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10 KORISTI HIIT VADBE

Pri procesu hujšanja je nujno, da se nekajkrat na teden močno prepotimo in za tak način
priporočamo HIIT VADBO.
 
Kratica  HIIT pomeni  »High Intensity  Interval  Training« oz.  »Visoko-intenzivni  intervalni
trening«. To ni oznaka za določen tip treninga, temveč način, kako trening izvajamo. To
pomeni, da lahko večino poznanih oblik treninga pretvorimo v HIIT trening. Upoštevati je
treba osnovni princip, da delamo kratke intervale maksimalne intenzivnosti (od sebe damo
maksimum), ki jih kombiniramo z  intervali aktivnega počitka (primer: 20 sek. šprinta/ 20
sek. hoje/ 20 sek. šprint), med pavzo pa ne smemo pozabiti na  hidracijo, saj med izvedbo
HIIT treninga izgubimo veliko tekočine s potenjem.

HIIT trening torej lahko izvajamo na kolesu, z utežmi, z vajami z lastno težo, ipd.  Posebnost
HIIT treninga je, da ga izvajamo ob  izredno visokem pulzu, ki se dejansko skozi celoten
trening  ne spusti pod 150/160 utripov. Prav zato ni nič posebnega, če nam je med ali po
treningu HIIT malo slabo, saj je stimulacija našega centralnega živčnega sistema zelo visoka.
Zato treninga z utežmi in HIIT-a nikoli ne delamo na isti dan.

PREDNOSTI HIIT VADBE
1. učinek EPOC
EPOC (Excess Post-Exercise Oxygen Consumption) se imenuje tudi »afterburn« efekt, kjer
zaradi  intenzivnosti  HIIT vadbe močno  pospešimo metabolizem,  ta  pokuri  večjo količino
energije, ki jo telo pridobi z oksidacijo telesnih maščob. To pomeni, da telo še dolgo časa po
koncu HIIT vadbe pospešeno kuri maščobo. Metabolizem se s časom vrne nazaj na osnovni
nivo, vendar to lahko traja celo do 48 ur.
Višja kot je intenzivnost HIIT vadbe, več maščobe bomo pokurili med in po vadbi. 
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2. Povečana izguba maščobe v predelu trebuha
Nekateri  zdaj  nejeverno gledate,  saj  veste,  da  lokalna  izguba  maščobe  ni  mogoča.  To je
vsekakor res! Tisoči trebušnjakov nam ne bo pomagalo izgubiti maščobe na trebuhu! 
Razporeditev maščobe določajo v največji meri naši geni, delno pa naši hormoni. Na gene ne
moremo  vplivati,  obstajajo  pa  načini,  kako  stimuliramo  prave  hormone,  ki  nam  lahko
posredno pomagajo izgubljati na določenih mestih. 
Uganili ste: HIIT je eden od teh načinov treninga.

3. Pokuri več maščobe kot vzdržljivostna kardio vadbo
Znanstveniki so naredili raziskavo: primerjali so učinek HIIT vadbe in vzdržljivostne vadbe
na kožno gubo. Merjenje kožne gube je najboljši pokazatelj podkožne maščobe.
Rezultati: po 20 tednih so izmerili kožno gubo obeh skupin na 6 standardnih točkah na telesu.
Seštevek vseh šestih mest  je bil  v povprečju kar 9x manjši  pri  skupini,  ki  je delala  HIIT
vadbo.

4. Poveča sposobnost telesa za oksidacijo maščobe
Adaptacija na HIIT vadbo povzroča v telesu vrsto kemičnih reakcij, ki vodijo do tega, da
postane bolj učinkovito pri kurjenju maščobe. Ta adaptacija se zgodi že po 2 - 3 tednih oz. po
sedmih HIIT vadbenih enotah.

5. Stimulira nastanek novih mitohondrijev
Mitohondriji so celične strukture odgovorne za proizvodnjo energije. V njih iz maščob in OH
nastaja energija. Več kot imamo mitohondrijev, bolj učinkovito bomo kurili zaužite kalorije.

6. Izboljša inzulinsko občutljivost
Inzulinska  občutljivost  je  merilo,  kako  naše  celice  reagirajo  na  inzulin,  kar  je  ključnega
pomena  za  presnovo  OH  ter  za  preprečevanje  debelosti  in  diabetesa.  Če  je  inzulinska
občutljivost slaba,  mora trebušna slinavka (pankreas) izločati  večje količine inzulina in se
lahko utrudi in to vodi v nastanek diabetesa. Skoraj vsi patološko debeli ljudje imajo slabo
inzulinsko občutljivost in sodijo v skupino, ki je najbolj ogrožena za nastanek diabetesa in
težav s krvožilnim sistemom.
V ameriški raziskavi se je po 2 tednih HIIT-a inzulinska občutljivost izboljšala za 23%. 

7. Poveča izločanje pomembnih hormonov
HIIT vadba ni zgolj učinkovit način za kurjenje maščobe. Ta način treninga v telesu stimulira
sproščanje dveh najbolj pomembnih hormonov za hujšanje in rast mišic, to sta testosteron in
rastni hormon. Že po 10 minutah treninga so v krvi merljive pozitivne razlike v nivojih obeh
hormonov.
Zopet velja: večja je intenzivnost, boljši je efekt.

8. Omogoča istočasno hujšanje in pridobivanje mišic
Zopet kontroverzna izjava, saj večina ve, da sta proces hujšanja in proces pridobivanja mišic
inverzna procesa. To pomeni, da načeloma ne moreta potekati istočasno. Izjema so začetniki,
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ki prvih nekaj mesecev zaradi določenih telesnih adaptacij lahko s strukturiranim treningom
in kvalitetno prehrano dosežejo oboje hkrati.
HIIT vadba seveda ni  čudežno zdravilo.  Vsekakor je namenjena  hujšanju in ni  optimalen
način za pridobivanje mišične mase. Vendar pa HIIT vadbo lahko delamo tudi z utežmi in na
ta način stimuliramo rast mišic. Poleg tega HIIT stimulira izločanje testosterona, ki je najbolj
pomemben hormon za pridobivanje mišic.
Še en uporaben nasvet:  če smo v fazi  pridobivanja mišične  mase  in  se nam zdi,  da smo
pridobili nekaj maščobe, lahko en 20-minutni trening HIIT-a tedensko reši naše težave.
 
9.  Izboljša VO2 max
V02 max nam pove, koliko kisika je telo sposobno transportirati in uporabiti med vadbo in je
izvrsten  pokazatelj  fizične  pripravljenosti.  Višji  kot  je  VO2 max,  v  boljši  formi  smo.  Če
imamo visok VO2 max, bomo lahko dlje časa trenirali pri visoki intenzivnosti,  brez da se
utrudimo.

10. Praktičnost
 Raznovrstnost: HIIT način vadbe lahko uporabimo za nešteto možnih kombinacij treninga.
 Kratko in sladko: ni se nam potrebno eno uro mučiti na tekaču ali kolesu. HIIT je končan v

20 minutah in je veliko učinkovitejši.
 Oprema? Ni nujno potrebna. Lahko tečemo ali delamo vaje z lastno težo. Ne potrebujemo

veliko prostora ali dodatne opreme in jo lahko izvajamo tudi doma. 
 Pri vsaki vadbi, moramo glede na intenzivnost vedno popiti dovolj vode. Poleg tega pa

moramo tudi zaužiti po vadbi razna regeneracijska živila (npr. beljakovinski šejk, piščanec,
beljaki…)

NA HIIT TRENING S PAMETJO
HIIT-a se lotite pametno in na začetku ne pretiravajte. Izberite tisti tip treninga, ki vam najbolj
odgovarja. Če radi tečete, potem naredite HIIT vadbo s tekom. Če imate raje uteži, z utežmi.
Ni se treba siliti v obliko vadbe, ki vam ne ustreza. To samo zmanjša verjetnost, da boste
HIIT začeli redno izvajati, kar mora biti končni cilj.
Rezultati vas bodo presenetili.  Vsaj toliko, kolikor je naporna, je ta vadba tudi učinkovita.
Učinek se pokaže zelo hitro, kar boste sami ugotovili že po 3 - 4 tednih (cca 6 - 8 treningih)
vadbe.

Ker trening z ogrevanjem vred po navadi ne traja več kot 20 minut, bomo le stežka našli
izgovor, da ga ne moremo izvajati zaradi časovnih omejitev.
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