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PROHLÁŠENÍ 

Tak vy vymrdanci, jakékoliv šíření nebo poskytování 
tohoto e-booku třetím osobám bez souhlasu auto-
ra (nadboha Filipa Grznára) je zakázáno a je poru-
šením autorského zákona, které může být stíháno. 

Filip Grznár

www.fenomengrznar.cz
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ÚVOD
Zdar, vy mrdky! Od napsání knihy Fenomén Grznár: Defi-
nice testosteronu uplynulo již několik měsíců a já jsem tu 
zase. Již samotná kniha hodně lidem pomohla a nyní jsme 
se vrhli na řadu e-booků. Jako první vznikl tento e-book, 
který se týká anabolických steroidů a zakázaných látek. 
V první řadě musím podotknout, že se jedná o moji osob-
ní zkušenost. Nejedná se o nabádání k užívání, ale o umě-
leckou tvorbu formou vyprávění vlastní zkušenosti. Samo-
zřejmě nechci nikoho nabádat, aby zakázané látky užíval, 
ačkoliv můj názor na ně je veskrze pozitivní. Toho jste si ale 
mohli všimnout podle mého vystupování ve videích apod.  
Teď trošičku kontroverze – jediný vedlejší účinek ana-
bolických steroidů, jaký jsem kdy v životě poznal, byl ten,  
že mi narostly svaly (nadsázka, vy vymrdanci).

Informace, který se tady dozvíte, jsou absolutně nezkresle-
né. Jak pravím – vlastní zkušenost. Jako trenér pracuju se 
svěřenci dlouhá léta a na závody jsem připravil tisícovky 
závodníků. Obrovské množství závodníků, kteří na našich 
českých pódiích vystupují, jsou ode mě, nebo se řídí mými 
rady (i co se dopingových látek týče). 

Je holý fakt, že tento sport z 90 % stojí na dopingu a žád-
ný z odpůrců AS s tím nic neudělá.  Kulturistika jako taková 
už sama o sobě vznikla současně s dopingovými látkami.  
První kulturisti byli nasypaní – nikdo z nich nebyl naturál. Po 
druhé světové válce se většina anabolických látek dostala 
mezi veřejnost. Jednalo se hlavně o testosteron a jemu po-
dobným látkám. A to se používalo pořád dokola až do zblb-
nutí. V každém případě se za těch x let (co se týče AS) zase 
tak moc nezměnilo. 
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Samozřejmě se výčet látek rozšířil, nicméně základní látky, 
jako jsou nandrolon, Metandienon a testosteron, zůstaly 
stále stejné i co se týče častého užívání mezi uživateli. 

Když se člověk rozhoduje sypat, měl by se nejdříve podívat 
na původní uživatele AS – kulturisty z 50. a 60. let a jak to 
s nimi dopadlo. Arnold Schwarzenegger prodělal několik 
operací srdce, jeho nejbližší přítel Franco Columbu už je po 
smrti a ostatní známí kulturisti měli nebo stále mají poško-
zené zdraví. Čili je dobré podívat se do historie – kdo to přežil 
a kdo ne. S tím musíte vzít v potaz následky, které můžou 
vzniknout při/po užívání. V každém případě nám historie 
ukazuje lidi, kteří neskončili úplně dobře, ale jsou tam i lidi, 
kteří užívali AS třeba padesát let a zdraví tak poškozené ne-
bylo. Je tedy vhodné vyhodnotit si celkový risk a podle toho 
se rozhodnout. Pochopitelně dnešní výčet anabolických 
látek je znatelně větší. Hodně změnil růstový hormon hGH, 
který přišel až později. Všimněte si kulturistů z doby Arnol-
da –ti ještě byli hodně malí a bezcenní. Oproti tomu dnešní 
kulturisti jsou nehorázné obludy. To je onen důsledek nástu-
pu růstového hormonu. Vzniklo mnoho nových látek (folis-
tatin, IGF-1 růstový faktor a další), které nyní používají profíci.  
Tyto látky posunuly svalovou hyperplazii na úplně jiný level. 

Co je ještě důležité podotknout závěrem – používání AS 
by si měl každý dopředu rozmyslet. Můj názor je takový, 
že by je měli užívat především závodníci a profesionálové. 
Něco jiného přichází v úvahu u starších lidí – TRT (testos-
terone replacement therapy), kde nedochází k tak velkým 
vedlejším účinkům. Na druhou stranu chci zdůraznit, že 
užívání anabolik u mladistvých, tedy lidí pod osmnáct 
let, je naprosto nepřípustné a má to strašlivé zdravot-
ní následky jak na psychickou, tak na fyzickou stránku. 
V neposlední řadě – užívání u žen je naprosto nepřípustné. 
Testosteron a jemu podobné látky do ženského těla v umě-
lé formě a ve vyšší koncentraci absolutně nepatří.
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GRZNÁR A SYPKA
Já jsem začal užívat anabolika, když mi bylo devatenáct let. 
Bylo to po zhruba šesti letech tréninku, což chci zdůraznit. 
Já, největší sypač všech dob, jsem začal užívat anabolika 
až po šesti letech tvrdého tréninku. Chci ještě zdůraznit další 
fakt – někteří cvičenci užívají anabolika např. po roce tré-
ninku. Pamatujte si, že užívání příliš brzy nepřináší ani zdale-
ka takové výsledky jako potom, když máte za sebou x let tré-
ninku. Když chcete začít užívat AS, měli byste mít za sebou 
minimálně 3 roky tvrdého tréninku. Tělo si během naturál-
ního tréninku vytváří androgenní receptory, jejichž počet se 
léty naturálního tréninku navyšuje. To je absolutně zásadní.  
Jinými slovy pro dementy (jakože vy dementi jste), jed-
noduše když necvičíš dost dlouho a hned to tam pošleš, 
tak ty věci nefungují. Vraťme se ale k mému příběhu. V 19 
letech jsem jako první začal používat tabletový Methandi-
enon. Výsledkem bylo asi 10 kg svalové hmoty navíc a pe-
kelný nárůst síly. V té době jsem začal kulturistiku skutečně 
pociťovat, a hlavně na sobě vidět. Samozřejmě jsem začal 
užívat anabolické steroidy proto, že jsem chtěl závodit a 
nějak rozjet kariéru závodníka. Už od začátku jsem se chtěl 
kulturistikou živit a získat profi kartu. Samozřejmě během 
mé kariéry vznikla spousta různých prodlev a občas se vše 
zkomplikovalo. 

Cíl byl ale jasně vytyčený tak, abych začal užívat AS s tím, že 
budu závodit a do budoucna potenciální bonusy v podo-
bě mé vlastní obživy budou převyšovat negativa (zkrácení 

života a potenciální zdravotní následky). Do objemu  
v mé první přípravě jsem tam dal samotný Susta-

nol – to znamená kombinaci čtyř esterů 
testosteronu. To mi přineslo určité vý-
sledky, ale v zápětí se mi stala věc, kte-
rá se stane nejspíše většině sypačů –  
dostaly se mi do ruky fejky.
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Kůra byla absolutně neúčinná. Přišlo první zklamání, kte-
ré mi bylo velkým poučením. Poté jsem začal přípravu na 
mistrovství Čech pod vedením mého trenéra Roberta  
Archmana a Leoše Borůvky. Příprava trvala neuvěřitelných  
6 měsíců a bylo to peklo. Přípravu jsem završil 1. místem na 
mistrovství Čech. Důležité je podotknout, že po každých zá-
vodech jsem vysazoval. První rok mého kulturistického ži-
vota začínal objemovou přípravou. Začal jsem lehce a po-
malu sypat. Poté přišla dieta, kdy jsem to nasypal pořádně. 
No a po závodech jsem vysadil. Takto jsem to dělal celou 
moji kulturistickou kariéru (více než 10 let). Co se týče ved-
lejších účinků, tak jsem měl velkou výhodu v tom, že jsem 
nikdy neměl problémy s estrogenem nebo prolaktinem. Ni-
kdy za celou svoji kariéru jsem neužíval antiestrogeny ani 
antiprolaktiny. Nikdy jsem k tomu neužíval žádné další látky, 
který by potlačovaly vedlejší účinky, protože u mě se za ce-
lou tu závodní kariéru žádný vedlejší účinky neprojevily. Měl 
jsem ohromné štěstí, což samozřejmě nemá být pro nikoho 
podpora myšlenky v sypání. Jediné, co chci zdůraznit, je to, 
že jsem to skutečně užíval ve správných kombinacích. Vždy 
jsem se držel u nižšího dávkování, protože mi vše fungovalo 
dokonale (kromě fejků samozřejmě). Vždy jsem navíc pou-
žíval jen ověřené zdroje z černého trhu. Chci ještě jednou 
pro všechny vymrdance zdůraznit – vždy jsem pravidel-
ně vysazoval, kurva. 

Nyní je obrovský trend a nešvar v tom, že závodníci nebo 
cvičenci nevysazují, anebo mostují. To je velká chyba. Ana-
bolika po delší době užívání přestávají fungovat. Recepto-
ry začnou být vůči těmto látkám necitlivé a účinek opadá.  
K tomu je důležité během kůry preparáty měnit nějakým 
způsobem tak, aby na sebe navazovaly a aby ten úči-
nek měl pořád stoupající tendenci. Samotná příprava na  
závody se musí řešit s trenérem. Nikdy se nepřipravujte 
sami. Jste pablbové vymrdaný a vůbec tomu nerozumí-
te.
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Vždy oslovte někoho, kdo vás nějakým způsobem nasměru-
je a postaví vám kůru tak, aby dávala smysl, měla požado-
vané účinky a aby vedlejší účinky byly naprosto minimalizo-
vané. S výběrem trenéra si dávejte bacha. V ČR je spousta 
mamrdů, kteří tomu absolutně nerozumí, ale rozdávají 
rady křížem krážem. Buď nemají osobní zkušenost, ane-
bo ji mají a domrdali se. Vybírejte si trenéry, kteří jsou zdraví 
a mají za sebou profesionální kariéru.

Po ukončení mé kariéry jsem v roce 2015 přešel na MMA.  
U bojových sportů jsou AS nežádoucí. Mohou sice za urči-
tých podmínek pomoci, ale spíše přináší nevýhody. Velký 
svalový objem totiž zpomaluje. Tyto látky se do bojových 
sportů hodí jen v určitých stádiích přípravy. Tím pádem 
jsem téměř vysadil – snižoval jsem příjem AS jen na 1-2 látky 
a poslední roky užívám samotný testosteron. Samozřejmě 
ho ale stále vysazuji. Dostal jsem se na 250 mg testosteronu 
za týden, což se rovná téměř přirozené lidské produkci. 

AŽ TI DOKTOR ZAKÁŽE CVIČIT, ŘEKNI MU, 
ŽE JE TO KUNDA A VÍ O TOM PÍČU
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PCT
Pojďme začít jednu z nejdůležitějších kapitol tohoto e-booku 
– PCTčko. Nechápejte mě špatně, ale já tomu nerad říkám 
PCT. Já tomu říkám česky vysazení. To se dá dělat dvěma 
způsoby – buď špatně, jako to děláš ty, nebo dobře, jako to 
dělám já. Samozřejmě co se týče vysazení, tak hodně vel-
kou roli hrají finance, protože nejlepší vysazení anabolik je 
za současného užívání růstového hormonu (hGH). Růstový 
hormon má vliv na rychlejší obnovu testosteronu, nehledě 
na to, že primárním efektem je udržení svalové hmotu prá-
vě přitom vysazení, když tělu ubývají vlastní anabolické látky 
a vlastní testosteron se ještě nezačal ani tvořit. Co se týče 
hGH, tak velkou roli hraje cena. Většina z vás švorcáků 
prochcanejch na to prostě nemá a s tím co děláte na to ani 
nikdy mít nebude, ale to je vaše mínus, měli jste se líp učit,  
vy debilové. U vysazení je vhodné, když se jede dlouhodo-
bější kůra a vysazuje se postupně. To znamená, že z pěti lá-
tek vysadíš na čtyři, na tři, na dvě a na jedné látce potom 
úplně vysadíš. Nebo když se berou dvě látky, tak se jedna 
vysadí a nechá se tam jen ta druhá. Když například bereš 
jednu látku více anabolickou a druhou více androgenní, tak 
je nejlepší vysadit nejdřív ty převážně androgenní, a jako 
poslední tam nechat ty anabolické. 

Když máš např. Boldenon a Testosteron, tak je lepší napřed 
vysadit testosteron a nechat tam delší dobu působit ten 
boldenon, protože je míň androgenní a tělo již má tendenci 
tvořit vlastní testosteron. Ideální je vysazovat na Stanozolo-
nu, protože minimálně potlačuje produkci vlastního testos-
teronu. Další věc je upravení stravy a tréninku. Při vysazení 
se sníží příjem bílkovin zhruba o nějakých dvacet až třicet 
procent. Tělo využívá po vysazení menší množství bílkovin 
(dokonce méně než u naturála).


