
HMB - diskuze 

(komentáře 2010-2017) 

 
 
# HMB — hrouda 2010-09-24 17:38  

Zdar borci.HMB vám mohu doporučit ale nejlépe s kombinací s kreatinem. Da se potom budovat pekná kvalitní 
hmota. doporučuju 6krát 500mg kapslí za den rozdělených do 3 dávek. 

 
  

# kombinace — lukas 2016-02-21 15:33  

muzu kombinovat HMB s kreatinem vim ze muze ale nekde jsem cetl pokud piji kavu nebo uzviam kofein v 
tabletkach tak ten kofen vyplavuje velke mnozstvi kreatinu z tela dekuji za odpoved  
 
o davkovani tady je toho hrouda :) 1g na 20 kg to dle je jasne uz jen jestli to ma clovek nekdy vasadit jako treba 5 
tydnu sypat to do sebe a tyden pauza taky dekuji za odpoved ;) 

 
  

# RE: kombinace — Musculus 2016-02-21 15:41  

Ty informace jsou určitě v samostatném článku o kreatinu. Kombinovat HMB s kreatinem sice můžeš, ale rozumnější 
je střídat cyklus kreatinu a HMB - obvykle po 6-8 týdnech. Stejné je to v případě, že je budeš užívat současně - 6-8 
týdnů užívání a pak stejně dlouhá pauza. Kofein sice podporuje vyplavování kreatinu ze svalů, ale ne příliš dramaticky 
(pokles je v řádu jednotek procent). 

 
  

# HMB je super — Skrt 2010-09-24 17:39  

HMB doporučuju,za 20 dni uzivani s kreatinem a BCAA 1.5cm okolo ruky nahoře,Bral sem 5 tablet(500 mg)před 
tréningem,a nemůžu si to vynachvylit!!!! 

 
  

# vážně nefim!! — STENR 2010-09-24 17:40  

Zdravim všechny!Jelikož jsem začátečník a posiluju zhruba tak měsíc. Chtěl bych se zeptat Má pro mě cenu abych 
začal polikat tabletky HMB? Nebo mám pít náký koktejli od geineru?Třba sem se dozvěděl že po vysazení kreatinu 
člověk schudne vopadne spaskne nebo tak něco?Paltí to i po vysazení HMB?co je lepší?po pravdě nechci užívat 
přípravek kdy po jeho vysazení bych stratil už nabranou svalovou hmotu... prosím poradte mi co mám dělat co je 
dobré a co je špatné.. Děkuji sten.. věk (18) 
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# RE: vážně nefim!! — Musculus 2010-09-24 17:41  

Při posledních studiích HMB se zjistilo, že HMB je nejúčinnější u úplných začátečníků, kdežto u velmi pokročilých 
téměř nepřináší výsledky. Takže mé doporučení: je ta nejvhodnější doba začít s HMB. Nezapomeňte, že kromě cca. 
3g HMB denně budete potřebovat intenzivní trénink a dostatek bílkovin. Gainery jsou samozřejmě také vhodné - 
zejména pokud máte problém přibrat. 

 
  

# HMB funguje — Paavo 2010-09-24 17:41  

Dobrý den,HMB jsem si koupil od ATPnutrition 500mg+Trobulus terrestris od Plutino 500mg(45% saponinů)+ do toho 
sypu kreatin od ATPnutrition.HMB a Tribulus beru 45min před výkonem od každého po 1g+5g kreatin.To samé ihned 
po výkonu.Večer 0,5g HMB a 0,5g Tribulus +5g kreatin.Za posledních 14 dní co to beru tak se mi obvod paže zvětšil z 
původních 40,5 cm na 42 a na bench pressu jsem šel nahoru o 6kg.Nevím jestli je to jen placebo efekt ale zatím se to 
jeví jako výborná koupě.Pro zajímavost moje míry 174cm,hrudník 108cm,biceps 42cm váha 77-78kg.Zkušenosti s 
kulturistikou 11 měsíců.Věk 19,5 roku 

 
  

# problem — Karky 2010-09-24 17:42  

zdravím všetkých, chcem sa spýtať, dlho som uvažoval nad tým či začať brať nejaké prípravky ako napr Proteiny 
Kreatin a podobne, ale oddiaľuje ma od toho myšlienka ako by to zobralo moje telo, jasné viem že tie prípravky 
musia prejsť a sú zdravotne nezávadné, ale ako všetci vieme, ako každý máme rozdielne oči, tak aj telá máme 
rozdielne a obávam sa že by to moje telo "nezobralo" a spôsobilo mi vážne zdravotné problémy...ďakujem za 
odpoveď Karky zo Slovenska 

 
  

# RE: problem — Musculus 2010-09-24 17:43  

Běžné doplňky výživy nemohou ublížit nikomu, pokud tedy nemáš nějakou formu alergie (např. alergii na lepek, 
náhradní sladidla apod.). 

 
  

# NEJ doplněk — Stála 2010-09-24 17:44  

HMB užívám zatím 14 dní a zaznamenal jsem tyto účinky /řazeno podle osobního pocitu účinnosti/: - úžasné zvýšení 
síly, výrazně vyšší výdrž, psychické nabuzení na výkon, maximální oddálení svalové únavy, úbytek tuku z břicha-
vyrýsování. Používám HMB /a taky i jiné produkty/ od 4fitness.cz. HMB rozhodně doporučuji, nejlíp v kombinaci s l-
glutaminem a BCAA, případně kre-alkalynem, kvůli kvalitní regeneraci a synergii působení na nárůst hmoty a síly. 
BCAA raději v tekuté formě /např.Aminostar/. HMB užívám v práškové formě +-5gramů denně, jak se mi podaří 
navážit. V tréninkový den 30 min před a ihned po tréninku (2, resp. 3 gramy), v netréninkový den dělím dávku do 
dvou až čtyř v průběhu dne. Důležitý je údajně příjem nenasycených mastných kyselin, hlavně olivový olej a rybí olej 
či ořechy, neboť tyto umožňují plně využít účinky HMB. Shrnuto - o HMB mohu mluvit pouze v superlativech - 
doporučuji. Nevýhodou práškové formy je odporná chuť, kterou řeším rozpuštěním v lékovce se sirupem. Už se ale 
přistihuji, že se na tu chuť dokonce těším;) 
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# HMB — wlq 2011-02-01 16:14  

Začal jsem s HMB, kreatinem a glutaminem s běžným dávkováním uvedeným v instrukcích na obalu, jakožto 
začátečník. Musím přiznat, že do posilovny mě dostalo odhodlání, začít něco dělat se svojí obtloustlou figurou. Po 4 
týdnech strávených v posilovně a užívání těchto produktů, se moje váha zredukovala z 98 na 89 kg, což byl pro mě 
nevídaný skok. Měnil jsem se před očima, svaly se začaly rýsovat, síla rostla, tuk jakoby každým dnem vzdával svůj 
pobyt v mém těle. Změnil jsem sice i svůj jídelníček, nikoli však o moc. Nyní se snažím veškeré úsilí klást hlavně na 
sebe, tím, že HMB skutečně pomůže s chutí do cvičení, není to jediný předpoklad jak dosáhnout svého cíle, jinak by 
přece každý kdo zobe tabletky a sem tam zvedne nějaký ten kov v činkárně vypadal jako Arnošt =) Každopádně 
hlavně začínajícím vřele doporučuju a zároveň přeju vydržet. 

 
  

# Dávkování — Tomas 2011-04-25 17:46  

Dobrý den, rád bych se zeptal zda se HMB musí brát každý den nebo zda stačí brát 3g pouze v den tréninku. 

 
  

# RE: Dávkování — Musculus 2011-04-26 11:34  

V případě HMB doporučuji jeho užívání každý den v uvedeném množství (min. 3g). 

 
  

# RE: RE: Dávkování — Tomas 2011-04-26 12:06  

a je lepší brát 3g najednou nebo tablety užívat během dne? 

 
  

# RE: RE: RE: Dávkování — Musculus 2011-04-26 12:13  

Zdá se, že vhodnější je příjem rozdělit během dne (ikdyž u HMB to není až tak kritické). 

 
  

# Počet kapslí — Miguel 2011-11-07 21:05  

Chci se zeptat kolik g látky obsahuje jedna kapsle. Díky 

 
  

# RE: Počet kapslí — Musculus 2011-11-07 21:22  

HMB se obvykle prodává v kapslích s obsahem 250 nebo 500 mg (musíte se podívat na štítek). 
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# HMB/vaha — Tomas 2011-11-12 20:03  

Ahoj,narazil jsem na tuto super stranku a hned vyuziji teto diskuze,poprve zkousim HMB a nejsem si uplne jisty v tom 
davkovani,Vim ze se obecne doporucuji 3g denne ale pro jak tezkeho cloveka?treba dle me bude rozdil kdyz jeden 

bude mit 80kg a druhy 120kg(muj pripad) a oba dva budem brat denne 3g?A jeste me zajima zda si mohu vzit 
HMB a pote se treba hned najist?nebo musim pockat az se ,,rozpusti´´?moc diky za rady. 

 
  

# RE: HMB/vaha — Musculus 2011-11-16 07:21  

Je to samozřejmě tak, a napsal jsem to i do článku o HMB. Doporučený denní příjem závisí na hmotnosti cvičícího. 
Denní doporučený příjem je 3g pro cca 80kg sportovce, u lidí nad 100 kg se počítá kolem 5-6g denně. Další možností 
je počítat cca 0,04g HMB na kilogram hmotnosti. Obecně se doporučuje rozdělit denní příjem na více částí (např. 3) a 
přijímat HMB nalačno nebo mezi jídly. Osobně bych to tak viděl přes den, ale před tréninkem či brzy po něm bych 
bral HMB s odpovídajícím nápojem (před či potréninkovým). 

 
  

# hmb — ludva 2012-01-05 15:05  

ahojik jemi 34 let cvicim uz od 5let poze box karate atak podobne telo mam vypracovane takrka ok ale vek je 
rychlejsi ated cvicim ve fitku petkrat do tydne a je to super zatim sem nic takoveho neskousel myslim tim ruzne 
suplementy ale chci si poridit go pro 30 gainera plus kreatin cistej a ted jak vas posloucham obrazne receno bych 
ktomupridal i hmb zacalo se mi delat lechce bricho a nic stim nejde delat beham dene 3.5kmtam a 3.5 spatky do 
prace celi tyden takze pohib mam poradte dik ludva 

 
  

# RE: hmb — Musculus 2012-01-05 15:19  

Když se chceš zbavit břicha, byl by lepší proteinový nápoj (+ HMB) než gainer. 

 
  

# Ahoj — Pavel 2012-01-07 12:59  

Ahoj hoši kolik bych měl brát toho HMB když vážim mám 175/60. Chci nabrat nějakou hmotu Díkyx 

 
  

# RE: Ahoj — Musculus 2012-01-09 07:40  

Základ je 3g (1g HMB na každých 20 kg hmotnosti) 
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# HMB — Jakub 2013-01-19 10:33  

Ahoj. Chci se zeptat na pár otázek ohledně toho jak je nejlepší brát HMB pro největší účinek nárustu svalové hmoty 
(budu užívat společně s kreatinem). Omluvám se že takto otravuji, ale pořád mi to není jasné. 
 
1) Je lepší ho brát ůplně na lačno nebo třeba před jídlem či po jídle? 
 
2) Plánuji brát 8 kapslí denně tak jak bych to měl rozvrhnout aby to fungovalo co nejlépe? (jde mi hlavně o přírustek 
svalové hmoty) 
 
3) Jaký vliv má zvýšený příjem sacharidů na HMB? Protože kreatin chci brát s hroznovým cukrem, již v minulosti se mi 
to osvědčilo. 
 
4) Budu dávat nasycovací fázi kreatinu takže mám HMB zařadit již v tomto týdnu vysokého příjmu kreatinu nebo až 
další týden kdy již budu užívat jen 5g kreatinu? 
 
Předem díky za odpovědi :) 

 
  

# RE: HMB — Musculus 2013-01-19 14:00  

1) Je celkem jedno, jestli na lačno, nebo s jídlem 
2) Ideální by bylo příjem rozdělit po 6 hodinách. Hlavní je ale čas před tréninkem a velmi brzy po něm (HMB má 
schopnost potlačovat potréninkový katabolismus). Takže rozdělení např. 2 kapsle ráno, 2 v poledne, 2 před 
tréninkem a 2 hned po tréninku. 
3) Prakticky žádný. Při užívání HMB je potřeba vysoký příjem bílkovin - bez požadavku na změnu příjmu sacharidů. 
4) Můžeš klidně hned. Nevýhoda při kombinovaném příjmu kreatinu a HMB je, že nepoznáš, jaký má na Tebe vliv 
konkrétní doplněk. 

 
  

# Dávkování — No. 2013-10-13 13:20  

V den regenerace mám dávkovat jak prosím 

 
  

# RE: Dávkování — Musculus 2013-10-13 13:44  

Standardně - 1 g na každých 20 kg hmotnosti (raději rozdělit). Plný efekt se podle některých zdrojů dostaví údajně až 
po 3 týdnech. 

 
  

# RE: RE: Dávkování — No. 2013-10-13 14:41  

Takže 1 g ráno, v poledne a před spaním ? 
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# RE: RE: RE: Dávkování — Musculus 2013-10-13 14:43  

Ano, pokud tedy máš 60 kg. 3g/den je skutečně minimum. 

 
  

# RE: RE: RE: RE: Dávkování — No. 2013-10-13 14:50  

60 kg nemám, to byl jen příklad :). Takže dávkuju stejně i v den tréninku nebo to je jinak ? 

 
  

# HMB — Aneta 2014-02-05 09:48  

Prosím o radu. Během posledního roku jsem shodila 18kg díky kickboxu. Nyní chodím na kickbox 3x týdně a začala 
jsem chodit do posilovny 2x týdně. Ráda bych nabrala nějakou svalovou hmotu, trochu vyrýsovala břicho. Je vhodné 
začít brát HMB? A co k tomu? Je mi jasné, že s nárůstem svalové hmoty přiberu na váze, ale bojím se, abych 
nepřibrala moc resp.,jde mi spíš o vyrýsování svalů než nějaký objemový zázrak. Díky za radu. 

 
  

# RE: HMB — Musculus 2014-02-05 09:54  

Nejsem si jist, jestli HMB funguje stejně dobře u žen jako u mužů, ale nevidím důvod, proč by nemělo. Přílišného 
nárůstu svalů se jistě bát nemusíte. HMB má smysl užívat pouze ve spojení s intenzivním tréninkem a dostatečným 
příjmem bílkovin. Takže pokud něco přidat k HMB, tak proteinový nápoj. 

 
  

# RE: RE: HMB — Aneta 2014-02-05 10:07  

Díky moc za radu. Nějaký typ na proteinový nápoj? Je toho strašně moc ........... něco odzkoušeného? 

 
  

# HMB,weider 3800 — jiri 2014-09-05 08:22  

Moje zkušenost s HMB (weider) - v kombinaci s ZMA + vitamin D3 ,pozoruji úbytek tuku,což je paráda,padají mi 
kalhoty a to cvičím už 4 roky,Co se týká hmotnosti ,stále stejná,žádný úbytek ani nic navíc,jen se rýsuju a 
nehubnu,paráda..... 
Beru 2 x 4 tablety ,před a po tréninku tzn. celkem 3,2 g x 2  
Vážím 89 kg /187 cm 
Asi můžu doporučit. Jen ta cena :-( 

  

# HMB — Hanz 2015-06-01 19:13  

zdravím, máte někdo zkušenosti s tím, jak to dopadne po vysazení HMB? Myslím tím, že bych to bral tak půl roku, jen 
abych něco nabral, pak vysadil a udržoval se jen v posilce bez nějakých přípravků. Nezačne po vysazení svalová 
hmota opadávat? Nebo nějaké jiné účinky? Nerad bych po tom vysazení splasknul nebo něco takového. Dík moc. 
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# RE: HMB — Musculus 2015-06-02 11:43  

Takhle se to nedělá. Vhodnější je střídat po 6-8 týdnech např. cykly HMB a kreatinu. 

  

# HMB — Michal 2015-06-12 15:21  

Zdravím 
Prosím Vás také jsem si koupil HMB od výrobce Myprotein. 
Dozvěděl jsem se více informací ohledně dávkování v předešlé recenzy mockrát děkuji. 
Chtěl bych se ale zeptat, mám 125 kg 186cm 29 let. 
Dokáže HMB pomoc i s hubnutím když zrovna dělám kardio ? 

  

# 1g denně — Samuel 2015-07-28 23:11  

ser* vám na 3g denně beru 20g už od začátku a citím to víc než přejetí autem :* 

  

# HMB — Tymmi 2015-09-08 15:43  

Prosím jaké značky je nejlepší HMB ve srovnání cena/kvalita? Nechce se mi do toho vrážet mrda, ale když už tak chci 
abý to bylo kvalitní :) Dík moc 

  

# RE: HMB — Zdenal 2015-09-22 15:08  

Dobrý den zrovna budu začínat brát Weider HMB 3800 a není mi jasné to dávkování můžete mi pomoct? 

 
# Tlak — Petr 2015-10-29 09:03  

Zdravím je produkt HMB bezpečny i při hypertenzi? 

 
  

# RE: Tlak — Musculus.cz 2015-10-29 15:04  

Nenapadá mne žádný způsob, jak by mohl HMB zvyšovat krevní tlak. 

  

# Vysazení HMB — Petr 2016-02-22 07:09  

Zdravím hoši. Dnešním dnem chcu začít brát HMB. Četl jsem že se musí brát minimálně 10 dní a až potom se začne 
být znát užívání HMB. Bohužel ale jedu za 14 dní na týden na hory - budu týden bez cvičení (když nepočítám záběr na 
nohy při carvu). Chtěl bych se zeptat zda mám HMB na ten týden vysadit nebo brát. Přijde mi to Škoda tablet když se 
nevyužijí  
 
Díky :) 
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