:) 

 
  

# RE: Gainer — xxx 2010-09-22 19:40  

Mě osobně, byl doporučen Mega Mass Giant 4000, jak doberu svůj gainer, tak ho chci taky vyzkoušet, jestli si ho 
koupíš, tak sem potom napiš tvoje hodnocení. A firma Weider je jedna z těch, která poskytuje ty nejkvalitnější 
výrobky co jsou na trhu. 
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# RE: Gainer — Pacanda 2010-09-22 19:40  

Koupil jsem si Weider Giant mega mass 4000 7kg a po rozbalení na mě vykoukli dva červíci.Měli by si to chlapi z 
weideru hlídat.. Jo, jěště by mě zajímalo kolik stojí výrobní cena takovýho gaineru,nebo proteinu...myslím si a to je 
můj názor,že si prodejci pěkně mastijou kapsy! 

 
  

# Pomůže mi Gainer? — DD 2010-09-22 19:42  

Chci se zeptat, jestli mi gainer pomůže nabrat hmotnost. Je mi 21 a mam asi jen 52kg 170cm, řek bych že nejim nějak 
málo, ale prostě nepřiberu. Slyšel jsem že gainery jsou právě na tohle. Chtěl bych přibrat aspoň pár kg. Pomůže mi 
gainer? Může te doporučit nějaký typ? na penězích nezáleží... 

 
  

# RE: Pomůže mi Gainer? — Musculus 2010-09-22 19:42  

Ano, gainery Ti při pravidelném silovém tréninku, a dostatku normální stravy, skutečně pomohou nabrat hmotu. 
Osvědčenými gainery jsou např. výrobky od firmy Weider, zejména CRASH WEIGHT GAIN a GIANT MEGA MASS 4000. 
Je potřeba dodržovat doporučená dávkování (horní hranici). V případě, že budeš brát pouze menší dávky, bude efekt 
minimální! 

 
  

# RE: Pomůže mi Gainer? — Karel 2010-09-22 19:45  

Pokud chcete nekdo pribrat, piste na ICQ 352972831. rad poradim. jsem problemovy typ na pribirani a podarilo se mi 
pribrat 5kg za dva mesice a taky si to udrzet. 

 
  

# gainer — honza 2010-09-22 19:46  

ahoj, tak mám podobnej problém, jsem dost hubenej, kulturistiku nedělám, ale normálně sportuju - kolo, turistika, 
horolezectví. Pomůže mi gainer trochu přibrat, když ho budu brát třeba přes den v práci - dělám u počítače? Mám 
prostě problém přibrat, ať sjím cokoliv, tak pořád nic. Napadlo mě, že tohle by mohla být třeba jedna z možností. 
Mám 179cm/62 kg, trochu vychrtlá postava, i v obličeji. Nějaký to kilo navíc by mi dost pomohlo. dík 

 
  

# RE: gainer — Musculus 2010-09-22 19:46  

Zdá se mi to jako celkem zbytečné vyhazování peněz. Přibírání či hubnutí je v naprosté většině případů pouze 
záležitost matematická (přijmout více nebo naopak méně energie, než vydám). Pokud neděláte silové tréninky, pak 
se obejdete bez gainerů, a podobných doplňků - stačí prostě víc jíst. Pokud za gainery chcete přesto utrácet, kupte si 
nějaký s MCT olejem, případně s MCT olejem a kreatinem. 
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# RE: Gainery — jarada 2010-09-22 19:47  

Ahoj potřeboval bych něco nabrat na váze mám 50 kg a 170 :( , začal jsem brát gainer - cchi se zeptat jestli se bere 
gainer na lačno ? a kolik gramu na kg váhy dík + čím mám doplňovat stravu , dík. 

 
  

# RE: RE: Gainery — Musculus 2010-09-22 19:48  

Ano, gainery se berou na lačno. Jejich výhodou je mimo jiné i rychlá stravitelnost a využitelnost, o což bys kombinací 
s normálním jídlem přišel. Ohledně dávkování je obvykle vhodné držet se pokynů na etiketě výrobku, nižší dávkování 
prakticky nemá smysl! 

 
  

# RE: RE: Gainery — Janosik 2014-09-08 18:59  

Ahoj, nejčastější problém při užívání gaineru je to, že se s ním "šetří". Např. Mass Gain má doporučenou dávku 40g. 
Toto je v podstatě strašně málo, pro dosažení efektu je potřeba dávka 100-150g a to někdy i vícekrát denně (ovšem 
ne u Mas Gainu - strašná kvalita). Vše samozřejmě záleží na somatotypu, hmotnosti a jídelníčku. Pěkný článek o 
dávkování gaineru je zde: 
 
www.elvita.cz/cz-clanek-43.html 

 
  

# Davkovani — pozna 2010-09-22 19:49  

Jakej je rozdil mezi mega mass 4000 od weideru a jinymi gainery, jde mi o davkovani, kdyz u toho od weideru je 
jednorazova davka az 150 g zatimco u jinych polovicni? 

 
  

# RE: Davkovani — Musculus 2010-09-22 19:49  

Pravda je taková, že s těmi dávkami gaineru, které doporučují některé firmy (30g) prakticky nemáte šanci něčeho 
dosáhnout! Weider si alespoň na nic nehraje. Pokud se budete držet jeho doporučeného dávkování, pak budete 
vidět efekt. Pokud se zařídíte podle doporučení těch "spořivých" jiných výrobců, neuvidíte nic (kromě toho, jak Vám 
gainer velice pomaličku ubývá). 

 
  

# RE: RE: Davkovani — Marek 2010-09-22 19:50  

Dávkování je bohužel i bohudík dáno Státním zdravotním ústavem. Odborníci zodpovědní za vztah doplňky - zdraví 
spotřebitelů prostě nemají rádi doporučení 150g atd. vidí za tím pouze snahu výrobce prodat rychle další výrobek. 
Dále výrobky typu Gainer je možno konzumovat již od 12let, a to je oproti nějakému 30-letému 120kg cvičenci rozdíl. 
Toliko ke spořivým návodům k dávkování. 
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# Aminostar shit — merrick 2010-09-22 19:50  

Nekupujte si nic od Aminostaru jsou to pekny sracky, akorat se potom prdi a sere a navic jsem nasel asi 1cm dluhej 
drat v baleni gaineru-nikdy vic takovej shit!!! Ted mam gainer od Weidera Crash Weight Gain a to je bomba, fakt 
spickovej vyrobek a viditelnej narust svalstva uz behem jednoho mesice-doporucuji!!!!! 

 
  

# penco, hammerman — miki 2010-09-22 19:51  

Ahoj, mám problémy s nabíráním svalové hmoty a jsem vychrtlý-tak přemýšlím o koupi nějakého gaineru-asi od 
PENCa-máte nějaké zkušensti s výrobky této firmy? Na netu jsem se také potkal s výrobky od HAMMERMANA-a 
přijdou mi neskutečně levné-jsou to nějaké shity? 

 
  

# RE: penco, hammerman — dave 2010-09-22 19:52  

Čaues, jestli potřebuješ nabrat, zkus určitě od Penca Magnus, to je naprosto geniální výrobek. Jestli máš někde dobrý 
ceny, pak jsi v poho, normálně jsou ceny od Penca na úrovni středu. Koukni se taky na stránky firmy, jejich produkty 
zastupuje Tomáš Bureš, který je současný mistr universe, takže se neboj že by to byly nějaký sračky. Pokud chceš, aby 
ti to v posilce fakt šlapalo, doporučuji Tri-creatin citrát drink, po tom budeš pěkně nadupanej. 

 
  

# Formování — chemic 2010-09-22 19:53  

Zdravim, nevim jestli je to dotaz přímo na Gainery, ale zkusim to. Cvičim zhruba půl roku intenzuvně v posilovně pak 
ještě BOX a taky běhám. Vážim okolo 95kg. Tak celkem normální postava i když by se mi líbilo ještě tak 10 kilo dostat 
dolu. V tom by nebyl problém, shazuju poměrně dobře, dávám si pozor na jídlo a hlavně ten aerobní trénink 
neflákám. Můj problém je, že se po těch trénincích cejtim dost vyřízenej a trvá to celkem i druhej den, než se tělo 
zase vzpamatuje. Mohl bych používat Gainer na doplnění energie po tréninku? Ale zase bych nechtěl zbytečně 
nabírat. Co by jste doporučili po aerobním tréninku a co po anaerobnim? S ohledem na menší redukci 
váhy(zformování ) postavy? Byl by Gainer vhodnou volbou? 

 
  

# RE: Formování — Musculus 2010-09-22 19:53  

Ano, myslím, že ano. Typoval bych to na nedostatek energie. Gainer hned po tréninku by měl zastavit katabolismus, 
a nastartovat regeneraci. Na noc (cca. 0,5h před spaním už si dejte pouze proteinový nápoj mléčného typu). Pokud 
chcete po aerobním tréninku schazovat, můžete si vzít první jídlo až cca. 1,5h po aerobním tréninku, a může to být i 
proteinový nápoj. Po tréninku doplňte pouze tekutiny a vitamíny (minerály, BCAA, apod.). 
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# gainer — Ada 2010-09-22 19:54  

Zdravim chci se zeptat, koupil sem mega mass 4000 a mam dotaz na dávkování na balení mam samolepku té 
prodejny kde sem ho koupil a tam je v dávkování 1 porce 75g, ale kdekoliv na internetu píšou min. 150g, takže bude 
lepší asi 150g...? a kdy je nejlepší ho pít...? 

 
  

# RE: gainer — Musculus 2010-09-22 19:54  

Nejdůležitější je příjem velmi brzy po tréninku. Dávka by samozřejmě měla trochu odpovídat hmotnosti, ale v tomto 
"sacharidovém okně" by to mělo být tak 100-150g. 

 
  

# gainer — rushyn 2010-09-22 19:55  

zatial som mal 2 gainery (sacky) od spolocnosti BioTech a je pravda ze som pribral zo 66 na 71 kg co je celkom slusne 
lebo velmi tazko priberam aj ked jem obrovske kvanta jedla. popri gaineri je vsak velmi dolezite tvrdo makat a pre 
tazko priberajucich jedincov brat vacsie davky ako je v navode. 

 
  

# Gainer ráno — Mára 2010-09-22 19:57  

čtu zde, že by se měl gainer použít nalačno, můžu si ho vzít ráno před snídaní abych doplnil sacharidy? Před a po 
tréningu bych si vzal protein + maltodextrin. Na noc noční protejn nebo tvaroh. Může někdo poradit jestli je to dobrá 
volba, nebo gainera brát místo maltodextrinu? 

 
  

# RE: Gainer ráno — Musculus 2010-09-22 19:57  

Gainer ráno, cca. 0,5h před snídaní je dobrá volba. Proteinový nápoj si ale nemůžeš brát hned po tréninku, a vůbec 
už ne krátce před ním. Před tréninkem si můžeš vzít gainer (cca. 1h před tréninkem), po tréninku bych doporučoval 
znovu gainer (do 0,5h po tréninku). Maltodextrin bývá obvykle součástí gainerů, a v gaineru máš obvykle i potřebné 
množství bílkovin pro první "záplatu" po tréninku. Míchat maltodextrin s proteinovým koncentrátem je dost 
vyhazování peněz, to už je levnější si koupit nějaký proteinový nápoj s nižším obsahem bílkovin. Na noc je skutečně 
vhodný protein minimálně s podílem kaseinu (tvaroh) nebo jiného pomalu tráveného bílkovinného zdroje (vejce, 
sója, mix). 

  

# RE: RE: Gainer ráno — Mára 2010-09-22 19:58  

Zajímá mě proč je proteinový nápoj před a po tréninku nevhodný. Svaly přece musí z něčeho stavět a tak mi přijde 
proteinový nápoj jako lehce stravitelný zdroj bílkovin po tréninku vhodný. Nebo ho mám dávat nezávisle na tréninku 
např. mezi jídly jen abych splnil příjem cca 2g bílkovin na 1kg hmotnosti denně? 
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# RE: RE: RE: Gainer ráno — Musculus 2010-09-22 19:59  

Pokud si dáš proteinový nápoj před tréninkem, a budeš cvičit opravdu tvrdě základní cviky, tak se nejspíš pozvracíš. 
Po tréninku potřebuje tělo rychle doplnit jednoduché sacharidy a menší množství lehce stravitelných bílkovin (cca. 
30-40g) - nejlépe asi mléčné syrovátky. pokud tomu chceš pomoci, pak si po tréninku dej gainer a BCAA 
aminokyseliny. Proteinový nápoj je použitelný až tak 1-1,5h po tréninku. 

 
  

# mass 4000 — marek 2011-02-01 13:38  

dobry den..chtel bych se zeptat za jakou dobu si muzu dat mass 4000 po jidle a pred jidlem..mam si treba po hlavnim 
jidle pockat hodinku a pak si dat koktejl?a jak casto tydne musim cvicit abych pribiral hmotu?a koktejl mam asi pit 
kazdy den 2x ze?dekuju za odpoved 

 
  

# RE: mass 4000 — Musculus 2011-02-01 17:58  

Asi myslíš nějaký MEGA MASS od Weidera, že? Tyhle gainery mají smysl pouze 0,5-1h před tréninkem (menší porce), 
brzy po tréninku pak plnou porci. Další smysl by mohl mít jen po probuzení - cca. 0,5h před snídaní. Každou partii bys 
měl procvičit 2 x týdně. 

 
  

# Protein nebo sacharid? — Ondra 2011-03-21 12:24  

Zdravim. Co pít (přijmat) po treninku? Protein nebo sacharid na doplnění vynaložené energie? Prošel jsem docela 
dost stránek a někde radí jedno a jinde zase druhé. Jako rozumné se mi jeví sacharid vzhledem k nutnosti doplnění 
energie. Co ale když chci zhubnout a nepatřím k těm šťastným, co tady často píší a ptají se jak přibrat:)  
A ještě jedna otázečka Muscule...doporučil by jsi jet do posilky na kole (cca. 10 km) ---> civčit----> a zase z5 na kole? 
Potřebuju zhubnout a zároveň neztratit svalovou hmotu. V nejlepším případě ještě nabrat sval. hmotu. Nerad bych 
dřel a pak zjistil, že to bylo k ničemu, protože si tělo doplnilo energii ztracenou na kole např. rozkladem svalstva. Moc 
se v metabolických procesech ještě neorientuji, tak předem dík za radu :) 

 
  

# RE: Protein nebo sacharid? — Ondra 2011-03-21 12:39  

Na první otázku jsem si už tady odpověď našel, ale zajímalo by mě to hubnutí a kolo. Dik Ondra:) 

 
  

# RE: RE: Protein nebo sacharid? — Musculus 2011-03-23 08:02  

Tomu, že píší na každých stránkách něco jiného, se nediv. Jednak se díky klinickým studiím a výzkumům názory 
během posledních 20 let dramaticky změnily (a neustále se mění), jednak se do skutečných výsledků studií pletou 
přehnané i zcela nesmyslné reklamy výrobců a prodejců doplňků výživy, a co je hlavní, ono to vůbec není jednoduché 
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skloubit požadavky těla po tréninku s tím, že někdo chce zhubnout, neztrácet svalovou hmotu a nejlépe ji ještě 
získávat. To jsou prostě dost protichůdné požadavky! Na růst svalové hmoty potřebuješ nadbytek přijímané energie, 
ale pro hubnutí její schodek. Musíš si vybrat, co chceš víc. Pokud po tréninku pojedeš 10km na kole klidným tempem, 
pomůžeš tělu odplavit škodlivé metabolity vzniklé tréninkem. Pokud budeš chtít chránit svaly, měl by sis ihned po 
příjezdu dát gainer s cca. 30-40g bílkovin (nejlépe mléčné syrovátky). Pokud chceš hlavně hubnout, tak 1-1,5h po 
tréninku doplň pouze tekutiy, a pak si dej proteinový nápoj. Sice budeš hubnout, ale musíš počítat i s 
pravděpodobností ztráty svalové hmoty. 

 
  

# RE: Gainery — Ondra 2011-03-23 08:38  

A nebylo by rozumnější například jeden den trénink a druhý den kolo, běh, nebo nějaká činnost v aerobní tepové 
frekvenci po dobu delší, jak 30 min? 
Z čeho si tělo doplňuje zásoby glykogenu, pokud jsou vyčerpány v oněch 30 min. pokud je nedoplním ihned sám 
stravou. Pokud je to rozkladem svastva, tak je to pro mě špatně. Pokud tuku...paráda. Nebo je to souběžně? 

 
  

# RE: RE: Gainery — Musculus 2011-03-23 09:53  

Je to jedna z možností. Jak říkám, podstatné je to, o co hlavně člověku jde. Další možností je podpořit ochranu svalů 
příjmem větvených aminokyselin (BCAA) před a po tréninku, případně doplněné o glutamin. U kulturistického 
tréninku se využívají hlavně rychlejší energetické zdroje než glykogen - ATP, kreatin. Krytí ztrát (nejen energetických) 
probíhá vždy z více zdrojů - glykogen, tuk, aminokyseliny. 

 
  

# Gainer 10 — Martin 2011-07-28 21:31  

Dobrý den,  
je mě 17 let mam 170 cm a 54 kg ..... jelikož mam problémy s nabíváním váhy, né svalů ty na svou postavu mam tak 
akorát.... tak mě doporučil jeden majitel fitka Gainer 10... tak bych se chtěl zeptat jestli mě pomůže nabrat 
hmostnost ... chtěl bych mít alespoň 60 kg .. takže bych se chtěl zeptat jak ho nejlépe dávkovat... tam totiž píšou 
akorát 1. dávka po tréninku, 2. před spaním a 3. v průběhu dalšího dne .. ale nwm jestli na lačno atd..  
a pak bych se chtěl zeptat jakou stravu a tak bych měl jíst abych podpořil nabíraní a svalovou hmotu . děkuju moc 
předem. 

 
  

# RE: Gainer 10 — Musculus 2011-08-01 16:51  

Pro adekvátní odpověď musíš poslat odkaz na ten gainer. Ale předpokládám, že se jedná o gainer s 10% bílkovin, a 
ten bych Ti nedoporučoval vůbec. Místo toho raději začni jíst větší množství normální kvalitní stravy.... 
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# Gainer 10 — Martin 2011-08-01 22:36  

No to se snažim ... k snídani si dávam ovesné vločky a jim hodně těstovin, rýže tvaroh atd... jinak ten gainer je 
obchod.ronnie.sk/.../ 
a myslíte, že by mě pomohlo obchod.ronnie.cz/.../ ? 

 
  

# RE: Gainer 10 — Musculus 2011-08-05 05:24  

Ten gainer, který Ti doporučil majitel fitka, je celkem "nanic". Navíc při té směšné dávce 40g získáš 5g bílkovin, což je 
nic. Ať už to je během dne nebo po tréninku, potřebuješ 25-40g (25-50g) bílkovin. Ten druhý gainer, který uvádíš, je 
mnohem rozumnější volbou. Navíc obsahuje trávicí enzymy, takže je jistota, že bílkoviny budou využity. Nejdůležitější 
je příjem po tréninku. Ale po těžkém tréninku potřebuješ 0,8-1,2g sacharidů/kg hmotnosti a kolem 30g bílkovin. Na 
Tvoji hmotnost to představuje 90-120g tohoto výrobku rozmíchaného ve vodě. Když budeš brát doporučených 45g, 
je to směšně málo. 

 
  

# Go pro 30 — Martin 2011-08-07 16:58  

Takže ten go pro 30 mě schvalujete? To ale přece neni Gainer.... neni to moc silný na mě? Jinak jestli si to koopim, 
tak když je to protein předevšim, tak jak bych ho měl dávkovat často a kolik ... ještě jednou díky 

 
  

# RE: Go pro 30 — Musculus 2011-08-08 08:58  

Máš pravdu, že tento produkt (Go Pro 30) by byl vhodnější pro někoho, kdo má opačný problém než Ty (sklon k 
snadnému ukládání tuku). Nicméně užitečný by byl samozřejmě i pro Tebe. Tobě bych ale doporučoval spíše nějaký 
gainer s cca 20% bílkovin, např. něco od Weidera (Giant Mega Mass 4000, Super Mega Mass 2000 apod.). Co se týče 
dávkování, platí to, co jsem napsal výše - dávka cca 90g do vody, především do 45 minut po tréninku. Jinak možno 
užívat i ráno 30-60 minut před snídaní a jako náhradu svačin. 

 
 
# potréninkový nápoj — Tom 2011-08-11 09:21  

Ahoj Muscule, dík za tento skvělý web o posilování. Chci se tě zeptat jestli je dobré jako potréninkový nápoj míchat 
dohromady: hroznový cukr, maltodextrin, sojový protein, vaječný protein a hydrolyzovaý kolagen. Jsem spíše 
ektomorf a posiluji ve večerních hodinách, tak proto míchám všechny proteiny dohromady jenom nevím jestli je to 
vhodné. 

 
  

# RE: potréninkový nápoj — Musculus 2011-08-11 10:28  

Hroznový cukr a maltodextrin ano, ale ty bílkovinné zdroje ne. Po tréninku je potřeba zabezpečit přísun rychle 
vstřebatelných bílkovin (aminokyselin), a to zajistí nejlépe mléčná syrovátka. Ty proteiny, které uvádíš, jsou vhodné 
až s delším časovým odstupem od tréninku (více než 1h). 
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# RE: RE: potréninkový nápoj — Tom 2011-08-11 12:20  

Díky za odpověď  

 
  

# Gainer na noc — Luboš 2011-10-27 22:26  

Citace rammi: 

Chci se jen zeptat.Nekde jsem cetl,ze v obdobi nabirani svalove hmoty je pry dobre pit na noc pred spanim gainer.Je 
to pravda??? 

 
Gainer na noc se dává, v případě že máte den volna například a držíte regenerační jídelníček. Měly by se střídat 
anabolizující jidelníček a regenerační v průběhu týdne v závislosti na tréninku. 

 
  

# RE: Gainery — jak pít 2012-04-12 19:44  

Rád bych se zeptal,zda se má gainer či proteinák vypít na "ex" nebo ho pít postupně ? díky za odpověd 

 
  

# RE: RE: Gainery — Musculus 2012-04-12 20:05  

Rozumnější je pít to postupně (po max. 150 ml naráz). 

 
  

# Gainer - doporučení — Kubis 2012-06-13 07:37  

Zdravím. Z Gainerů bych doporučil JUMBO od značky Scitec. Je sice drahší o trošku, ale složení tomu taky odpovídá. ;) 
Jinak super internetové stránky, hlavně potěšil program na energetické hodnoty a výpočet maximální síly na jedno 
opakování. díky 

 
  

# hroznovy cukr po cviceni — Linda 2012-07-19 14:27  

ráda bych se zeptala, jestli je dobrý nápad si po cvičení rozpustit 50g hroznového cukru v 250ml vody a vypít to na 
dvakrát, tzn. hned po cvičení a pak druhou půlku sklenice za 30min.? nebo jestli je lepší po cvičení sníst spíše banán ? 
také se bojím,že hodně ztloustnu, vážím 50kg při výšce 168 cm,je tedy vhodné sníst denně kolem 70g sacharidů, když 
si chci váhu udržet? Snažím se o vyrýsování břicha, ale k tomu, abych spalovala tuky a ne svaly, jak jsem se dočetla 

musím pravidelně 5x denně jíst a na to jsem nikdy nebyla zvyklá.děkuju za odpověď  
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# RE: hroznovy cukr po cviceni — Musculus 2012-07-19 15:20  

Ani se mi na to nechce odpovídat. S hmotností jste v pásmu podvýživy (BMI = 17,8). 70 g sacharidů denně - to je snad 
jen vtip? Potřebujete minimálně dvojnásobek, a to hlavně ve formě komplexních sacharidů (škrobů). Po tréninku 
potřebujete i bílkoviny - nejen hroznový cukr. Vykašlete se na hroznový cukr, a pořiďte si nějaký gainer s více než 
20% bílkovin (20-35%). Nejčastější chybou u žen bývá nedostatek bílkovin ve stravě (hlavně maso a vejce). 

  

# Gainer — Unknown 2012-07-22 18:18  

doporučíte mi silný gainer do okolo 600kc na nabrání hmoty?cvicim doma a jsem dost hubený 

  

# prolém — Markéta 2012-10-07 18:49  

Zdravím všechny, chtěla bych se na Vás obrátit a požádat o radu.. 
Aktivně cvičím asi 2 roky, podařilo se mi nabrat svalovinu, ale teď jsem se nějak zastavila. Cvičím alespoň 5x-6x týdně 
(z toho i aerobko) 
potřebovala bych nabrat alespoň 5kg svalů ale zároveň zredukovat podkožní tuk(zéjmena horní polovina těla nabrat, 
nohy shodit)  
jsem endormorf 
Nevím do čeho mám zainvestovat jestli kreatin, gainer, glutamin nebo vše? Doma mám samozřejmě protein(75%) a 
BCAA... Jinak jaký je váš názor na Tribulus? ;) Je vhodný spíše do objemu, nebo je lepší na kvalitu svalů? Děkuji za 
odpově´d :) 

  

# RE: prolém — Musculus 2012-10-07 20:41  

Na adekvátní radu byste musela napsat mnohem víc informací - o Vás, věku, výšce, hmotnosti, stravování, tréninku 
apod. (raději na e-mail). Největší pomocí by pro Vás mohl být kreatin, případně v kombinaci s gainerem. Tribulus 
Terrestris je teplomilná tráva, kterou využívají starší pánové pro zvýšení hladiny volného testosteronu - o používání 

Tribulusu u žen jsem nikdy neslyšel  

 
  

# maltodextrin — Pepa 2013-01-02 20:38  

Zdravim,někde jsem slyšel že se po maltodextrinu i přibírá což bych celkem potřeboval,je to pravda ? 

 
  

# Jak vhodne nabrat — Miguel 2013-02-25 21:41  

Ahoj, merim 177cm a vazim 73kg. uz par let nepravidelne cvicim doma (kliky ,hrazda a tak) , ale mam celkem velkej 
vydej energie a at jim jak jim porad se nedokazu vyhoupnout vys. Staci parkrat vynechat pravidelnou stravu a hlave 
nedodrzet pitnej rezim a jdu s vahou docela dost dolu i kdyz pak si ji zase naberu zpet ale trva to dvakrat pomalej nez 
kdyz ji ztratim. Mohl by jsi me prosim poradit co by pro me bylo vhodne?  
Koupil jsem si nedavno 100% pure whey star od aminostaru. Obsahuje 49.5g boilkoviny a 38.2g sacharidu. davkovani 
ma byt 50g 2krat denne tak sem si to poupravil na 50g 5krat denne rano, dopoledne, odpoledne, vecer a na spani. 
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Nekdy se zbudim v noci tak si dam taky. Do toho piju jeste Frapko ktere micham s vodou (to je neco na zpusob jako 
kakao granko) Celkem to zabira jen si rikam co by pro me mohlo byt vhodnejsia jestli tohle je vhodne.. dekuju za radu  

 
  

# RE: Jak vhodne nabrat — Musculus 2013-02-26 13:02  

Ve Tvém případě je to jak nevhodný výběr doplňku, tak i nesmyslný způsob suplementace. Tento doplněk bych 
doporučil spíše endomorfům jako náhradu svačiny či svačin. Je použitelný i po tréninku, pokud se rozmíchá v mléce a 
ne ve vodě. Domácí trénink - pokud je bez činek - vede po určité době zákonitě k zastavení pokroků. Jednoduše 
řečeno - bez velkých činek a zátěží Ti svaly prostě nenarostou. Kromě toho potřebuješ hlavně velké množství 
normální kvalitní stravy - ne proteinové nápoje. Pokud nezačneš víc a pravidelně jíst, žádný doplněk výživy Tě 
nezachrání. Pokud bys ale nějaký doplněk chtěl zkusit, tak asi nejvhodnější by pro Tebe byl nějaký gainer s kreatinem 
a zastoupením bílkovin mezi 20 a 30%. 

 
  

# RE: Gainery — Miguel 2013-02-26 14:05  

myslim ze jsem Mezomorf a svalovinu nabiram celkem dobre jen bych se chtel dostat ze 73 na 80 coz me cini 
problem i kdyz pravidelne a poradne jim. priklad: rano ovesne vlocky + nakej napoj s vysim obsahem sacharidu treba 
kakoo+banan,dopoledne naka svacina+banan(ted by mel mozna prijit nakej protejn),obed+naka zelenina, 
svacinka+banan,svacina(asi by mel byt sacharidak..) pak vecere a nez jdu spat tak se jeste necim dojidam. Mozna ze 
by bylo dobre si dat pred spanim nejaky nocni protein a tribullus. nekdy delam kliky a pritahy prubezne ,,po cely 
den,, Mohl by jsi byt prosim konkretnejsi s tim gainerem a napsat nejaky konkretni ale cennove dostupny tzn takove 

ty kvalitni ale ne moc drahe dekuju 

 
  

# RE: RE: Gainery — Musculus 2013-02-26 14:17  

Je mi líto, ale nemám přehled o současné nabídce gainerů. Na noc je nejvhodnější směs proteinů, s převahou 
micelárního kaseinu. Pokud Ti není přes 30 (raději přes 40) let, tak Ti Tribulus k ničemu není. Gainer má smysl hlavně 
před tréninkem a brzy po něm. Velká množství kliků a přítahů nedonutí tělo k většímu nárůstu svalů, na to jsou 
efektivnější těžké cviky se zátěží pro cca 10 opakování v sérii. Z toho jídelníčku se nedá nic poznat. Zkus si to hodit 
např. do on-line tabulky energetických hodnot potravin na těchto stránkách, a uvidíš sám, jak moc ve skutečnosti jíš. 

 
  

# RE: Gainery — Miguel 2013-02-26 14:27  

je pravda ze kdyz sem zacal delat treba ty kliky nebo pritahy jen po deseti ale opravdu poctive a pomalu po 3-4 
seriich tak to bylo o necem jinem a kolikrat sem toho mel plne zuby. kazdopoadne dekuju za radu a uprednostnim 
ted spise sacharidove napoje a proteiny az na noc. 
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# puding-ok? — Maro 2013-04-08 20:58  

za litr pudingu zaplatíte cca 35kč 
1 porce cca 2dcl/7kč/sach-23,5/bíl-7,8/tuk-3,4. 
 
1L mléka (globus-akce 10,90kč) 
2x puding (globus, 2,80kč) 
250g broskve pulené (kaufland,470g 20kč) 
120g piškoty (globus 240g 12kč) 
 
sacharidy-117,3 
bílkoviny-38,8 
tuky-17,1 

  

# RE: puding-ok? — Musculus 2013-04-08 21:22  

Co má být OK? Kompotované broskve jsou možná dobré na chuť, ale zdravotně je to jen cukr. Doporučuji čerstvé 
ovoce - pomeranče, banány, jablka. 1 porce 2 dcl? To jistě, ale tak pro modelku. Puding s ovocem je po tréninku 
skvělá věc, ale jedině když je ho pořádná porce. Pro kulturisty je to tak polovina pudingu z litru mléka + ovoce, 
případně piškoty. 

 
  

# modelka — Maro 2013-04-09 20:14  

tak se omlouvám a 2dcl jsem myslel pouze jako propočet a né že 2dcl je dostačující dávka. 

 
  

# Nabírání — Massimo 2013-05-08 08:57  

Ahoj, měřím 182cm a vážím 61kg. Snažím se nabrat, jím tak normálně (přes zimu a jaro), nicméně opět začínám 
posilovat, protože se blíží léto. Dlouho uvažuji o proteinovém nápoji. 
Dočetl jsem se, že je velmi dobrý protein "noční" který zabranuje ztrátám bílkovin, když tělo nepřijímá potravu. 
Vzhledem k tomu, že takovýchto proteinových nápojů je na trhu vysoké množství, tak bych se zeptal přímo 
Musculuse, který noční protein je nejkvalitnější. Vím, že každý je dobrý pro jiný metabolismus, nicméně já sám 
nepoznám, který je pro mě dobrý. Posiluji na objem (těžké činky v menších intenzivnějších dávkách, den volno a pak 
zase). Děkuji za odpověď. 
P.S.: Rád byhc doporučení přímo od Musculuse, protože po forech radí i lidé, kterým jde jen o marketing. Já potřebuji 
nabrat v co nejkratším čase. 

  

# RE: Nabírání — Musculus 2013-05-08 10:07  

Nejdéle trvá tělu trávení micelárního kaseinu, takže ten je před spaním nejvhodnější. Hledej tedy proteinové nápoje 
obsahující micelární kasein buď jako jediný, nebo převažující bílkovinný zdroj. Konkrétní výrobek Ti neřeknu, nemám 
momentálně přehled o současné nabídce na trhu. Příjem micelárního kaseinu přes den nemá smysl. 
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# Dotaz — Jousi 2013-05-26 01:09  

Zdravím, je mi skoro 15 let, pravidelně posiluji, měřím 177 cm ale vážím jen necelých 60 kilo. Co s tím? Chvíli jsem 
užíval protein, asi 2 měsíce, teď jsem "čistý" :D. Mám si koupit gainer? Nebo prostě jen se přežirat?:D (cvičil jsem v 

posilovně, teď už posiluji se svoji vahou). Síla mu roste hodně, ale já bych chtěl objem díky za odpověď 

 
  

# RE: Dotaz — Musculus 2013-05-26 07:55  

Vrať se do posilovny, zaměř se na základní cviky s velkou nakládací činkou a hlavně začni pořádně jíst. Gainer si klidně 
kup, hlavně ihned po tréninku se hodí. Spočítej si svůj energetický výdej a příjem, a zjistíš, že jen prostě málo jíš (jako 
doposud všichni, kteří to zkusili). 

  

# RE: RE: Dotaz — Massimo 2013-05-26 08:06  

To je pravda, protein je jen jako výživový doplněk. Pokud budeš jíst jen protein tak neporosteš, tělí potřebuje hlavně 
jídlo. 5x denně si dej něco dobrýho, před spaním si dej třeba tvaroh nebo noční protein, do toho posiluj s těžšími 
váhami 2x-3x za týden a ono to půjde. 

  

# Jumbo + mega kreatin — Ron 2013-06-26 18:36  

Dobrý den.Chcel jsem se zeptat jestli je vhodně kombinovat Jumbo gainer s mega kreatinem, mám už oba produkty 
zakoupené.Ide mi o co največší nabírání objemu a mám strach že by mi to kreatin nejakym spúsobem narušil.Mám 

cca 65 kg. Za odpověď předem děkuji.  

 
  

# RE: Jumbo + mega kreatin — Musculus 2013-07-03 11:13  

Ano, to je vhodná kombinace. 

 
  

# Dotazy — Peet 2013-07-03 11:07  

Zdravím,chtěl bych se zeptat,jestli se dá nahradit gainer? Četl jsem,že složení gaineru a syrovátky a je to skoro to 
samé.Gainer stojí 2kg 600 a syrovatká 500g stojí 50 kč a navíc velkou součásti gaineru je přece syrovátka.Další 
'vhodný' způsob mi příjde to nahradit hroznovým cukrem.Například: Místo gaineru po tréninku si dám hroznový cukr 
- směs vody,h.cukru a trochu citrónu(chutná kombinace,protože nechci pít jak někdo psal h. cukr s mlékem... :D) 
Další dotaz je ohledně domácího proteinového nápoje.Recept zní takhle:1)vezmu misku 2)naleju cca 500ml mléka 
3)přidám 2 vaječné bílky 4)přidám cca 100g tvarohu 5)přidám cca 25g syrovátky 6)dle dochucení přidám buď 
Granko/skořici. Nápoj je velmi sytý a rozdělím si ho na 2 části,jednu vypiju cca hoďku a něco před tréninkem a 
druhou část cca 45min před spaním(někde jsem totiž četl,že mléčné a vaječné bílkoviny jsou dobré před 
spaním).Předem děkuji,jinak jmenuji se Petr, je mi 14 a nemám problémy s nabíráním objemů,váhy.Ale když roste 
váha,tak je pro mě složitější příjímat tolik sacharidů a bílkovin,tak hledám způsoby jak to vhodně doplnit těmito 
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doplňky.Jinak  
 
Výška : 172cm 
Váha : 68kg 

 
  

# RE: Gainery — Musculus 2013-07-03 11:35  

Složení gaineru by nemělo být stejné jako složení syrovátky. Sušená syrovátka má max. 13% bílkovin, a kolem 70-75% 
laktózy (mléčného cukru, s jehož trávením má mnoho lidí problémy). Gainery mají kolem 20% bílkovin, a sacharidová 
nálož bývá v optimálním případě zajištěna směsí sacharidů s různě dlouhým řetězcem, případně především 
maltodextrinem. Po tréninku potřebuješ doplnit nejen rychlé sacharidy (cukr), ale i bílkoviny (voda s hroznovým 
cukrem Ti je nedodá). Tvůj recept na proteinový nápoj - syrové bílky, to je poněkud zdravotní riziko. Tvůj "proteinový 
nápoj" bude i přes šílenou hustotu obsahovat menší podíl bílkovin, než mívají gainery. Použitelné to ale je. 

 
  

# RE:RE: Gainery — Peet 2013-07-03 11:54  

Ok,díky takže jestli chápu dobře,tak je vhodnější syrovátka než Glykosur a další otázka.S laktózou nemám problém 
dřív jsem vypil 2litry mléka a v pohodě - žádný průjem a ted,když piju syrovátku taky žádné problémy a ty vajíčka 
dám pryč.No ale zpátky k té otázce : Není dobré popíjet před trenínkem a při treninku ten Glykosur s vodou a s 
citrónem? 

 
  

# RE: RE:RE: Gainery — Musculus 2013-07-03 12:09  

Asi myslíš Glukopur, že? Před a při tréninku hroznový cukr nepotřebuješ. 

 
  

# RE: RE: RE:RE: Gainery — Peet 2013-07-03 13:00  

Hmm tak ten borec měl pravdu,mám v ruce hroznový cukr a je tam napsané : 
Doporučuje se na celkové posílení organismu. Podává se jako nápoj ve vodě, mléku, kakau, citronové šťávě a 

podobně. Takže mléko a dokonce i kakao :D,ale bojím se toho  

  

 

# RE: Gainery — David Grulich 2014-01-15 20:43  

Čau chtěl bych se zeptat jestli si dávat gainer hned na snídani ( místo vloček které si dávám) nebo spis až jako svačinu 
. Díky 
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# RE: RE: Gainery — Janosik 2014-09-08 18:54  

Ahoj, určitě je lepší užívat gainer jako dopolední svačinu. Snídani doporučuji klasickou stravu - i kvůli obsahu 
vlákniny. Nicméně, pokud jsi v časovém presu, je lepší gainer místo snídaně, než nic. Po spánku je potřeba zastavit 
katabolický stav svalové hmoty a nastartovat růst svalů :o) 

 
  

# Glukopur — Daniel 2014-04-27 16:48  

Dobrý den chtěl bych mít přímo dotaz jestly je nesmysl míchat Mléko,tvaroh a glukopur ? nebo ne? jestly se to dá 
brát jako Gainer ? a ještě jsem se chtěl zeptat během treninku 2h piji glukopur s vodou a pomáha mi to dělám to 
dobře ? děkuji za odpověd mám váhu 70kg a výšku 189. 

 
  

# RE: Glukopur — Musculus 2014-04-28 06:17  

Na tohle není jednoduché odpovědět. Jako gainer jsou označovány výrobky, sloužící zejména k rychlému zvýšení 
hmotnosti. A na to stačí cokoli, co má dostatek energie. Výsledkem smíchání mléka a tvarohu bude tak trochu mléko 
s ještě větším podílem kaseinu. Takže zdroj "pomalých" bílkovin, ne příliš vhodný brzy po tréninku nebo před ním. 
Glukopur je hroznový cukr, který bleskově dodává energii, a proto Tě povzbuzuje u toho nesmyslně dlouhého 
tréninku (pokud tedy nejsi maratonec). Jindy než v tomto případě a brzy po tréninku jeho příjem nemá smysl. 

 
  

# Náhrada Gaineru — Martin 2014-08-02 17:24  

Zdar, chtěl bych se zeptat, jak nejlépe pomocí maltodextrinu nahradit gainer (mám namysli dávky po tréninku), co je 
dobré ještě brát společně s maltodextrinem? Díky moc! M 

 
  

# RE: Náhrada Gaineru — Musculus 2014-08-04 14:45  

Co na to říci? Výhoda gainerů by měla spočívat v optimálním složení jak sacharidů, bílkovin, komplexu vitamínů a 
minerálů, případně např. větvených aminokyselin (BCAA), peptidů (částečně "natrávených" bílkovin), trávicích 
enzymů, kreatinu apod. Domácí výroba by znamenala mít potřebné suroviny k dispozici. K maltodextrinu by bylo 
vhodné přidat cca 15g glukózy (zbytek do 1-1,5g/kg těl. hmotnosti doplnit maltodextrinem) a k tomu nějakých 30-40 
g bílkovin z mléčné syrovátky. To by tak mohl být základ porce brzy po tréninku. V jiném čase by měl být celkový 
příjem sacharidů kolem 0,8g/kg, glukóza není nutná a jako bílkovinný zdroj nemusí být použita mléčná syrovátka, ale 
spíše nějaký pomalejší protein. Má smysl míchat si to doma, navíc bez fortifikace vitamíny atd.? 
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# ektomorf s operací žaludku — Ondra 2015-08-20 20:20  

Ahoj. Rád bych se zeptal na vhodný doplněk stravy pro nabírání. Resp. vhodný gainer. Jsem zastáncem především 
kvalitní stravy. Můj problém ale je ten, že jsem dva roky po operaci žaludku, která má za následek (a vzhledem k 
tomu, že už od ní uplynuly 2 roky, tak zřejmě trvalý) velký problém s větším přímem jídla. Jsem ektomorf, se svými 
190 cm osciluji někde kolem 78-80 kg. Necvičím vyloženě fitko, jedu vlastní váhu (především kliky) a kettlebell - 
především cviky na zádové svaly (i se zády jsem měl potíže) a posilování břicha. Před operací jsem si držel nějakých 
cca 86 kg a vypadal i cítil jsem se podstatně zdravěji. Nyní nejsem schopný přibrat ani kilo nad 80. Co mi ovšem 
problém nedělá je příjem tekutin. Proto zvažuji pomoc gainerem. S čím mám ale problém je výběr konkrétního 
produktu. Po přečtení vlákna a dalších článků na webu zvažuji koupi Weideru Giant Mega Mass, myslíš, že je to 
vhodná volba v mé situaci? Děkuju předem za jakoukoli odpověď. 

 
  

# RE: ektomorf s operací žaludku — Musculus 2015-08-24 14:22  

Weiderovy gainery stále patří k tomu nejlepšímu, nebo lépe řečeno k léty ověřené kvalitě. I chuťově jsou s nimi 
uživatelé obvykle spokojeni. Podstatné je dodržovat doporučovaný příjem - menší porce (obvykle z důvodu finanční 
úspory) prakticky nemají smysl. A jinak Tě musím zklamat, ale při cvičení s vlastní vahou nemůžeš počítat s 
podstatnými svalovými přírůstky. 

 
  

# RE: RE: ektomorf s operací žaludku — Ondra 2015-08-24 21:16  

Děkuju moc za odpověď. Popravdě bych se na jednu stranu spokojil i s těmi 6-8 kg navíc, které jsem měl dříve i s tou 
vlastní vahou. Nicméně Tvou radu si beru k srdci a vyhradím si čas na posilování především velkých partií v posilovně. 
Ještě jednou díky! 

 
  

# gainer — Bára 2016-01-17 08:02  

Ahoj,  
chci se zeptat, otec mi koupil i když jsem mu nic neřekla od penco magnus weight gainer,obsahuje 23g bil a sach 65g 
a tuku 5g ve 100g. vážim 68kg a snažím se zhubnout. 3x týdně většinou 2 hodiny sportovně lezu. (při lezení je spíše 
lepší, když jste lehčí) Je pro mě tento gainer vhodný? četla jsem že je na regeneraci svalu, jen ale nevím kolik si ho 
mám vzít, když jsem po tréninku, nebo jestli to pro mě má vůbec nějaký smysl .  
Pomůže mi někdo prosím ? :) 
sacharidy-gainery.heureka.cz/.../ 

 
  

# RE: gainer — Musculus 2016-01-17 08:51  

Jak už z názvu vyplývá - "weight gainer" Ti k hubnutí moc nepomůže. Ale ihned (nebo prostě co nejdříve) po tréninku 
vhodný je. Pomůže Ti zkrátit dobu regenerace po tom lezení. Co se týče dávkování, drž se návodu. 
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# Jak vybrat gainer? — Standa 2016-08-19 15:17  

Potřeboval bych rychle přibírat (asi tak o 4-5 kg měsíčně). Cvičím už několik let ale pořád to není ono. Doporučíte mi 
nějaký gainer? Vybral jsem si tenhle od Nutrendu (fitkram.cz/nutrend-mass-gain-2715) ale nevím jestli by nebyla i 
lepší volba.  
Původně jsem chtěl mega mass od weidera, ale všude se píše že je to jen drahý moučkový cukr. Díky za pomoci 
(případně i na e-mailu bambaoq seznam.cz). 
 
Díky, Standa 

 
  

# RE: Jak vybrat gainer? — Musculus 2016-08-24 09:29  

Jestliže nemůžeš přibrat, tak prostě málo jíš. Přibírat 5 kg měsíčně není úplně moudré - zaručeně z toho bude víc než 
3 kg představovat tuk. Chceš za rok přibrat 60 kg? Gainery Ti mohou trochu pomoci, ale jen v době okolo tréninku - 
cca 1 h před tréninkem a hlavně pak brzy po tréninku (do 45 minut po tréninku). 

 
  

# RE: RE: Jak vybrat gainer? — Standa 2016-08-24 13:34  

Chci tak na 90kg víc ne.  
 
Každopádně jídla mám dle mého dostatek a na tu výživu se soustředím dost během celého dne. 

 
  

# RE: RE: RE: Jak vybrat gainer? — Musculus 2016-08-24 13:42  

Základem je jednoduchá matematika. Pokud je energetický příjem vyšší než výdej energie, přibíráš (ať již svaly nebo 
tuk), pokud je to vyrovnané, stojí i Tvá hmotnost, pokud vydáš víc energie než přijmeš ve formě jídla, pak hubneš. 
Můžeš využít on-line energetické tabulky na tomto serveru, nebo si stáhnout tabulky v Excelu (Open Office Calc), 
spočítat si svůj energetický výdej a zjistíš, že jíš málo na to, abys mohl přibrat. 

 
  

# Dávkování Weidera — unknown01 2016-12-06 14:15  

Ahoj. Na úvod chci poděkovat za tuhle diskuzi. Díky relevantním odpovědím v tom konečně začínám získávat 
přehled. Posiluju skoro rok 2-3x týdně a jsem ukazkovej ektomorf 185cm a 73kg. Za celou dobu jsem nabral asi 4 
kg.Ta rychlost mi nevadí, ale zjišťuju, že jsem toho gaineru bral žalostně malo-po tréninku 75g Weidera. Nedávno 
jsem zdvojnásobil zátěž a prehodnocuju i suplementy.Gainer od Weidera mi vychází jednoznačně nejlíp, jenom se 
chci zeptat, zda bude následující dávkování dostačující: tréninkový den 75g ráno, po tréninku 150g, odpočinek 75g 
ráno a 75g odpoledne. Je to tak ok, nebo to půjde nějak vyladit? Díky. 

    

  

http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/gainery#comment-1748
https://fitkram.cz/nutrend-mass-gain-2715
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/gainery#comment-1752
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/gainery#comment-1753
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/gainery#comment-1754
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/gainery#comment-1782


  

# Cvičení doma + Gainer ( Nabírání svalů ) — Jiří 2017-04-25 18:34  

Zdravím,chci se zeptat jestli se dá dosáhnout nabírání svalů i domácím cvičením bez příslušenství... Jako kliky,sedy 
lehy, dřepy atd. za pomocí gaineru. Předem díky za radu :) :) 

 
  

# RE: Cvičení doma + Gainer ( Nabírání svalů ) — Musculus 2017-04-28 14:20  

Ano, i bez gaineru. Ale ne na úroveň slušné kulturistické postavy - to prostě bez těžkých zátěží nejde. 

    

  

 

http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/gainery#comment-1801
http://musculus.cz/kulturistika/diskuze/gainery#comment-1802

