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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

Student: Jaroslav Oswald 

Školitel: PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D. 

Název práce: Režimy suplementace sportovců 

Cílem této práce bylo zpracování informací o vybraných potravinových 

doplňcích a zakázaných látkách ve sportu, přehledu vybraných laboratorních parametrů 

sledovaných v průběhu tréninku u konkrétních typů sportovců, 

vypracování a vyhodnocení kazuistik tří různých cvičenců s různým režimem 

suplementace. 

Užívání výživových doplňků stravy má u aktivních sportovců vliv na výkon. 

Suplementace různými doplňky stravy může mít vliv na zvýšení svalové hmoty, 

zlepšení silových dispozic a redukci tuku. Jedná se o bezpečný způsob stimulace 

fyzické aktivity. Zneužívání anabolických steroidů na jednu stranu prokazatelně vede 

k většímu nárůstu svalové hmoty a větší progresi v silových dispozicí, zároveň je ale 

doprovázeno širokou škálou nežádoucích účinků. 

Kazuistiky tří různých typů sportovců ukázaly rozdíly mezi naturálním 

cvičencem a uživateli dopingu. Cvičenec užívající po dobu 4 měsíců anabolické 

androgenní steroidy vykázal především značná silová zlepšení, zároveň pociťoval 

některé z nežádoucích účinků a po ukončení cyklu došlo k mírnému snížení hladiny 

testosteronu a mírnému zvýšení hladiny prolaktinu. Amatérský kulturista dlouhodobě 

užívající doping vykázal výrazně zvýšené hladiny jaterních enzymů, které jsou 

s největší pravděpodobností způsobeny právě zneužíváním anabolických steroidů. 

Klíčová slova: výživové doplňky stravy, anabolické androgenní steroidy, cvičenec, 

suplementace
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

Student: Jaroslav Oswald 

Supervisor of master thesis: PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D. 

Title of master thesis: Supplementation modes for athletes 

The aim of this work was to process information about selected dietary 

supplements and forbidden substances in sports, and also to give an overview of 

selected laboratory parameters monitored during training in specific types of athletes. 

Taking dietary supplements affects performance of active athletes. 

Supplementation with various dietary supplements can increase muscle mass, improve 

strength dispositions and help with fat reduction. It is a safe way to stimulate physical 

activity. It has been proven that usage of anabolic steroids leads to muscle mass increase 

and strength growth, but this usage is also accompanied with several undesirable side 

effects. 

Case reports of three different types of athletes show the differences between 

a natural user and an anabolic steroids user. The anabolic androgenic steroid user has 

shown a significant improvement in strength and performance, but he has also noticed 

some side effects (a slight decrease in testosterone levels after a cycle and an increase in 

prolactin levels). An amateur bodybuilder and long-term user of doping has shown 

significantly increased levels of liver enzymes, which are most likely caused by the 

abuse of anabolic steroids. 

Key words: dietary supplements, anabolic androgenic steroids, athlete, supplementation 
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1. ÚVOD 

V důsledku vysoké životní úrovně 21. století dochází k rozmachu využívání 

výživových doplňků stravy. Především vlivem masmédií se výživové doplňky staly 

nedílnou součástí stravy většiny návštěvníků posiloven. Ve snaze vyrovnat se módním 

a sportovním vzorům dochází ovšem nejen k rozmachu uživatelů výživových doplňků, 

ale i uživatelů anabolických steroidů a dalších forem zakázaných látek. Doping byl 

v minulosti spojován především se sférou profesionálních sportovců. Část laické 

veřejnosti zůstává o tom stále přesvědčená, pravda je ale úplně jiná. Užívání dopingu 

(především anabolických steroidů) se stalo běžným jevem jak mezi profesionálními 

sportovci, tak mezi amatérskými sportovci i obyčejnými cvičenci v posilovnách (Dostál, 

2019). 

Výživové doplňky užívané mezi cvičenci a jinými sportovci mají doložené údaje 

o účinnosti, některé mají využití i v klinické praxi. Spousta amatérských sportovců 

ovšem věnuje suplementaci mnohem větší důležitost a opomíjejí fakt, že užívání 

výživových doplňků by mělo být doplněním správné energetické bilance, jídelníčku, 

načasování a frekvence jídel (Roubík, 2019). 

Anabolické androgenní steroidy prokazatelně zvyšují sílu a způsobují nárůst 

svalové hmoty. Cvičenci užívající například testosteron enantát jsou schopni při dávce 

600 mg týdně navýšit svalovou hmotu o několik kilogramů za poměrně krátkou dobu 

a výrazně zlepšit své silové výkony (Bhasin, Woodhouse et al., 2001). 

Pozitivní vliv na sportovní výkon je doprovázen četnou řadou nežádoucích 

účinků, které mohou být závažným zdravotním rizikem především při dlouhodobém 

užívání. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří především zvýšení kardiovaskulárního 

rizika, negativní vliv na reprodukční systém a na centrální nervový systém, jaterní 

a renální dysfunkce, gynekomastie, akné, virilizace u žen (Kicman, 2008). 
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2. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo zpracování informací o vybraných potravinových 

doplňcích a zakázaných látkách ve sportu (převážně v kulturistice a fitness), podat 

přehled vybraných laboratorních parametrů sledovaných v průběhu tréninku 

u konkrétních typů sportovců, vypracování a vyhodnocení kazuistik tří různých 

cvičenců s různým režimem suplementace. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1  Doplňky stravy 

Od počátku vývoje různých sportovních odvětví jsou sportovci spojováni 

s vyváženou a pestrou stravou. První poznatky o sportovních aktivitách byly 

zaznamenány už u starověkých civilizací. Sportovci této doby dbali na vyvážený příjem 

potravin z přírodních zdrojů. Podobně je tomu dnes. Trendem mezi sportovci dnešní 

doby je vyvážená a pestrá strava, kterou navíc obohacují doplňky stravy pro ještě lepší 

výkony. Vzniklo široké spektrum suplementů, které odlišným typem účinku, 

dopomáhají ke zlepšení jak fyzické, tak i psychické zdatnosti. 

Legislativní rámec 

Zákon č. 120/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Doplňkem stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která 

je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním 

nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, 

určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích (fragment #f5230025 

zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích). 

Rozdělení doplňků stravy ve sportu (převážně v kulturistice a 

fitness) 

Přehled a rozbor typů doplňků stravy, které používají především sportovci, ale 

často i široká veřejnost za účelem náhrady stravy nebo obohacení svého jídelníčku, je 

řazeno podle typu účinku. V dnešní době je spektrum doplňků velmi pestré, pro 

snadnější pochopení a zvolení vhodného produktu se doplňky často rozlišují na dva 

podtypy: doplňky stravy s anabolickým účinkem a doplňky stravy s účinkem redukce 

tuku. 
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Do první zmiňované skupiny patří suplementy, které vedou k anabolickému 

účinku a sportovci je používají pro zvětšování svalové hmoty, jako náhražku stravy, 

zlepšení výkonu, regeneraci nebo obecně při potřebě doplnění určitých živin.  

Do druhé kategorie se řadí doplňky stravy opačného charakteru – podporující 

katabolické děje v těle, které sportovci užívají především pro redukci váhy a stimulaci 

výkonu. 

Tento typ rozdělení vymezí účelově obdobné doplňky a zároveň snadno 

napomůže laikovi vybrat cílený produkt nebo jejich kombinaci. Další z možností je 

kombinovat doplňky z jednotlivých skupin dohromady (v případě, že cvičenec chce 

zvýšit podíl svalové hmoty a zároveň redukovat podíl tuků). Důležité je i zmínit, že 

účinek výživových doplňků je úzce spjat se stravou (tzn. pokud cvičenec bude 

doplňovat příjem bílkovin z proteinového nápoje, ale jinak jeho příjem bílkovin ze 

stravy bude deficitní, tak se očekávaný efekt zvětšování podílu svalové hmoty 

nedostaví) a fyzickou aktivitou - viz obr. 1 (Roubík, 2019). 

Obrázek 1 - Principy moderní výživy (Roubík, 2019) 

Postavení důležitosti suplementace v obecném konceptu fyzické aktivity a stravy. 

3.1.1  Doplňky stravy s anabolickým účinkem 

Suplementy s anabolickým účinkem byly úplně první suplementy, které se na 

trhu objevily. Začátek spadá do 50. let minulého století, kdy byla především v USA jen 

velmi malá komunita cvičenců. Přesto už i v této době byla známá důležitost 
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bílkovinové stravy pro růst svalů, což vedlo vzpěrače Boba Hoffmana k vývoji prvního 

proteinového prášku (Richter, 2010, Suplementy: proteiny (I.)). 

Přestože od této doby uplynula už desetiletí a na trhu už je velmi široké 

spektrum různorodých suplementů, proteinové doplňky jsou pořád nejčastěji užívaným 

doplňkem. 

3.1.1.1  Proteiny 

Zhruba před 10 až 15 lety byly výživové doplňky konzumovány výlučně 

kulturisty a lidmi, kteří intenzivně cvičili. Během uplynulých 5 let se však bílkovinné 

doplňky staly samozřejmostí jak pro sportovce, tak pro veřejnost. Velký segment 

obecné populace využívá proteinových doplňků stravy z různých důvodů. 

Urychlení regenerace po fyzické zátěži a podpoření nárůstu svalové hmoty, to 

jsou hlavní dva důvody, proč proteiny patří mezi nejvyužívanější a všemi sportovci 

i nesportovci oblíbený doplněk stravy. Proteinové doplňky jsou na trhu v různých 

formách, a to jako proteinový prášek, proteinové tyčinky, předpřipravený proteinový 

nápoj. Nejužívanější formou je proteinový prášek. Jedná se o sušené, upravené 

a zpracované bílkoviny obsažené v přírodních zdrojích. Nejvyužívanějšímu zdroji pro 

přípravu proteinů jsou především mléko, maso a vejce. Další kategorii tvoří rostlinné 

proteiny obsahující především bílkoviny z konopí, fazolí, hrachu, rýže, pohanky, sóji, 

dýňových semínek nebo brusinek. Vhodné jsou pro vegany. Mezi kulturisty a cvičenci 

je obecně preferována živočišná bílkovina (především syrovátka) díky větší 

využitelnosti v organismu (Richter, 2010, Suplementy: proteiny (I.)). 

Vývoj proteinových doplňků stravy 

Bob Hoffman, jak je výše zmíněno, přišel s úplně první distribucí proteinů. 

Jednalo se o sójové proteiny. Hlavní výrobní surovinou byla sójová mouka. Získaná 

bílkovinová frakce se pouze ochutila sladidlem a proteinový prášek se prodával 

v několika možných příchutích (čokoládový, vanilkový a příchuť vlašský ořech 

s kokosem). Tento protein nesl název Hoffman's Super Hi-Proteen a odstartoval vlnu 

dalších, propracovanějších výrobků. Dalším v řadě byl Hoffman's Ten in One Hi-

Proteen, který obsahoval deset různých přírodních zdrojů bílkovin. Jednalo se 

o přírodní sójový prášek, kaseinát, bílkovinu z bavlníkových semen, vaječný albumin, 

želatinu, arašídy, pivovarské kvasnice, pšeničné klíčky a lecitin. Následně byl uveden 
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na trh i třetí typ proteinu (Hoffman's Protein from the Sea), který obsahoval zpracované 

části mořských živočichů (sardinek, raků, mořských koníků). Vzhledem k tomu, co 

protein obsahoval, si lidé stěžovali na odporný zápach a chuť a díky tomuto proteinu 

razili heslo: „co nechutná odporně, nic nedělá“. Mezi další producenty doplňků 

poloviny 20. století patřil I. Johnson, který spolupracoval s těmi nejlepšími kulturisty té 

doby a svůj protein obohatil o enzymatickou složku, která mu zajistila lepší 

stravitelnost. Během 70. let rostlo spektrum surovin pro výrobu proteinu. Výrobci 

bílkovinu nezískávali jen ze sójové mouky, ale i z mléka nebo vajec. Proteiny se začaly 

obohacovat i o další složky jako enzymy, sladidla či glutamin. Na trh se záhy dostal 

i Zero Carb Protein s téměř nulovým obsahem sacharidů. Největší přelom ve výrobě 

proteinů nastal koncem 20. století, kdy se při výrobě začala využívat syrovátka, která 

má vyšší hodnotu rozvětvených aminokyselin a zajišťuje větší stimulaci syntézy svalu 

než kasein či sójová bílkovina. Do té doby byla pouhým odpadem při výrobě sýrů, 

a proto cena syrovátky postupem času rostla nahoru (Richter, 2010, Suplementy: 

proteiny (I.), Colescott, 2009). 

Výroba & složení doplňků 

Pro výrobu proteinových přípravků je důležitá především jedna zásadní 

surovina, a tou je mléko. Mléko obsahuje dvě složky bílkovin: kasein a syrovátkovou 

bílkovinu, na kterých je postavená většina proteinových doplňků stravy. Při srážení 

mléka vzniká tuhá složka – kasein a tekutá složka – syrovátka. Tyto dvě suroviny se 

dále zpracovávají do konečných forem. Proteinové přípravky se dají zpracovat několika 

způsoby. Způsob výroby a zpracování určuje cenu a kvalitu zhotoveného produktu. 

Zastaralou metodou, která se dnes už téměř nevyužívá, je prosté sušení („suchá 

cesta“). Jelikož dochází k vysušení produktu, jedná se o levnou metodu. Vzniklý 

produkt je ale hůře vstřebatelný. Příkladem této výroby je sušený vaječný bílek. Pro 

přípravu koncentrátu lze produkt vysušit a dále eliminovat nežádoucí složky 

nebílkovinové povahy. 

Modernějším způsobem výroby je iontová výměna. Ta využívá elektrických 

nábojů bílkoviny, díky kterým probíhá separace od ostatních částí. Metoda je poměrně 

levná a zhotovený koncentrát obsahuje nízké množství laktózy a tuků, na druhou stranu, 

činidla používaná při iontové výměně mohou bílkovinu denaturovat. 



 

14 
 

Nejmodernější výrobní technologií je mikrofiltrace zkříženým tokem přes 

keramické filtry neboli CMF (Cross Flow Microfiltration). CMF je výrobní metoda, při 

které se šetrně oddělí chtěné biologicky aktivní bílkoviny od denaturovaných bílkovin, 

mléčného tuku a laktózy. Keramické filtry propouštějí pouze syrovátkovou bílkovinu 

a ostatní nechtěné složky zůstávají uvnitř. Jedná se fyzikální metodu, u které nejsou 

použitá žádná chemická činidla, která by mohla poškodit výsledný produkt jako 

například u iontové výměny. Ve vzniklém produktu zůstane spektrum syrovátkových 

proteinů a další biologicky aktivní frakce jako alfa laktoglobulin, beta laktoglobulin, 

sérový albumin, laktoferin, enzym laktoperoxidáza, peptony proteáz, 

glykomakropeptidy (Richter, 2011, Suplementy: proteiny (III.)). 

Laktoferin je glykoprotein ze skupiny transferinů (proteiny, které nehemovým 

způsobem dokážou vázat ionty železa). Ve větším množství je v mateřském mléce. Jeho 

funkce je především udržovat stálou a rovnovážnou hladinu železa v organismu, ale 

zároveň má imunomodulační vlastnosti (Véght, 2009). 

Glykomakropeptidy jsou bílkoviny s krátkým řetězcem, které v těle uvolňují 

další chemické látky navozující pocit sytosti. V této souvislosti proběhla i studie na 

patnácti dobrovolnících, kterým byl podáno 50 g maltodextrinu samostatně nebo 

v kombinaci s 50 g WPI (Whey Protein Isolate), či 50 g glykomakropeptidu. Z krevních 

odběrů bylo zjištěno, že při kombinaci s WPI se hladina glukosy v krvi snížila o 11 % 

a u glykomakropeptidu o 18 %. Nápoj s GMP dokonce snížil hladinu insulinu v krvi 

o 34 % oproti proteinovému izolátu. Glykomakropeptidy obsahují jen velmi málo 

aminokyseliny fenylalaninu (vhodné pro pacienty s fenylketonurií), dále se užívají pro 

zlepšení stavu při srdečních onemocněních, při onemocněních ústní dutiny nebo při 

poruchách jater (Hoefle, Bangert et al., 2018). 

Hlavní typy proteinových doplňků stravy 

Širokospektré rozdělení syrovátkových proteinů tvoří 3 nejvíce využívané 

skupiny – koncentrát, izolát a hydrolyzát (Richter, 2011, Suplementy: proteiny (IV.)). 

Mezi další využívané proteiny patří kaseinové proteiny („noční proteiny“), 

vaječné proteiny, rostlinné (vegan) proteiny anebo hovězí proteiny („beef proteiny“). 

Vaječné, rostlinné a hovězí proteiny většinou nejsou vyhledávaným typem proteinových 

doplňků, protože cvičenci preferují syrovátkové proteiny (Richter, 2011, Suplementy: 

proteiny (IV.)). 
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I. Koncentrát 

WPC neboli Whey Protein Concentrate je doplněk obsahující 29-89 % bílkovin. 

Zbytek tvoří tuky a sacharidy (ve formě laktózy). Jedná se o typ proteinu, který se 

pomaleji vstřebává (1,5-3 hodiny). Proto je důležité u tohoto typu suplementu sledovat, 

jaké složení výrobce uvádí, a pokud možno vybrat ten s největším obsahem bílkovin 

a nejmenším obsahem tuků a sacharidů. Problém při takovéto selekci je, že výrobci 

často přesný podíl laktózy vůbec neuvádějí. Pro standardního cvičence je rozdíl mezi 

koncentrátem a jinými proteiny (s vyšším obsahem bílkovin a nižším obsahem 

sacharidů a tuků) zanedbatelný, a proto je nejčastěji užívaným typem proteinu. 

Jednodušší proces výroby (na rozdíl od izolátu a hydrolyzátu) zajistí výrazně lepší chuť 

a nižší cenu. V dnešní době je na trhu nesčetné množství doplňků stravy proteinového 

charakteru a často se můžeme setkat i s doplňkem, který obsahuje směs koncentrátu 

s izolátem nebo hydrolyzátem. Užití koncentrátu výrobci většinou doporučují 45 minut 

po fyzické aktivitě nebo jako náhradu stravy během dne s odstupem 3-4 hodin (Richter, 

2011, Suplementy: proteiny (IV.)). 

II. Izolát 

WPI neboli Whey Protein Isolate je typický tím, že obsahuje minimálně 90 % 

bílkovin a je téměř úplně zbaven tuků a sacharidů. Z tohoto důvodu bývá v porovnání 

s koncentrátem o něco vyšší cena a menší podíl sacharidů a tuků většinou mění chuť 

(pro většinu cvičenců k horšímu). Jedná se o méně využívaný typ proteinového doplňku 

stravy. Tím nejmarkantnějším rozdílem mezi koncentrátem a izolátem bývá cena, 

a proto jej cvičenci volí především při intoleranci laktózy. Podobně jako u koncentrátu 

výrobci většinou uvádějí užití 30 minut po fyzickém výkonu nebo jako náhradu stravy 

kdykoli během dne s odstupem 3-4 hodin. Porovnání izolátu s koncentrátem je ideálně 

znázorněno v následující tabulce č.1 (Tinsley, 2017). 
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Tabulka 1 - Rozdíly mezi izolátem a koncentrátem (Tinsley, 2017) 

 WPI (proteinový izolát) WPC (proteinový koncentrát) 

Zpracování více náročné méně náročné 

Bílkoviny 23 g 18 g 

Sacharidy 1 g 3,5 g 

Tuky 0 g 1,5 g 

Laktóza více jak 1 g více jak 3,5 g 

Cena Vyšší Nižší 

 

III. Hydrolyzát 

Při konzumaci bílkovin jako takových dochází ke kaskádě procesů, při kterých 

se v těle bílkovina zpracuje. Celý proces začíná homogenizací žvýkáním, pokračuje 

částečným natrávením pepsinem v žaludku. Následně se do tenkého střeva uvolní část 

bílkovin, peptidů a jednotlivých aminokyselin a dochází k další částečné hydrolýze na 

oligopeptidy nebo k úplné hydrolýze na aminokyseliny. Hydrolyzát celému procesu 

napomáhá a umožňuje dodání předtrávených a předštěpených bílkovin do organismu. 

Jedná se o směs peptidů a volných aminokyselin, které se při výrobě 

enzymaticky zpracovaly proteolytickými enzymy. Některé peptidy vyžadují v těle další 

natrávení, jiné se společně s volnými aminokyselinami uvolňují přímo do krve. Tím se 

celý proces urychlí a dochází k rychlejšímu transportu do svalů. Z tohoto důvodu je 

hydrolyzát preferovaným doplňkem po fyzickém výkonu, kdy svaly potřebují rychlé 

dodání potřebných živin. Další velkou výhodou je, že při procesu hydrolýzy dochází 

k odstranění dalších složek, které mléčná bílkovina obsahuje a které můžou v těle 

způsobit alergickou reakci. Zhotovený produkt je zbaven sacharidů a tuků, proto je 

nejvhodnějším proteinem do redukčních diet. 
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Stupeň hydrolýzy udává, jak velké řetězce peptidů doplněk obsahuje. Často se 

používá kombinace hydrolyzátu s vysokým stupněm hydrolýzy (a tedy menšími řetězci 

peptidů) společně s pomaleji se vstřebatelným koncentrátem. Právě tato kombinace 

využívá postupné a plynulé dodání živin do svalů a nazývá se vícesložkový protein 

(Caha, 2013). 

IV. Kasein  

Kaseinový protein má zastoupení na trhu podstatně větší. Kasein je bílkovina 

obsažená v tvarohu, mezi cvičenci je známá jako noční protein. Už v minulém století 

bylo výživovým trendem cvičenců užívat tvaroh před spaním. Tvaroh se pomalu tráví, 

tělo zasytí a ráno po probuzení se nedostavuje pocit hladu. Kaseinový protein funguje 

na stejném principu postupného uvolňování kaseinových aminokyselin, které zásobují 

svalovou buňku během noci. V žaludku kasein vytvoří určitou formu hrudek, které se 

postupně dostávají do intestinální části trávicího systému, kde se kaseinové peptidy 

a aminokyseliny přes střevní stěnu dostávají do krve a následně ke svalové buňce. 

Typů kaseinových doplňků stravy je na trhu více. Najdeme tak kaseináty 

(vápenatý, draselný, sodný), micelární kasein, hydrolyzát kaseinu anebo mléčný izolát. 

První zmíněný typ – kaseináty – jsou zastaralé, dnes málo využívané doplňky. 

Zbylé uplatnění má dnes pouze kaseinát vápenatý (draselný a sodný jsou už obsoletní). 

Pro vysrážení kaseinu se používá chemické činidlo. Kasein se získává nejprve sýřením 

kyselinami a následnou neutralizací hydroxidem vápenatým, sodným nebo draselným. 

Při tomto procesu dochází k znehodnocení a denaturaci bílkoviny. Vzniklý produkt se 

obtížně vstřebává a část z těla vyjde nevyužita. 

Micelární kasein je preferovaný typ kaseinového proteinu, který se vyrábí 

ultrafiltrací mléčné bílkoviny. Do výsledného produktu se často přidává i část 

syrovátkové bílkoviny. Pro gastrointestinální trakt je mnohem lépe využitelný 

a vstřebatelný nežli kaseinát. Ve formě micel se postupně dostává přes střevní stěnu 

a postupně zásobuje svaly živinami. 

Princip výroby kaseinového hydrolyzátu je stejný jako u toho syrovátkového. 

Pomocí enzymů dochází ke štěpení kaseinu na peptidové řetězce a volné 

aminokyseliny. Hydrolyzát kaseinu je jedním z novějších typů proteinu a je rozšířen 

především v USA (Caha, 2011, Jäger, Kerksick et al., 2017) 
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Jako mléčný izolát se označuje už výše zmíněná kombinace 80 % kaseinu 

a 20 % syrovátkového proteinu. 

Užívání všech typů kaseinových proteinů výrobci doporučují 20-30 minut před 

spaním, čímž cvičenec zacílí odvrácení nočního katabolismu (Caha, 2016). 

V nejvyšší anglické fotbalové lize byla provedena studie u deseti profesionálních 

fotbalistů. Respondenti studie užívali před spaním po každém fotbalovém zápase 40 g 

kaseiového proteinu nebo 40 g sacharidů. Cílem této studie bylo posoudit schopnost 

regenerace u všech testovaných subjektů. Stupeň regenerace byl určován předem 

stanovenými faktory fyzické zdatnosti – výskok do protipohybu, index reaktivní síly, 

bolestivost svalů a dotazník pro vyhodnocení psychického rozpoložení. Údaje byly 

měřeny před a 12, 36 a 60 hodin po každém zápase. Z výsledků vyplynulo, že 

kaseinový protein měl pravděpodobně pozitivní vliv na výkon do protipohybu. Index 

reaktivní síly byl zvýšen 12 a 36 hodin po užití sacharidů. Bolestivost svalů, které byla 

měřena analogovou stupnicí, byla vyšší po užití sacharidů, z čehož plyne, že kaseinový 

protein měl pozitivní vliv na bolestivost svalů po výkonu. Závěrem studie bylo 

uvedeno, že kaseinový protein užívaný před spaním zrychluje zotavení a poskytuje 

zmírnění deficitu výkonosti v dnech po zápasech (Abbott, Brett et al., 2018). 

„Pro a proti“ při užívání proteinových doplňků stravy 

Benefity a negativa užívání proteinových doplňků vycházejí především 

z denního příjmu bílkovin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) určil denní 

příjem bílkovin pro dospělého člověka na 0,83 g/ 1 kg tělesné váhy jednotlivce (Suková, 

2012). 

Stejně tak i International Society of Sports Nutrition v USA uvádí denní příjem 

bílkovin pro dospělého člověka 0,8 g/ 1 kg tělesné váhy. Dále se zabývá i bílkovinovým 

příjmem u fyzicky aktivních jedinců. Výzkumný výbor této společnosti schválil sedm 

bodů pro fyzicky aktivní jedince a jejich bílkovinový příjem. Tvrzení jsou podložena 

rozsáhlým výzkumem a vyplývá z nich následující: 

1. jednotlivci, kteří se účastní pravidelného tréninku, vyžadují více bílkovin ve 

stravování nežli neaktivní jedinci se sedavým stylem života 

2. příjem bílkovin 1,4 – 2,0 g u aktivně cvičících jedinců je bezpečný a zároveň může 

dopomoci k lepší adaptaci na trénink 
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3. pokud vyšší příjem bílkovin u zdravých, aktivních osob je součástí vyvážené stravy s 

vysokým obsahem živin, není škodlivý pro funkci ledvin nebo kostní metabolismu 

4. v případě, že fyzicky aktivní jedinci nejsou schopni pomocí pestré, pravidelné 

a vyvážené stravy dosáhnout denního příjmu bílkovin, tak výživové doplňky stravy jsou 

praktickým způsobem, jak zajistit adekvátní a kvalitní příjem bílkovin pro sportovce 

5. různé typy a kvalita bílkovin mohou ovlivnit biologickou dostupnost aminokyselin 

v těle, proto podle vědeckého ověření určitý typ bílkoviny může být nadřazený jinému, 

pokud jde o optimální zotavení nebo přizpůsobení tréninku 

6. pro správné zotavení, imunitní funkci, růst a udržování tělesné hmotnosti je důležitý 

přiměřeně časovaný příjem bílkovin 

7. specifické doplňky aminokyselin (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem) jsou za 

určitých okolností schopny zlepšit výkon a zotavení po fyzické aktivitě (Campbell, 

Kreider et al., 2007). 

Mezi hlavní benefity užívání proteinových doplňků stravy patří snížení 

bolestivosti svalů, nárůst svalové hmoty a zesílení při prodlouženém tréninku 

u mladších i starších jedinců (de Groot, Cermak et al., 2012). 

Na americké univerzitě v Tampě byla provedena studie, která byla zaměřena na 

míru zvýšení zotavení a změny ve složení těla při užívání syrovátkového nebo rýžového 

proteinu po cvičení. Dvacet čtyři mužů středního věku bylo rozděleno na dvě skupiny. 

Jedna skupina užívala po cvičení 48 g rýžového proteinu a druhá 48 g izolátu 

syrovátkové bílkoviny. Muži cvičili třikrát týdně po dobu osmi týdnů. Pozorovanými 

faktory byly: vnímání zotavení po cvičení, bolestivost, připravenost na fyzický výkon. 

Dále byla zaznamenána tloušťka svalu, tělesná kompozice a pro zjištění síly horní 

a dolní partie těla byly pozorovány sílové rozdíly na benchpressu (soupažný tlak v lehu 

na rovné lavici s velkou činkou) a legpressu (tlak nohou). Studie zjistila, že 

psychomotorické pozorování zotavení, bolesti a připravenosti nevyznačovalo zjevné 

rozdíly. Na druhou stranu byly významně pozorovány pozitivní účinky na podíl 

netukové tělesné hmoty, svalové hmoty, svalovou sílu a redukci tuku. Závěrem studie 

bylo zjištěno, že oba typy proteinu po aplikaci napomohly k získání svalové hmoty, 

redukci tělesného tuku a celkově zlepšily trénink (Joy, Lowery et al. 2013). 

Určitým negativem údajů k hodnocení účinnosti proteinových doplňků stravy je 

fakt, že nejsou měřitelná a nezjistíme přesné měřítko zmírnění poškození svalu 
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a zvýšení obnovy jeho funkce po tréninku. Vysoký příjem bílkovin bývá často 

kombinovaný s dietami s nízkým obsahem sacharidů. Tato kombinace se často používá 

k redukci tělesné hmotnosti. Na univerzitě v Chicagu byla provedena studie, která 

zkoumala vztah mezi touto dietou a acidobazickou rovnováhou, riziko pro ledviny 

a kostní metabolismus. Studie byla prováděna u deseti jedinců, kteří postupně snižovali 

příjem sacharidů, a posléze přešli z velmi nízké hladiny sacharidů na udržovací fázi 

redukční diety s omezeným množstvím sacharidů. Hodnota pH moči se snížila 

z obvyklých 6,09 na 5,56 (při velkém snížení sacharidů) a na 5,67 (v udržovací fázi 

redukční diety). V moči se zvýšilo nasycení nedisociované kyseliny močové, hladiny 

vápníku v moči se zvýšily ze 160 mg na 258 mg (při velkém snížení sacharidů) a na 248 

mg (v udržovací fázi diety). Zvýšení nebylo nijak kompenzováno zvýšením střevní 

absorpce, a tak se celková bilance vápníku snížila. Závěrem bylo uvedeno, že dieta 

s vysokým zastoupením bílkovin a nízkým zastoupením sacharidů zatěžuje ledviny 

kyselostí, zvyšuje riziky tvorby ledvinových kamenů, snižuje vápníkovou bilanci 

a zvyšuje riziko ztráty kostní hmoty (Reddy, Wang et al., 2002). 

Při zvýšení podílu bílkovin ve stravě (o 34 g denně) bylo pozorováno zvýšení 

celkové relativní pravděpodobnosti vzniku močových kamenů (Robertson, Heyburn et 

al., 1979, Khan, Pearle et al., 2016). 

Přestože veškerá snaha propagovat proteinové přípravky poukazuje na efekt 

redukce podkožního tuku, tak v určitých případech se může dostavit i opačný efekt. 

Nadměrný příjem bílkovin u jedince, který žije sedavý životní styl bez aktivního 

pohybu, může vést k tomu, že proteiny budou katabolickými ději přeměněny na 

glykogen a následně na tuk. 

Případy z předchozích let ukázaly, že příjem nečistých anebo kontaminovaných 

proteinů může vážně narušit fyziologické funkce člověka (Samal, Samal, 2018). 

Podle pozorování dermatologů a výživových poradců se u některých cvičenců 

užívající ve větší míře proteinové nápoje objevuje vývoj a exacerbace akné. Možný 

důvodem rozvoje akné u těchto fyzicky aktivních jedinců je právě syrovátkový protein. 

Přesto potenciál způsobit akné je u syrovátkového proteinu nejasný a liší se dle 

jednotlivých produktů podle čistoty a složení přípravku (Pontes, Fernandes Filho et al., 

2013). 
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3.1.1.2  Kreatin 

Kreatin je dalším oblíbeným a velmi často užívaným doplňkem pro stimulaci 

výkonu a nárůst svalové hmoty. Využívá se především pro zlepšení dynamických 

a silových dovedností jednotlivých sportovců. Z tohoto důvodu je používán jak mezi 

kulturisty a jinými cvičenci, tak i mezi sprintery, skokany, trojbojaři, diskaři a koulaři. 

Užívání kreatinu se stalo populárním po olympijských hrách v Barceloně v roce 1992, 

kdy jej užívala řada atletů a ukázal se jeho pozitivní vliv na výkony (Buford, Kreider et 

al., 2007). 

Jedná se o endogenní molekulu peptidové povahy, která se běžně vyskytuje 

v potravě. Největším podílem je kreatin obsažen v mase, a to především v hovězím, 

vepřovém, rybím (losos, tuňák) a kuřecím. Většina endogenního kreatinu (až 95 

procent) je uložena v kosterním svalstvu, zbytek je uložen v mozku, játrech, ledvinách 

a varlatech (Kreider, Kalman et al., 2017). 

Endogenní syntéza probíhá ve slinivce, játrech a ledvinách díky třem 

aminokyselinám: argininu, glycinu a metioninu. Z míst syntézy se molekula dostává do 

krevního oběhu a následně je z krevní plasmy transportovaná přes CRT (Creatin 

Transporter Protein) do buněk. Nejdůležitější známou fyziologickou funkcí kreatinu 

v těle je podílení se na energetických dějích v buňce. Kreatin udržuje intracelulární 

hladiny ATP (adenosintrifosfátu) v kosterním svalstvu. ATP se regeneruje pomocí 

fosfo-kreatinového systému, kde kreatinfosfát daruje svou fosfátovou skupinu ADP 

(adenosindifosfátu) za vzniku ATP, což napomáhá omezit vyčerpání energie během 

rychlého svalového pohybu. Tato reakce probíhá rychle a reverzibilně prostřednictvím 

enzymu kreatinkinázy, což zvyšuje kapacitu ATP pro doplnění kreatinfosfátu 

i kreatinkinázy. V klidu naopak ATP daruje fosfátovou skupinu kreatinu, aby doplnil 

zásoby kreatinfosfátu pro budoucí použití svalové kontrakce. „Zásobárna“ energie 

uložená v kreatinfosfátu vystačí pro svalovou práci na asi prvních 10 sekund. Jak 

kreatin, tak kreatinfosfát jsou nestabilní molekuly, které se spontánní cyklizací 

přeměňují neenzymaticky na kreatinin ve svalech. Kreatinin nemůže fosforylovat, 

přechází do krve a je odváděn z těla močí. 

Syntéza endogenního kreatinu je ale omezená a má svou kapacitu, proto 

sportovci spoléhají na doplnění kreatinu pomocí doplňků stravy. Při užívání kreatinu se 

zvyšuje jeho hladina v plazmě a v určité fázi může dojít k naplnění kapacity 
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transportérů, a tak se další molekuly nedostanou do buněk. Dojde-li k naplnění kapacity 

transportéru nebo dosažení maximální koncentrace kreatinu v buňce, potencionální 

příznivé účinky tohoto doplňku se nedostaví. Naopak bílkoviny, sacharidy, kyseliny 

alfa-lipoová a D-pinitol mohou stimulovat přechod kreatinu do buňky, a proto sportovci 

kreatin zařazují především v objemové fázi, kdy mají jídelníček bohatý na bílkoviny 

a sacharidy, nebo jej doplňují užíváním kyseliny alfa-lipoové. Obecně platí, že jedinec 

o hmotnosti 70 kg má celkový obsah kreatinu 120 g a každý den produkuje 2 g jak 

z výživových, tak endogenních zdrojů (Kreider, Kalman et al., 2017). 

Dávkování kreatinu 

Nejčastějším typem, který vyhovuje i dlouhodobému užívaní kreatinu, je model 

pěti gramů kreatinu po fyzickém výkonu. Je tu ovšem ještě odlišný model „nasycovací“ 

a následné „udržovací“ fáze, který je vhodný pro krátkodobé užívání. Ze začátku 

cvičenec užívá patnáct až dvacet gramů kreatinu ve třech až čtyřech fázích během dne. 

Přibližně po pěti dnech sníží dávkování na pět gramů denně po tréninku. Oba modely 

užívání kreatinu jsou znázorněny v následující tabulce č. 2 (Klein, 2010). 

Tabulka 2 - Protokol užívání kreatinu (Klein, 2010) 

Protokol Kolik? Jak dlouho? Kdy? 

Dlouhodobý 3-5 gramů 4 týdny – 5 let po tréninku 

Krátkodobý 20 gramů 4–5 dní 4 x 5 gramů/ den 

Důvody užívání kreatinu 

Mnoha studiemi bylo prokázáno zlepšení výkonnosti ve sprintu, vzpírání, 

kulturistice, ale i dalších sportů, které využívají rychlých a dynamických pohybů jako 

například fotbal, ragby nebo bojové sporty. 

Za lepšími výkony v různých sportovních odvětvích stojí paleta benefitů, které 

kreatin přináší: zvýšení anaerobního prahu, tělesné hmotnosti bez podílu tuku, silového 

výkonu, rychlostního výkonu a doby trvání rychlostního výkonu, zlepšení regenerace 

organismu (Smejkal, 2014). 
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Mimo užití pro lepší sportovní výkony má kreatin opodstatnění i u některých 

patofyziologických stavů (atrofie mozku, deprese po mrtvici, městnavé srdeční selhání, 

chronické poruchy muskuloskeletálního aparátu, aterosklerotická onemocnění anebo 

nefrotoxicita cisplatiny). Výzkum ukázal, že kreatinfosfát hraje roli v patologii 

kosterního svalu a v některých případech exogenní kreatin zmírnil bolest související 

s patologií, v neurologických onemocněních souvisejících s věkem a sníženou 

funkčností mozku spojenou s Parkinsonovou chorobou, Huntingtonovou chorobou, 

amyotrofickou laterární sklerózou, dlouhodobým deficitem paměti a Alzheimerovou 

chorobu. 

Obecně platí, že během stárnutí se snižují hladiny kreatinu a kreatinfosfátu 

v kosterním svalstvu. Míra regenerace kreatinfosfátu po fyzickém výkonu klesá 

přibližně o 8 % každých deset let po dosažení věku třiceti let. Užití kreatinu po cvičení 

zvyšuje kreatin a kreatinfosfát o 10-40 %. U stárnoucí populace má pozitivní vliv na 

zdraví kosterního svalstva, zároveň exogenní kreatin v krvi může prostoupit do mozku, 

kde je ve stáří hladina endogenního kreatinu snížena, a může tak zpomalit postup 

neurodegenerativních poruch (Smith, Agharkar et al., 2014). 

❖ Kreatin & Nárůst svalové hmoty 

Kreatin má prokazatelný vliv na nárůst tukuprosté hmoty při dávkování 5 g/ den. 

Belgická studie podrobila 19 subjektů třem silovým tréninkům týdně po dobu 10 týdnů. 

Ukázalo se, že skupina užívající kreatin došla k 10-25 % zvýšení tukuprosté hmotnosti 

(Earnest, Snell et al., 1995, Kreider, Kalman et al., 2017). 

❖ Kreatin & Síla 

Pro sportovce věnující se vzpírání nebo kulturistice je primární cíl tréninku - 

zesílit. Větší síla je velmi často provázaná se svalovou hypertrofií. Studie zabývající se 

užíváním kreatinu se současným cvičením uvádí, že sportovci užívali kreatin 

v množství 20 g denně po dobu 4 dnů, následně pokračovali udržovací fází v množství 

5 g denně po dobu 66 dnů. Ukázalo se, že došlo ke 20 až 25 % navýšení maximální síly 

u subjektů, kteří kreatin užívali v porovnání se subjekty užívající placebo. 

Další studie zjistila, že sportovci užívající 5 g denně po dobu deseti týdnů 

v kombinaci s náročným tréninkovým programem významně zvýšili svůj index síly 

a tělesnou hmotnost v porovnání se skupinou užívající placebo. Zjištěná data poukazují 

na fakt, že i menší dávky v dlouhodobém intervalu dopomůžou k markantnímu zvýšení 
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výkonu a že není potřeba nasycovací fáze, kdy cvičenci po dobu několika dnů užívají 15 

a 20 g kreatinu denně (Bird, 2003, Kreider, Kalman et al., 2017). 

Z obou předložených studií je patrné, že kreatin má vliv na zvýšení silové 

dispozice cvičence a je ideálním prvkem k silovému tréninku. 

❖ Kreatin & Větší počet opakování a sérií při svalové kontrakci 

K dalším z potencionálně přínosných účinků patří vyšší odvedená práce svalové 

skupiny v maximální kontrakci svalu. V praxi to vypadá tak, že cvičenec při konkrétním 

cviku dokáže provést větší počet opakování a sérií. Týdenní užívání 25 g kreatinu denně 

vedlo ke zlepšení výkonů při provádění pěti sérií benchpressu a dřepů s výskokem ve 

srovnání s referenční skupinou užívající placebo. Kreatin užívající skupina zvýšila počet 

opakování během druhé série benchpressu a páté série dřepu s výskokem. Autoři studie 

došli k závěru, že zvýšení výkonu a tělesné hmotnosti během týdenního cyklu užívání 

25 g kreatinu denně není spojeno s měřitelnou změnou koncentrace steroidních 

hormonů, protože hladiny testosteronu a kortizolu před a po cvičení byly u obou skupin 

stejné. Po prodloužení užívání o dalších jedenáct dní došlo ke zvýšení počtu opakování 

u všech pěti sérií benchpressu a stejně tak u dřepu ve výskoku (Volek, Boetes et al., 

1997, Kreider, Kalman et al., 2017). 

❖ Kreatin & Sprint a cvičení ve vysoké intenzitě 

Jak bylo zmíněno v úvodní části této kapitoly, kreatin dopomáhá sprinterům 

k lepším výkonům na atletické dráze. Zlepšení výkonnosti ve sprintu (a to zejména 

u krátkých sprintů trvajících 6 až 30 sekund) bylo vypozorováno už po pěti dnech 

užívání dávky 20 g kreatinu v denním intervalu. 

Za sport o vysoké intenzitě můžeme považovat profesionální ligu ragby, ve které 

byli hráči podrobeni krátkým dotazníkem, který měl zhodnotit jejich výkonnostní profil 

při užívání kreatinu. Přibližně třetina z dotazovaných uvedla, že pociťují pomalejší 

nástup únavy, rychlejší zotavení po sprintu a z tréninkového vyčerpání. Autoři studie 

došli k závěru, že stejně jako pro sprintery, tak i pro hráče ragby je kreatin výhodná 

pomůcka k efektivnějšímu trénování a zlepšení výkonnosti v zápase (Bird, 2003). 

❖ Dlouhodobé užívání kreatinu a jeho vliv na zdraví sportovců 

Především mezi některými cvičenci a osobnostmi kulturistiky na české scéně se 

šíří domněnky o nežádoucích účincích při užívání kreatinu. Přesto zaváděné studie 
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věnované tématu nežádoucích účinku kreatinu neprokázaly žádné důkazy o tom, že by 

kreatin způsoboval gastrointestinální, renální anebo muskulární komplikace. Při 

zkoumání dlouhodobého účinku (až 21 měsíců) vlivu kreatinu na devadesát osm 

sportovců, kteří jej užívali po dobu pěti dnů 15 g/ den a dále v udržovací fázi 5 g/ den, 

nebyly zjištěny žádné změny zdravotního stavu. Zjištění bylo vyhodnoceno podle 

komplexní analýzy moči a krevních testů ve srovnání se skupinou sportovců, kteří 

kreatin neužívali (Kreider, Melton et al., 2003). 

Jediným známým vedlejším účinkem je rychlý přírůstek hmotnosti v prvních 

dnech užívání kreatinu, což je spojováno s retencí vody související s vychytáváním 

kreatinu ve svalech. Přesto nebyl pozorován zvýšený krevní tlak ani poškození funkce 

ledvin po krátkodobém užívání. Další vedlejší účinky jsou diskutabilní. Mezi portfolio 

takových diskuzí patří například poškození jater, ledvin, poruchy tvorby insulinu anebo 

toxické působení látek kontaminujících preparáty s kreatinem. Žádný z těchto 

diskutovaných nežádoucích účinků ale nemá vědecky doložené opodstatnění (Novotný, 

nedatováno). 

Typy kreatinu 

Mimo nejpoužívanější typ kreatinu (kreatin monohydrát) jsou na trhu i další 

často využívané typy kreatinů. Snaha najít lepší formu toho doplňku přinesla široké 

spektrum produktů k výběru. Kromě různých derivátů kreatinu existují i mixy těchto 

forem v jednom doplňku (Smejkal, 2014). 

▪ Kreatin monohydrát 

Kreatin monohydrát je nejdéle užívaným, nejprodávanějším a nejvíce vědecky 

ověřeným typem kreatinu. Nové formy kreatinu používají kreatin monohydrát jako 

referenční zdroj při porovnávání účinnosti. Doplněk stravy existuje ve formě prášku, 

tablet nebo kapslí (Smejkal, 2014). 

▪ Kreatin ethylester 

CEE (kreatin ethylester) je esterifikovaná forma kreatinu. Někteří výrobci 

a distributoři tvrdí, že kreatin ethylester zvyšuje biologickou dostupnost kreatinu. Tato 

studie zkoumala, jak sedmitýdenní režim užívání kreatin ethylesteru kombinovaný 

s tréninkem ovlivnil složení těla, svalovou hmotu, svalovou sílu, hladiny kreatinu u 

třiceti mužů. Závěrem lze říci, že ve srovnání s kreatin monohydrátem nebyl kreatin 
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ethylester tak účinný při zvyšování hladin kreatinu v séru a svalech nebo při zlepšování 

složení těla, svalové hmoty a síly (Spillane, Schoch et al., 2009). 

▪ Kreatin hydrochlorid 

Kreatin hydrochlorid je méně se vyskytujícím a nepříliš známým či užívaným 

typem kreatinu. Studie, která porovnávala rozdíl mezi účinností kreatin monohydrátu 

a kreatin hydrochloridu, nezjistila žádný rozdíl v účinnosti. Po týdnu užívání obě 

skupiny vykazovaly porovnatelný mírný progres, jak v počtu opakování při 

benchpressu, tak při dřepu (De França, Avelar et al., 2015). 

▪ Kreatin kre-alakalyn 

Ani kreatin kre-alkalyn nepřináší podstatně lepší ergogenní vlastnosti nežli 

kreatin monohydrát. Jedná se o kombinaci kreatin monohydrátu s jedlou sodou. Soda 

bikarbonara (hydrogenuhličitan sodný) napomáhá v těle eliminovat odpadní produkt 

svalové práce – kyselinu mléčnou. Podstatně zvyšuje pH celého doplňku a tím 

zabraňuje přeměně kreatinu na kreatinin v kyselém prostředí žaludku. Tento proces 

zapříčiňuje větší schopnost vstřebání a umožňuje nižší dávkování (Smejkal, 2014). 

Podle americké studie bylo zjištěno, že užívání pufrované formy kreatinu není 

účinnější a/nebo bezpečnější formou kreatinu nežli kreatin monohydrát (Jagim, Oliver 

et al., 2012). 

▪ Kreatin magnesium chelát 

Tato forma kreatinu je vázaná na chelatační látkou, kterou je v tomto případě 

hořčík. Z výzkumu, který testoval výkonnost tří skupin sportovců: skupina užívající 

kreatin magnesium chelát, skupina užívající kreatin monohydrát a skupina užívající 

placebo. Skupiny užívající typy kreatinu měly ve srovnání s placebem vyšší nárůst síly 

i počtu opakování. Skupiny kreatinu ve formě chelátu a kreatin monohydrátu měly 

velmi podobné výsledky, z čehož vyplývá, že kreatin magnesium chelát nemá lepší 

mechanismus účinku nežli konvenční forma kreatinu (Selsby, DiSilvestro et al., 2004). 

▪ Mikronizovaný kreatin 

Je forma kreatinu, která je rozpustnější ve vodě. Tento faktor je výhodný 

u práškových forem, které se užívají po smíchání s vodou. Jinak jeho účinnost je stejná 

jako u konvenčního kreatinu. 
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▪ Kreatin malát, citrát  

Kreatin navázaný na sůl kyseliny jablečné (malát) nebo na sůl kyseliny citronové 

(citrát). Může mít lepší rozpustnost ve vodě, přesto k amplifikaci výsledného efektu 

nedochází (Andres, Ziegenhagen et al., 2017). 

▪ Kreatin pyruvát 

Další kreatinovou solí, která vznikla kombinací kreatinu s organickou kyselinou 

je kreatin pyruvát. Některé výzkumy poukázaly, že kreatin pyruvát by mohl mít některé 

účinky lepší než kreatin monohydrát, a to konkrétně větší zvýšení vytrvalosti a síly - viz 

obr. 2 (Jäger, Metzger et al., 2008). 

Obrázek 2 - Porovnání kreatin pyruvátu s kreatin monohydrátem (silový výkon) 

(Jäger, Metzger et al., 2008) 

 

Užívání kreatin pyruvátu výrazně zvýšilo silové parametry, jak u skupiny užívající placebo, tak 

i u skupiny užívající kreatin monohydrát. Cr-Pyr = kreatin pyruvát, Cr-Cit = kreatin citrát.
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3.1.1.3  Glutamin 

Glutamin je nejrozšířenější aminokyselinou v kosterním svalstvu, kde zaujímá 

až 60 % množství všech aminokyselin. Tato semiesenciální aminokyselina je známá už 

od počátků minulého století, kdy se její úlohou v organismu zabýval odborník na 

metabolické pochody sir Hans Krebs. L-glutamin je nejhojnější extracelulární 

aminokyselina a v těle je vytvářena z glutamátu (viz obr. 3). Hlavním místem syntézy je 

kosterní sval. Dalšími orgány jsou mozek a pravděpodobně i plíce (Cruzat, Macedo 

Rogero et al., 2018). 

Obrázek 3 – Syntéza a hydrolýza glutaminu (Cruzat, Macedo Rogero et al., 2018) 

 

Glutamin je syntetizován především enzymem glutaminsyntetázou a hydrolyzován enzymem 

glutaminázou. Glutaminsyntetáza katalyzuje biosyntézu glutaminu za použití glutamátu a amoniaku. 

Reakce spotřebuje jednu molekulu ATP. Glutamát může být darován mnoha aminokyselinami získanými 

exogenně a/nebo katabolismem endogenních aminokyselin. Na druhé straně je enzym glutaminsyntetáza 

zodpovědný za hydrolýzu glutaminu na glutamát a amonný ion. 

Z těchto tkání se glutamin transportuje krví do orgánů splanchnické oblasti. 

Endogenní produkce glutaminu je přibližně 40–80 g/ den. 

V některých případech (u patologických stavů, stresu, ale i při intenzivním 

fyzickém tréninku) se stává esenciální aminokyselinou a je nutný exogenní příjem. Tělo 

ho při těchto stavech spotřebovává ve větším množství, než je k dispozici. V přirozené 
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stravě je nejvíce tato aminokyselina zastoupená v rostlinných zdrojích, a to především 

v pšeničné bílkovině. Buňky využívající glutamin jsou imunitní buňky, enterocyty a do 

jisté míry i hepatocyty (Cruzat, Macedo Rogero et al., 2018). 

Ze všech studií zahrnujících užívání glutaminu (enterální nebo parenterální 

cestou) nejsou prakticky žádné zprávy o nežádoucích účincích. Jediný stav, o němž je 

známo, že je doprovázen velmi vysokými plazmatickými koncentracemi glutaminu, je 

akutní selhání jater (Wernerman, 2008). 

Funkce glutaminu 

L-glutamin je důležitý jako prekurzor pro syntézu peptidů a proteinů, syntézu 

nukleových kyselin a nukleotidů (purinů a pyrimidinů), syntézu glykosaminglykanů, 

glutathionu a močoviny v játrech, glukózy (glukoneogeneze) a glykogenu v játrech, 

detoxikaci amoniaku, transaminační reakce a homeostázu aminokyselin, transport 

uhlíku a dusíku, prekurzor kyseliny γ-aminomáselné. Je důležitý pro mozkový 

metabolismus, imunitu, stav úzkosti, spánek a předcházení hypoglykémie (Cruzat, 

Macedo Rogero et al., 2018). 

Užívání a dávkování 

Díky univerzálním účinkům a bohaté paletě funkcí může být glutamin využíván 

v jak intenzivních krátkodobých sportech (sprinterské disciplíny, vzpírání, kulturistika), 

tak ve vytrvalostních dlouhodobých sportech (maraton, cyklistika, plavání, fotbal). 

Přímo v kulturistice má největší uplatnění v redukčních dietách, protože díky svým 

funkcím v těle napomáhá zabraňovat katabolismu. Opodstatnění má ale i v objemových 

fázích, kdy napomáhá k budování svalové hmoty a větší výkonnosti. 

Maximální doporučenou dávkou je 40 g/ den (pro 100 kg vážícího cvičence). 

Ideální množství glutaminu je 20 g/ den rozděleno do několika intervalů (nejlépe 

čtyřikrát pět gramů). Užívání po fyzické aktivitě vede k největšímu přínosu (je ovšem 

stejně tak uváděno užívat glutamin před tréninkem a před spaním), protože tělo zásobu 

glutaminu vypotřebovalo během cvičení a musí ji doplnit (Cruzat, Macedo Rogero et 

al., 2018). 

Účinnost glutaminu v tréninku 

Vliv perorálního užívání glutaminu byl posuzován na skupině 31 jedinců ve 

věku 18–24 let. Skupina byla rozdělena na dvě části: jedna část užívala glutamin 
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(0,9 g/ kg tělesné hmotnosti) a druhá užívala placebo. Obě skupiny podstoupily šesti 

týdenní tréninkový plán, když jednotlivé cviky byly prováděny po 4 až 5 sériích s 6 až 

12 opakováními. Pro tréninkové série byla zvolena váha, která odpovídala intervalu 

60 % až 90 % maximální váhy pro jedno opakování. Studie porovnávala silový faktor, 

výkonnostní faktor a faktor svalového přírůstku společně s měřením degradace bílkovin. 

Závěrem studie bylo prohlášeno, že užívání glutaminu nemá významný vliv na 

svalovou výkonnost, tělesné složení nebo degradaci svalových bílkovin u jedinců 

patřících do věkové skupiny testovaných subjektů (Candow, Chilibeck et al., 2001). 

Zjištění vlivu vysokých dávek glutaminu na vzpírání ukázalo, že krátkodobé 

užívání nezvyšuje vzpěračský výkon. Studie byla provedena na šesti mužích, kteří 

silovým tréninkem užívali glutamin, glycin smíchaný s ovocnou šťávou nebo placebo. 

Každý ze subjektů během studie prošel jednotlivým způsobem testování výkonu 

v randomizovaném pořadí. Hodinu po užití subjekty provedli čtyři série cviků (dvě série 

legpressu s dvojnásobkem své tělesné váhy a dvě série benchpressu s jednonásobkem 

své tělesné váhy). Nebyly zjištěny rozdíly v průměrném počtu opakování do selhání, jak 

u legpressu, tak ani u benchpressu (Antonio, Sanders et al., 2002). 

Studie sledující přehled doplňků stravy, u kterých se uvádí potencionální efekt 

na svalovou hypertrofii a na nárůst síly, shrnuje dostupné důkazy, ze kterých vyplývá, 

že glutamin patří do skupiny doplňků stravy se smíšeným nebo nejasným efektem. Přes 

nejasnost účinků, které zjišťovaly zmíněné studie, má glutamin celou řadu výše 

zmíněných důležitých funkcí v těle a pro velké množství cvičenců je nenahraditelným 

a často užívaným doplňkem (Valenzuela, Morales et al., 2019). 

Klinické využití glutaminu 

Důvodem pro léčbu glutaminem u kriticky nemocných pacientů je jeho 

nedostatek, klinické důkazy a skutečnost, že není pro pacienty škodlivý. Přínos 

doplňování 20-25 g/ 24 h glutaminu ukázaly dvě studie u pacientů s vícečetným 

orgánových selháním. Výhodou pro užívání glutaminu během těchto studií je neustále 

pozorování stavu pacientů na jednotce intenzivní péče, protože neexistuje žádný přímý 

vztah mezi deplecí glutaminu a mortalitou pacientů v čase. Možnou hypotézou je, že 

nedostatek glutaminu a následná degradace svalových proteinů jsou srovnatelné 

s těžkou podvýživou. Různé studie existují pro parenterálně i enterálně podávaný 

glutamin. U enterálně podávaného glutaminu zatím studiemi nebyla prokázána žádná 
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výhoda v morbiditě a mortalitě, zato parenterální podání prokázalo významný vliv na 

přežití různých skupin pacientů, jako jsou pacienti s hematologickým, onkologickým či 

gastrointestinálním onemocněním (Wernerman, 2008). 

Dalším případem klinického užití glutaminu je snížení degradace proteinů 

v celém těle u Duchennovy muskulární dystrofie (DMD). U dvaceti šesti chlapců 

s DMD byla pozorována degradace proteinů po podání 0,5 g/ 1 kg glutaminu nebo 

směsi aminokyselin 0,8 g/ 1 kg   během 24 hodin. Výsledky uvedly pokles endogenního 

glutaminu v důsledky degradace proteinů a pokles rychlosti výskytu leucinu (index 

degradace proteinů v těle). Snížení degradace proteinů mezi skupinou užívající glutamin 

a skupinou užívající směs aminokyselin nebylo významně odlišné - viz tab. 3 (Violante, 

Daubrosse et al., 2006). 

Tabulka 3 - Složení těla před a po desetidenním užívání perorálně podávaného 

glutaminu nebo směsi aminokyselin u dětí s DMD (Violante, Daubrosse et al. 

2006) 

 
Skupina užívající glutamin 

(13 subjektů) 

Skupina užívající směs 

aminokyselin (13subjektů) 

 Před Potom Před Potom 

Svalová hmota 

(kg) 
5,6 ± 0,6 5,6 ± 0,4 5,3 ± 0,4 5,0 ± 0,4 

Váha (kg) 39,2 ± 3,0 39,4 ± 3,0 37,9 ± 3,8 38,0 ± 3,8 

Tělesná váha bez 

tuku (kg) 
27,4 ± 1,7 27,4 ± 1,7 25,4 ± 1,9 26,4 ± 1,9 

Podíl tuku (%) 25,8 ± 4,1 26,5 ± 4,4 28,3 ± 3,7 26,9 ± 3,1 
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3.1.1.4  BCAA (Branched Chain amino acids) 

BCAA (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem) jsou skupinou tří esenciálních 

aminokyselin: leucinu, valinu a isoleucinu. Užívání BCAA má cvičenci napomoci 

k růstu svalové hmoty, zvýšení výkonu, redukci tuku, regeneraci a snížení únavy po 

cvičení (Samek, 2018). 

BCAA tvoří přibližně 35-40 % esenciálních aminokyselin v lidském proteinu 

a ze 14 % se podílejí na stavbě bílkovin kosterního svalstva. Každá aminokyselina ze 

skupiny BCAA, ať už podaná perorálně nebo intravenózně, navazuje v těle diferenciální 

odpověď. Jejich interakce mohou změnit zásobárnu BCAA v plasmě a tkáni (Riazi, 

Wykes et al., 2003). 

Srovnání: Leucin & Valin & Isoleucin 

Na trhu se můžeme setkat s doplňky stravy, které obsahují rozdílné podíly 

zastoupení leucinu, valinu a isoleucinu. Můžeme se setkat také s doplňkem, který 

obsahuje leucin samotný. Poměr aminokyselin leucin:valin:isoleucin se pohybuje 

většinou od poměru 10:1:1 po sudých číslech až k poměru 2:1:1 a s rovnovážným 

poměrem 1:1:1 (Samek, 2018). 

Aby bylo zjištěno, jaké zastoupení leucinu a valinu je pro doplněk ideální, byla 

provedena studie zveřejněná v The Journal of Nutrition, kde podle testovaných subjektů 

bylo zjištěn ideální příjem BCAA: 144–210 mg/ kg/ den s tím, že ideální rozvržení 

jednotlivých aminokyselin pro 144 mg/ kg/ den je 55,4 mg leucinu, 46,8 mg valinu 

a 41,8 mg isoleucinu, což odpovídá nejvíce poměru 2:1:1 nebo 1:1:1 (Riazi, Wykes et 

al., 2003). 

Funkce BCAA pro sportovce 

❖ Stavební složka pro bílkoviny a svaly 

BCAA stimulují syntézu proteinů v kosterním svalu. Za stimulaci syntézy 

bílkovin je zodpovědný primárně leucin. Kromě toho, že leucin a další aminokyseliny 

slouží jako prekurzory syntézy bílkovin, leucin stimuluje specifické intracelulární cesty 

spojené se syntézou svalových bílkovin (Katsanos, Kobayashi et al., 2006). 

Během fyzické aktivity dochází ke zvýšení oxidace aminokyselin doprovázené 

snížením syntézy, a naopak zvýšením degradace bílkovin v těle. Studie, kterou se 
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zabývalo oddělení buněčné a molekulární fyziologie v Pennsylvanii, ukázala pozitivní 

účinky aminokyselin na syntézu svalových proteinů. Při zkoumání těchto účinků se 

ukázalo, že zvýšená dostupnost směsi aminokyselin způsobila vzestup syntézy bílkovin 

kosterního svalstva přibližně stejnou měrou jako po užití kompletní stravy. Samotný 

leucin stimuloval syntézu po krátkou dobu, což samo o sobě naznačuje, že působí jako 

signál i jako substrát (Kimball, Jefferson, 2006). 

Stejně tak západoevropská studie z Anglie a Francie potvrdila, že BCAA a zejména 

leucin mají pomocí snížení degradace bílkovin a zvýšení proteosyntézy v kosterním 

svalu anabolický účinek - viz obr. 4 (Smith, Greenhaff et al., 2006). 

Obrázek 4 - Vliv extracelulární koncentrace leucinu na syntézu svalových proteinů 

(Smith, Greenhaff et al. 2006) 

 

Vztah mezi zvýšením syntézy svalových proteinů a leucinu v plazmě během infuze směsi aminokyselin. 

Dále se ukázalo, že BCAA mají pravděpodobně anabolické účinky na lidský 

sval i po vytrvalostním cvičení a při regeneraci. Výsledky studie ukázaly, že BCAA 

aktivují protein kinázy vedoucí k proliferaci a buněčnému růstu (Smith, Greenhaff et al., 

2006). 
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❖ Regulace hladin cukru v krvi 

Na regulaci hladin cukru se podílejí BCAA tím, že uchovávají zásoby cukru 

v játrech a svalech a stimulují buňky, aby si jej odebíraly z krve. Studie z Japonska 

zjišťovala vliv BCAA na hladinu glukózy v krvi zdravých potkanů. Zkoumaly se účinky 

leucinu, valinu a isoleucinu (0,3 g/ kg tělesné hmotnosti) u laboratorních potkanů. 

Jednorázové podání isoleucinu po 30-60 minutách od podání glukózy významně snížilo 

její hladinu v plazmě.  Podávání leucinu a valinu nevedlo ke snížení hladiny glukózy. 

V každém intervalu měření byly zjišťovány hladiny insulinu. U skupin, které užívaly 

BCAA, byly zaznamenány nižší hladiny v porovnání s kontrolními skupinami. Tyto 

výsledky naznačují, že isoleucin stimuluje příjem glukózy nezávisle na inzulínu, což 

může přispět k účinku isoleucinu na snížení hladiny glukózy v plazmě u normálních 

potkanů (Doi, Yamaoka et al., 2003). 

❖ Snížení únavy 

BCAA mají vliv i na snížení únavy během cvičení. Jedním z faktorů, který má 

vliv na únavu, je hladina 5-hydroxytryptofanu v mozku. Zvýšené hladiny 5-

hydroxytryptofanu mohou přispět k rozvoji centrální únavy během a po dlouhodobém 

cvičení. Rychlost syntézy tryptofanu v mozku určuje transport tryptofanu přes 

hematoencefalickou membránu. Transport je ovlivněn frakcí dostupného tryptofanu, 

koncentrací velkých neutrálních aminokyselin (včetně leucinu, valinu a isoleucinu), 

které jsou transportovány stejným systémem. Studie na švédské univerzitě ukázala, že 

užití BCAA během cvičení může snížit transport tryptofanu do mozku a snížit syntézu 

5-hydroxytryptofanu, čímž oddálí únavu. Při užití BCAA během 30 km běžeckého 

závodu snížilo u subjektů vnímanou námahu a oddálilo únavu (Blomstrand, 2006). 

Dávkování 

Podle studie na univerzitě v Torontu je denní množství BCAA pro jednotlivce 

144 mg/ kg tělesné váhy. To znamená, že stokilový cvičenec by užíval od 14-21 g 

BCAA denně (Riazi, Wykes et al., 2003). 

V praxi čeští distributoři a výrobci doplňků stravy pro cvičence se doporučují 

dokonce ještě nižší dávkování. Jeden internetový portál doporučuje užívat 5 g BCAA 

v poměru 2:1:1 třicet minut před tréninkem. V případě delšího tréninku, větší intenzity, 

či zvýšení optimalizace svalového výkonu doporučuje dalších 6 g BCAA během 

tréninku (Samek, 2018). 
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Jiný internetový portál českého výrobce a distributora uvádí dávku pro 

zaznamenatelný účinek 90-100 mg/ kg. Tudíž pro stokilového cvičence 9-10 g BCAA 

v období výkonu. Maximální dávku při dlouhodobých dietách uvádí jako 30 g/ den  

(Caha, 2016). 

3.1.1.5  ZMA 

Pod zkratkou ZMA se skrývá zinc monomethionine/aspartate and magnesium 

aspartate, což je účinná forma chelátu zinku a hořčíku doplněná o vitamin B6. Je 

užitečným doplňkem pro zvýšení svalové regenerace, svalové hmoty, síly, a dokonce 

napomáhá ke ztrátám tuků. 

Zinek je esenciální minerál s antioxidačními vlastnostmi, stimuluje aktivitu 

mnoha enzymů v těle a je důležitý pro mnohé biochemické reakce (proteosyntéza). 

Dostatek hořčíku je důležitý pro správnou funkci svalů a nervů. Má vliv na 

kardiovaskulární systém, metabolismus a zdraví kostí (Stoppani, 2018). 

Přestože se nejedná o testosteron booster, tak má prokazatelný vliv na hladinu 

testosteronu. Na turecké univerzitě byla provedena studie u deseti zápasníků užívajících 

síran zinečnatý po dobu čtyř týdnů (3 mg/ kg / den). Celková hladina testosteronu po 

čtyřtýdenní suplementaci zinkem byla vyšší, jak v klidovém režimu, tak při vyčerpání 

(Kilic, Baltaci et al., 2006). 

Anabolický efekt po suplementaci oxidem hořečnatým potvrdila svými výsledky 

i americká studie probíhající na univerzitě ve Washingtonu. Sedmitýdenní silový 

tréninkový plán u dvaceti šesti subjektů ukázal zvýšení síly a nárůstu svalové hmoty 

kvadricepsu, oproti referenční skupině užívající placebo (Brilla, Haley, 1992). 

Důležitost suplementace zinkem u fyzicky aktivních jedinců podpořila 

i španělská studie. Vědci provádějící výzkum se domnívají, že změny metabolismu 

zinku nebo zvýšené vylučování zinku mají vliv na zvládání stresových situací a únavu 

(Córdova, Navas, 1998). 

Přední americký výživový poradce Jim Stoppani doporučuje dávkování pro 

optimální zvýšení výkonosti a nárůstu svalové hmoty. Muži by podle něho měli hledat 

doplňky ZMA, které poskytují 30 mg zinku, 450 mg hořčíku a 10-11 mg vitamínu B6 

denně. Dále doporučuje užívat ZMA hodinu před spaním a jednu až dvě hodiny po jídle 

(Stoppani, 2018). 
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3.1.1.6  Tribulus terrestris 

Tribulus terrestris je rostlinný doplněk stravy z jednoleté byliny z čeledi 

kacibovitých – kotvičníku zemního. Již dlouho je používán v tradiční čínské a indické 

medicíně pro léčbu různých onemocnění (kardiovaskulární) a jako afrodisiakum (Al-

Ali, Wahbi et al., 2003). 

Vzhledem k tomu, že kotvičník zemní má dlouhou historii užívání, je podložena 

bezpečnost a výhody užívání. Sportovci jej užívají, aby zvýšili hladinu testosteronu, 

urychlili redukci tuků, zvýšili sílu, vytrvalost a svalovou hmotu. Rozdíl biologické 

aktivity by měl záviset na rozdílu v chemickém složení podle toho v jaké zeměpisné 

lokalitě je kotvičník sbírán (Bedir, Khan, 2000). 

Nejdůležitějším komponentem chemického složení této byliny jsou steroidní 

saponiny (dioscin, diosgenin a protodioscin). Právě těmto saponinům jsou připisovány 

pozitivní účinky na libido a tělesnou zdatnost (Sellami, Slimeni et al., 2018). 

Tribulus terrestris jako afrodiziakum 

Vědci na singapurské univerzitě provedli výzkum na kastrovaných krysách, 

u kterých došlo po užívání extraktu z Tribulus terrestris ke zvýšení hmotnosti prostaty, 

intrakavernózního tlaku a rovněž došlo k mírnému až střednímu zlepšení parametrů 

sexuálního chování (Gauthaman, Adaikan et al., 2002). 

Pozitivní vliv Tribulus terrestris ukazuje i indická studie na pacientech trpících 

oligospermií (Sellandi, Thakar et al., 2012). 

Tribulus terrestris a vliv na zvýšení síly a svalové hmoty 

Studie zaměřené na užití kotvičníku zemního a jeho vliv na zvýšení svalové síly 

a hmoty ukázaly negativní vliv. Dvacet dva profesionálních hráčů ragby 

(podle australské studie) užívalo po dobu pěti týdnů Tribulus terrestris nebo placebo. 

Bylo zjištěno, že silové výkony a svalová hmotnost byly zvýšeny bez rozdílu mezi 

skupinami, z čehož vyplývá, že kotvičník nemá vliv na zvýšení svalové hmoty a síly 

(Rogerson, Riches et al., 2007). 

Na univerzitě v Nebrasce probíhal podobný výzkum. Patnáct subjektů bylo 

randomizovaně rozděleno do dvou skupin. Cvičenci jedné skupiny užívali Tribulus 

terrestris (3,21 mg/ kg tělesné váhy denně) a cvičenci druhé skupiny placebo. Výsledky 

měření byly vyhodnoceny před a po osmitýdenním intervalu. Ani v jedné skupině 
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nebyly zaznamenány změny tělesné hmotnosti, procentuálního podílu tuku, ani výrazné 

silové změny na benchpressu a legpressu (Antonio, Uelmen et al., 2000). 

Přes výsledky mnohých studií, které vyvracejí účinnost Tribulus terrestris na 

sílu a nárůst svalové hmoty, mnozí sportovci tento doplněk stravy užívají. Paradoxně je 

oblíbenou suplementací u silových sportů jako je například vzpírání. Tento fakt lze 

vysvětlit intenzivním marketingem, který je podložený afrodiziakálním a placebo 

účinkem (Sellami, Slimeni et al., 2018). 

Dávkování 

Přesné dávkování se liší, jak u tuzemských, tak u zahraničních firem. Známá 

americká firmy Gaspari uvádí v přepočtu 5 až 10 mg protodioscinu na kilogram 

hmotnosti každý den. Dávku doporučují rozdělit do tří intervalů a podávat jej ráno, 

v poledne a večer, vždy mezi jídly (Palmer, 2019). 

3.1.1.7  Beta-alanin 

Beta-alanin je samostatným doplněk stravy nebo součástí směsi látek určených 

k užití před tréninkem ke stimulaci fyzického výkonu. Jedná se o neesenciální 

aminokyselinu, u které byl prokázaný vliv na zvýšení výkonosti v tréninku (Maté-

Muñoz, Lougedo et al., 2018). 

Endogenně se produkuje v játrech, exogenním příjmem je mimo suplementace 

konzumace masa. Důvodem, proč je beta-alanin oblíbeným doplňkem mezi cvičenci je 

ten, že slouží jako prekurzor syntézy karnosinu a bylo prokázáno, že zvyšuje hladinu 

karnosinu v lidském kosterním svalstvu (Harris, Tallon et al., 2006). 

Karnosin 

Karnosin je přirozeně se vyskytující dipeptid s řadou fyziologických funkcí 

v těle. Tvoří ho dvě základní aminokyseliny – L-histidin a beta-alanin. Z největší části 

je v těle uložen v kosterním svalstvu a slouží jako protonový pufr. Jeho nedostatek má 

za následek rychlejší únavu a svalovou acidózu (Trexler, Smith-Ryan et al., 2015). 

Japonská studie zjistila, že používáním zdroje bohatého na karnosin se zvýšil 

podíl non-bikarbonátového pufrovacího účinku a snížil pufrovací účinek bikarbonátu 

v krvi během cvičení (Suzuki, Nakao et al., 2006). 
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Účinek užívání karnosinu u kulturistů byl zjišťován na anglické univerzitě. 

Náročný a intenzivní trénink je spojen s intracelulární hypoxií, zvýšenou produkcí 

protonového ionu a nízkým intramuskulárním pH. Studie prokázala, že koncentrace 

karnosinu v kosterním svalstvu kulturistů je dvakrát vyšší než u neaktivních jedinců. 

Tento rozdíl je pravděpodobně způsoben dlouhodobou expozicé kyselému prostředí 

svalů, stravovacími návyky (masitá strava), doplňky stravy a anabolickými steroidy. 

Zvýšení kapacity pufrovací schopnosti má za výsledek schopnost provádět intenzivní 

svalovou aktivitu (Tallon, Harris et al., 2005). 

Užívání beta-alaninu snižuje koncentraci laktátu, ve srovnání se skupinou 

užívající placebo při vytrvalostní běžecké disciplíně - viz obr. 5 (Santana, de Freitas et 

al., 2018). 

Obrázek 5 - Rozdíly v koncentraci laktátu mezi skupinami s placebem a beta 

alaninem (Santana, de Freitas et al., 2018) 

 

 

 

 

Po desetikilometrovém hodnocení vytrvalostních běžců se ukázalo, že nižší koncentrace laktátu byla ve 

skupině užívající beta-alanin ve srovnání se skupinou užívající placebo. 

Karnosin má potenciál ovlivňovat některé mechanismy související se zdravím 

jedince (posílení imunity, antioxidační a protistárnoucí účinky). Antioxidační účinky 

a schopnost snižovat oxidační stres mohou napomoci k oddálení únavy a zvýšit 

efektivitu tréninku (Trexler, Smith-Ryan et al., 2015). 
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Beta-alanin a studie o účinnosti v tréninku 

Americká studie ukázala, že čtyřtýdenní suplementace beta-alaninem (4,8 g 

denně) může významně zvýšit tréninkovou vytrvalost. Faktor vytrvalostního měření 

v tréninku bylo provedení šesti sérií po dvanácti opakování dřepu (se sedmdesáti 

procenty pro maximální váhu na jedno opakování). U všech testovaných subjektů 

užívajících beta-alanin byl zaznamenán znatelný rozdíl oproti placebo skupině, beze 

změn v endokrinní odpovědi, která byla měřena koncentrací růstového hormonu, 

kortizolu a testosteronu v krvi (Hoffman, Ratamess et al., 2008). 

Evropská studie na madridské univerzitě se zaměřila detailněji na silový trénink 

konstruovaný přímo třemi základními typy cviků na spodní část těla. Tréninkový 

program se skládal ze dřepu, výstupů na lavici se závažím a výpadů s výskokem. Po 

dobu pěti týdnů cvičenci užívali 6,4 g glutaminu denně. Ve srovnání s placebo skupinou 

vedl tréninkový plán se suplementací ke zvýšení výkonu v silovém i vytrvalostním 

charakteru tréninku  (Maté-Muñoz, Lougedo et al., 2018). 

Účinek suplementace beta-alaninu u vytrvalostních běžců na 10 km dokazuje 

grafické znázornění níže. Šestnáct zdravých subjektů bylo rozděleno náhodně do dvou 

skupin: osm subjektů užívalo 5 g beta-alaninu denně a osm užívalo placebo po dobu 

23 dnů. Studie porovnávala čas po dokončení 10 km běhu - viz obr. 6 (Santana, de 

Freitas et al., 2018). 

Obrázek 6 - rozdíl v uběhnutí 10 km mezi skupinami s placebem a beta-alaninem 

(Santana, de Freitas et al. 2018) 

 

Srovnání mezi skupinou s placebem a beta-alaninem podle výkonu 10 km. 
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3.1.1.8  HMB 

HMB neboli hydroxy-methyl-butyrát je metabolit odvozený od leucinu, 

u kterého bylo prokázáno, že má pozitivní vliv na sportovní výkon, působí anti-

katabolicky a byl prokázán jeho účinek při zmírnění svalové atrofie při některých 

patologických stavech spojených s kachexií jako je například rakovina, srdeční selhání, 

sepse nebo HIV (Pimentel, Rosa et al., 2011). 

Indukovaný úbytek hmotnosti spojený se ztrátou kosterního svalu je důležitým 

determinantem přežití u pacientů s rakovinou. Bylo zjištěno, že HMB zmírňuje úbytek 

hmotnosti při dávce vyšší než 0,125 g / kg, má vliv na stimulaci proteosyntézy 

a částečně i na snížení rychlosti růstu nádoru (Smith, Mukerji et al., 2005). 

Sedmdesátikilový jedinec produkuje přibližně 200-400 mg HMB denně 

(závislost na obsahu leucinu ve stravě). Za normálních podmínek se pět procent leucinu 

přemění na HMB (to znamená, že i přes suplementaci BCAA nebo leucinem není 

dosaženo dostatečného množství). Protože leucin je esenciální aminokyselina, není 

syntetizován v lidském těle, stejně tak množství HMB je podmíněno exogenním 

příjmem ze stravy (Pinheiro, Gerlinger-Romero et al., 2012). 

HMB & Cholesterol 

V minulosti vedlo mnoho domněnek k tomu, že suplementace HMB může 

zvyšovat syntézu cholesterolu a kardiovaskulární riziko. Analyzovaná data z devíti 

různých studií ukázala paradoxně opačné zjištění. Osmitýdenní užívání 3 g HMB/ den 

dokonce snížilo LDL-cholesterol u jedinců s hypercholesterolémií v porovnání 

s placebo skupinou. Autoři studie došli k závěru, že užívání 3 g HMB/ den je naprosto 

bezpečné (Panton, Sharp et al., 2000). 

HMB & Účinek na svalovou hmotu a sílu 

Studie na Novém Zélandu uvedla, že u již dříve trénovaných mužů je doplnění 

HMB ve spojení s intenzivním tréninkem podstatným přínosem pro tělesnou sílu, ale 

má zanedbatelné účinky na složení těla - nárůst svalového hmoty a redukci tuku 

(Thomson, Watson et al., 2009). 

K obdobnému závěru došli vědci z univerzity v Sao Paulu, kteří uvedli, že 

největším přínosem HMB jsou anti-katabolické účinky podpořené mírným zvýšením 
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nárůstu svalové hmoty a zvýšením fyzické síly při tréninku (Zanchi, Gerlinger-Romero 

et al., 2011). 

HMB & Kreatin 

HMB v kombinaci s kreatinem může zvýšit nárůst svalové hmotnosti a sílu. 

Účinky této kombinace jsou aditivní. V polské studii vědci uvedli výsledky užívání této 

kombinace a už po třítýdenním intervalu byl významný nárůst svalové síly a hmoty, 

oproti referenční placebo skupině. (Jówko, Ostaszewski et al., 2001) 

3.1.1.9  Arginin 

Arginin je bazická aminokyselina syntetizována z glutaminu, glutamátu 

a prolinu, která je obsažena v mořských plodech, melounu, ořechách, řasách, mase nebo 

v rýžovém proteinového koncentrátu či sójovém proteinovém izolátu. 

Funkce argininu 

Arginin je prekurzor pro syntézu oxidu dusnatého (ten způsobuje vasodilataci, 

díky které se cvičencům dostaví lepší prokrvení svalu) a reguluje životně důležité 

metabolické cesty, je také nutný pro detoxifikaci amoniaku, sekreci hormonů a imunitní 

modulace, čímž sportovcům umožní trénovat intenzivněji a vyhnout se přetrénování 

(Appleton, 2002). 

Významný je i pro spermatogenezi, embryonální přežití, fetální a neonatální 

růst, udržování vaskulárního tónu a proudění krve. Arginin je prospěšný při zlepšování 

kardiovaskulárních, reprodukčních, gastrointestinálních, jaterních a renálních funkcí 

(Wu, Bazer et al., 2009). 

Arginin hraje roli buněčné signalizace v kosterním svalstvu. Zvyšuje syntézu 

proteinů a růst celého těla. Existuje také nepřímý důkaz, že arginin inhibuje proteolýzu 

v kosterním svalstvu. Suplementace argininem tedy podporuje svalový zisk a zlepšuje 

vytrvalost a svalovou sílu (Nguyen, Escobar et al., 2007). 

Studie zaměřená na šestiměsíční užívání argininu u postmenopausálních žen 

zjistila, že oproti placebo skupině došlo k významnému nárůstu silových faktorů. Ze 

závěru je patrné, že podávání L-argininu zvýšilo maximální sílu a může zabránit 

poklesu svalové síly u žen po menopauze (Fricke, Baecker et al., 2008). 
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Dávkování argininu 

Arginin není toxický pro buňky. Studie u prasat a dospělých krys ukázala, že 

zvířata tolerovala dávky až 2,4 g/ kg tělesné váhy bez nežádoucích účinků (Lassala, 

Bazer et al., 2007). Orální podání 9 g denně nemá pro dospělého člověka nepříznivé 

účinky (Shao, Hathcock, 2008). Pouze dávky vyšší než 9 g/ den mohou způsobovat 

průjem nebo gastrointestinální diskomfort (Grimble, 2007). 

3.1.1.10  Citrulin 

Citrulin je aminokyselina a velmi účinným prekurzorem argininu. Perorální 

citrulinová suplementace zvyšuje koncentraci plazmatického argininu, jehož účinky 

byly popsány v předchozí podkapitole (Sureda, Córdova et al., 2010). 

Citrulin malát 

Citrulin malát je směs citrulinu a malátu, cyklické trikarboxylové kyseliny. Mezi 

hlavní benefity užívání citrulin malátu patří: delší cvičení, menší bolestivost svalů 

a lepší zotavení po fyzickém výkonu. Odkládá nevyhnutelné snížení svalového pH, ke 

kterému dochází při intenzivní námaze a napomůže tím k oddálení únavy. Studie na 

španělské univerzitě zjišťovala účinky jediné dávky citrulin malátu na výkonnost při 

benchpressu z hlediska snížení svalové bolesti po cvičení. Čtyřicet jedna mužů bylo 

zařazeno do tréninku pektorální části těla. Jedna část subjektů užívala placebo a druhá 

část 8 g citrulin malátu. Zkoumaný faktor studie byl počet opakování s 80 % váhy jejich 

předem stanoveného maxima na benchpressu v osmi sériích. Počet opakování v sériích 

ukázal významný nárůst oproti placebo skupině, došlo i k významnému snížení svalové 

bolesti po 24 hodinách a 48 hodinách. Jediným nežádoucím účinkem byl pocit 

žaludečního nepohodlí u 14,63 % subjektů (Pérez-Guisado, Jakeman, 2010). 

Snížení pocitu únavy, zvýšení rychlosti produkce ATP během cvičení a zvýšení 

rychlosti regenerace kreatinfosfátu po cvičení ukázala francouzská studie prováděná na 

fakultě v Marseille. Analýza studie potvrdila zlepšenou aerobní funkci, která může být 

výsledkem zvýšené dodávky malátu aktivujícího produkci ATP z cyklu trikarboxylové 

kyseliny (Bendahan, Mattei et al., 2002). 
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Proč není dostačujícím suplementem arginin? 

Citrulin je silným endogenním prekurzorem argininu. Pozoruhodné je, že 

perorální požití citrulinu zvyšuje koncentrace argininu v krvi účinněji než stejné 

množství perorálně podaného argininu (Schwedhelm, Maas et al., 2008). 

3.1.2  Doplňky stravy s účinkem redukce tuku 

K podpoře redukce tuků se dá využít několika typů doplňků. Hlavní skupinou, 

kterou má každý cvičenec ve spojitosti se redukcí váhy, jsou spalovače (karnitin, kofein, 

synefrin atd.), přesto k redukci tuku napomáhají i suplementy, které zvýší fyzickou 

i psychickou připravenost k tréninku a napomůžou k intenzivnějšímu tréninku – 

stimulanty (kofein, zelený čaj atd.). Stejně tak důležitou suplementací u redukčních diet 

jsou proteinové doplňky stravy jakožto lehce připravitelný zdroj bílkovin, na kterých 

většina redukčních diet staví jídelníček, a další doplňky, zmíněné u doplňků stravy 

s anabolickým účinkem, jako například glutamin nebo BCAA jakožto doplňky stravy, 

které napomáhají k odvrácení katabolismu. 

3.1.2.1  L-karnitin 

L-karnitin je asi nejznámějším doplňkem stravy spojovaným s úbytkem tuku. Při 

správném užívání může L-karnitin podpořit jak trénink, tak budování estetické postavy. 

Při fyzické aktivitě to může znamenat větší vytrvalost a lepší prokrvení svalů. Jedná se 

o endogenní sloučeninu s dobře zavedenými funkcemi v metabolismu. Karnitin existuje 

ve dvou formách: D-karnitin a L-karnitin. L-forma je ta, která se nachází v přírodě a je 

biologicky aktivní. Její název je odvozen z latinského carnus neboli maso, protože tato 

sloučenina byla izolována právě z masa. L-karnitin vzniká v játrech a ledvinách 

z aminokyselin lysinu a methioninu. Hraje ústřední roli v metabolismu mastných 

kyselin. L-karnitin hraje rozhodující roli v energetických funkcích buňky. Přenáší 

mastné kyseliny s dlouhým řetězcem do mitochondrií, takže mohou být oxidovány za 

vzniku energie, transportuje toxické sloučeniny generované z této buněčné organely 

a zabraňuje tak jejich akumulaci. L-karnitin je vzhledem ke svým funkcím 

koncentrován ve tkáních s bohatým energetickým výdejem, jako je kosterní a srdeční 

sval, které využívají mastné kyseliny jako palivo (Brass, 2000). L-karnitin také 

moduluje metabolismus koenzymu-A. L-karnitin se už několik let používá ke zlepšení 
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fyzického výkonu, a především k redukci tuku, přesto účinky užívání nejsou 

jednoznačně podporovány studiemi (Heinonen, 1996). 

Potencionální účinky karnitinu 

Suplementace karnitinem by potencionálně měla zvyšovat oxidaci svalových 

mastných kyselin, snížit míru vyčerpání svalového glykogenu, nahradit spotřebovaný 

svalový karnitin během tréninku a zlepšit odolnost proti svalové únavě (Brass, 2000). 

➢ Vliv na spalování tuků 

Francouzská studie zjišťovala účinky L-karnitinu na vytrvalostní trénink deseti 

subjektů. První měření bylo zahájeno před podáváním L-karnitinu (2 g/ den) jedné 

polovině a placeba té druhé. Každý subjekt prováděl vytrvalostní trénink po 28 dnech 

užívání, jak už kreatinu, tak placeba. Mezi výsledky obou skupin nebyly významné 

rozdíly. Příjem kyslíku, srdeční frekvence, krevní glykogen a klidová koncentrace 

volných mastných kyselin v plazmě vykazovaly nevýznamný posun směrem k vyšším 

hodnotám ve skupině užívající L-karnitin. Výsledky naznačují zvýšené využití lipidů ve 

svalovině během cvičení ve skupině užívající L-karnitin (Gorostiaga, Maurer et al., 

1989). 

➢ Čerpání svalového glykogenu během tréninku 

Subjekty nizozemské studie byly rozděleny randomizovaným způsobem do dvou 

skupin. Jedna skupina (7 subjektů) užívala 700 ml roztoku obsahujícího 80 g sacharidů 

dvakrát denně po dobu 168 dnů. Druhá skupina spotřebovala 80 g sacharidů s 2,0 g 

karnitinu. Výzkumníci zjistili, že během tréninku s nízkou intenzitou pacienti užívající 

L-karnitin spálili méně svalového glykogenu (viz obr. 7) a zároveň zvýšili schopnost 

těla spalovat tuk (Wall, Stephens et al., 2011). 
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Obrázek 7 - Utilizace glykogenu v kosterním svalstvu - koncentrace glykogenu 

(Wall, Stephens et al., 2011) 

 

Klidový režim 

50 % 

maximálního objemu kyslíku, 

který je atlet schopen využít 

80 % 

maximálního objemu kyslíku, 

který je atlet schopen využít 

Kontrolní 

skupina 
Karnitin 

Kontrolní 

skupina 
Karnitin 

Kontrolní 

skupina 
Karnitin 

Začátek 430.2 ± 29.2 
436.3 ± 

20.5 
380.7 ± 28.4 386.4 ± 10.1 235.2 ± 29.8 260.5 ± 22.7 

12. 

týden 
441.9 ± 34.0 

393.2 ± 

10.0 
384.5 ± 40.4 346.4 ± 15.8 206.0 26.8 181.6 ± 17.6 

24. 

týden 
386.4 ± 33.8 

467.6 ± 

24.8 
326.1 ± 33.9 440.7 ± 24.1 146.8 ± 17.4 251.7 ± 37.7 

Koncentrace glykogenu (mmol) na začátku, v polovině, a na konci testovaného úseku mezi skupinou 

užívající sacharidový roztok a skupinou užívající tentýž roztok s karnitinem, podle měření rozděleného do 

tří fází tréninku podle stupně zatížení. 

➢ Doplnění celkového karnitinu během tréninku 

Doplnění celkového karnitinu v těle během cvičení je znázorněno na obrázku 8 

níže. Celkový karnitin po 24 týdnech užívání je vyšší u skupiny, která jej po celou dobu 

užívala oproti referenční skupině - viz obr. 8 (Wall, Stephens et al., 2011). 
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Obrázek 8 - Srovnání celkového karnitinu mezi skupinou užívající karnitin a 

referenční skupinou (Wall, Stephens et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

Srovnání celkového karnitinu u subjektů studie, kteří užívali karnitin oproti referenční skupině, která jej 

neužívala. Celkový karnitin je signifikantně zvýšený po 24 týdnech suplementace. Na ose y vidíme 

množství celkového karnitinu v těle a na ose x počet týdnů studie. 

➢ Zlepšení odolnosti proti svalové únavě 

Američtí vědci pozorovali narušení svalové tkáně po cvičení dřepu. Deset 

trénovaných mužů užívalo placebo nebo 2 g L-karnitinu denně po dobu 3 týdnů. 

Množství svalového narušení během užívání L-karnitinu bylo 41-45 % plochy placeba. 

Výsledky ukazují, že suplementace L-karnitinem je účinná při podpoře regenerace 

kosterního svalstva po provedených sérií dřepu (Volek, Kraemer et al., 2002). 

3.1.2.2  Synefrin 

Synefrin je látka vyskytující se například v pomerančovníku hořkém (Citrus 

aurantium). Dlouhodobě je využíván tradiční čínskou medicínou (kůra anebo celé 

sušené nezralé plody hořkého pomeranče mají široké spektrum využití a byly 

aplikovány například při trávicích problémech, průjmu, úplavici nebo zácpě). 

Pomerančovník hořký má využití i v jihoamerickém lidovém lékařství, kde se užívá 

k léčbě nespavosti, úzkosti a epilepsie. Svou chemickou strukturou i svými účinky 

v organismu se podobá efedrinu nebo pseudoefedrinu. Extrakty z hořkých pomerančů 

jsou využívány jako potravinové doplňky už déle než 20 let. Synefrin se používá se 

k úpravě hmotnosti, mobilizaci energie během výkonu, zvýšení sportovního výkonu, 

k úpravě chuti k jídlu, soustředěnosti a kognici (Stohs, 2017). 
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Synefrin & vliv na redukci tuku 

Citrus aurantium extrakt nebo samotný synefrin se používá v produktech na 

řízení hmotnosti díky jeho údajným účinkům na metabolické procesy. Zvyšuje bazální 

metabolismus a lipolýzu, zároveň má účinek na mírné potlačení chuti k jídlu (Stohs, 

Preuss et al., 2012). 

Synefrin a jeho kombinace s ostatními doplňky pro redukci tuku 

Synefrin je distribuovaný jak samotný, tak velmi často složkou patentovaného 

spalovače tuků ve spojení s dalšími složkami (kofein, zelený čaj atd.). 

➢ Užití samotného synefrinu 

Doklady mnohočetných studií ukázaly, že i samotný synefrin nevedl 

k významným nežádoucím účinkům (zvýšení tepové frekvence, hypertenzi, změně 

elektrokardiografických údajů) a ukázalo se, že zvyšuje klidový metabolismus a výdej 

energie se současným mírným zvýšením úbytku hmotnosti při užívání po dobu 6-12 

týdnů (Stohs, Preuss et al., 2012). 

➢ Užití kombinace látek se synefrinem 

Americká studie zjišťovala účinky extraktu Citrus aurantium, kofeinu a třezalky 

tečkované (Hypericum perforatum) na složení těla, metabolismus, hladiny lipidů 

v plazmě a stavy nálady u dospělých s nadváhou. Jedna skupina dostávala 975 mg 

extraktu z pomerančovníku, 528 mg kofeinu a 900 mg třezalky tečkované denně. Druhá 

skupina dostala placebo (maltodextrin) a skupina číslo tři nedostala nic a sloužila jako 

referenční skupina. Po dobu šesti týdnů prováděly skupiny tři tréninky během každého 

týdne. Subjekty užívající kombinaci látek určenou k redukci hmotnosti ztratili 1,4 kg 

oproti ostatním dvěma skupinám a došlo ke snížení tělesného tuku v průměru o 2,9 %. 

Vedlejší účinky spojované s užíváním kofeinu a synefrinu (změna krevního tlaku, 

srdeční frekvence, změny na EKG) zaznamenány nebyly. Kombinace extraktu 

pomerančovníku hořkého, kofeinu a třezalky tečkované je bezpečná a účinná, kofein 

(společně s doplněním fyzické aktivity a mírným kalorickým omezení jídelníčku) 

potencuje účinky synefrinu na redukci tělesného tuku (Colker, Kaiman et al., 1999, 

Ratamess, Bush, 2015). 
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3.1.2.3  Kofein 

Kofein (1,3,7-trimethylxanthine) se běžně vyskytuje v kávě, nápojích Coca-

Cola, čaji, čokoládě, některých šampónech a v dalších produktech. Sportovci běžně 

konzumují kofeinové doplňky stravy ve snaze zvýšit výkon. Je to bezpochyby 

nejrozšířenější stimulant na světě a jedná se o látku se silným ergogenním potenciálem. 

Má rozsáhlou historii užívání v různých formách. Má vliv na různé tkáně v celém těle, 

jak na periferní, tak centrální (stimuluje nervovou soustavu, zrychluje přenos nervových 

signálů, zvyšuje pozornost, fyzickou sílu i vytrvalost). Popularita kofeinových 

přípravků v poslední době explicitně vzrostla, kofein je součástí sportovních nápojů, 

gelů a energetických nápojů, které mají za účel fyzickou a psychickou stimulaci. 

Velkou výhodou je, že kofeinové doplňky stravy jsou poměrně levné a dobře dostupné 

(Davis, Green, 2009). 

V minulosti se předpokládalo, že mechanismus účinku kofeinu je spojen 

s oxidací volných mastných kyselin a šetřením glykogenu. Dnes se tato teorie 

(„o zlepšení anaerobního výkonu“) zdá nepravděpodobná, protože cvičení je aktivita 

závislá na metabolických procesech zahrnujících kyslík. V současnosti existuje více 

teorií (například teorie, že kofein zvyšuje aktivitu Na + / K + pumpy pro potenciální 

zvýšení kontrakce). Preferovanější hypotézou je stimulační účinek na centrální nervový 

systém.  Mechanismus účinku při stimulaci centrálního nervového systému nejspíše 

spočívá v antagonismu adenosinu - oddálením únavy, tlumení vnímání bolesti a námahy 

(Davis, Green, 2009). 

Kofein je psychoaktivní látka, u které může dojít jak k toleranci účinku, tak 

k navození závislosti spojené s abstinenčními příznaky, a podle jeho farmakologických 

vlastností by se dal kofein kategorizovat jako droga (Candow, Chilibeck et al., 2001). 

Sportovci obou pohlaví, nehledě na typ tréninku a stupeň dehydratace 

organismu, mají téměř stejnou farmakokinetiku kofeinu. Maximální plazmatická 

koncentrace kofeinu je 1 hodinu po užití, přesto některá doporučení uvádějí zahájit 

fyzickou aktivitu až 3 hodiny po suplementaci kofeinem, protože v daný moment 

lipolýza vyvolaná kofeinem produkuje nejvyšší hladinu volných mastných kyselin 

(Graham, 2001). 
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Kofein & Redukce tuku 

Při užívání kofeinu dochází ke stimulaci termogeneze, v závislosti na dávce 

(účinek byl prokazatelný už od 100 mg) zvyšuje energetický výdej a termogenní 

odezvu, proto je už delší dobu používán ve sportech s nutným snížením váhy, jako jsou 

kulturistika, fitness, bojové sporty atd. (Astrup, Madsen et al., 1990). 

Kofein & Zvýšení síly a vytrvalosti 

Kanadská studie uvedla, že suplementace kofeinem zvyšuje počet opakování 

vykonaných do selhání. Devět subjektů běžně užívajících kofein trénovalo do vyčerpání 

při 80 % maximálního objemu kyslíku, který je atlet schopen využít. Sportovci užili 

placebo, 5 mg/ kg kofeinu nebo 2,5 mg/ kg kofeinu jednu hodinu před tréninkem. 

Podstoupili dva tréninky během jednoho dne v týdnu (jeden ráno a druhý okolo páté 

hodiny odpoledne). Užívání bylo rozděleno na čtyři typy suplementace zahrnující 

kofein a placebo:  

I 5 mg/ kg kofeinu při ranním a 2,5 mg/ kg kofeinu v odpoledním tréninku 

II placebem před každým tréninkem 

III 5 mg/ kg kofeinu ráno, v odpoledním tréninku placebo 

IV placebo při ranním tréninku a 5 mg/ kg kofeinu v odpoledním tréninku 

Požití kofeinu před ranním tréninkem významně prodloužilo dobu cvičení do 

vyčerpání (suplementace č. I. a III.). Účinek pro trénink do vyčerpání byl udržován při 

odpoledním tréninku a byl vyšší než u placeba (suplementace č. II.) bez ohledu na to, 

zda byl kofein podán odpoledne (suplementace č. I. a IV.) nebo pouze ráno s následným 

užitím placeba odpoledne (suplementace č. III.). Z toho vyplývá, že kofein zvyšuje 

počet silových opakování do svalového vyčerpání a není nutné opakované užívání 

v odpoledním tréninku, protože ergogenní účinek se dostaví i o šest hodin později při 

druhé fázi (Bell, McLellan, 2003). 

Účinky kofeinu obecně 

Kofein je účinným suplementem u tréninku s vysokou intenzitou, rychlostní 

vytrvalostí, stejně tak je účinným doplňkem při redukčních dietách. Nejednoznačné 

výsledky v účinnosti a minimální efekt suplementace kofeinem je u maximální síly, 

maximálního momentu síly, svalové vytrvalosti svalstva horní části těla a výkonu pro 

jedno opakování s maximální váhou (Davis, Green, 2009). 
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Dávkování 

Určení přesné dávky kofeinu je problematické. Ukázalo se, že optimální 

množství kofeinu pro zlepšení výkonosti na kilogram tělesné váhy je 3-6 mg (Graham, 

2001). 

3.1.2.4  Extrakt ze zeleného čaje 

Podobně jako u ostatních doplňků v této kategorii je extrakt ze zeleného čaje 

používán buď samostatně, nebo je součástí komplexních doplňků pro redukci tuku. 

Zelený čaj má dlouho historii užívání v tradiční čínské medicíně, kde se už v dávné 

historii podával na různé typy onemocnění nebo je stimulaci mozkové činnosti. Extrakt 

se získává z čajovníku čínského (Camellia sinensis, stejně tak Thea sinensis). Pití 

zeleného čaje je spojováno s příznivými vlivy na zdraví, především tedy snižování 

tělesné hmotnosti a tělesného tuku. Aktivní složkou zeleného čaje jsou především 

katechiny, konkrétně epigalokatechin-3-galát, který je obsažený téměř v polovině 

katechinů zeleného čaje. Mechanismus účinku katechinů je neznámý, přesto existuje 

několik teorií, které mechanismus připisují inhibici diferenciace a proliferace adipocytů, 

snížení absorpce tuků nebo inhibici katechol-O-methyltransferázy (Thielecke, Rahn et 

al., 2010). 

Extrakt ze zeleného čaje & Energetický výdej 

Extrakt ze zeleného čaje má termogenní vlastnosti a podporuje oxidaci. Studie 

provedená na univerzitě v Ženevě popsala účinnost extraktu ze zeleného čaje 

v souvislosti s denním energetickým výdejem a oxidací tuků. Bylo zjištěno, že při 

24 hodinovém měření došlo při suplementaci extraktem zeleného čaje (50 mg kofeinu 

a 90 mg epigalokatechinu) k významnému nárůstu energetického výdeje (až o 4 %). 

Vylučování noradrenalinu močí bylo u skupiny se suplementací extraktu zeleného čaje 

během měření vyšší než u placebo skupiny. Pro referenční srovnání studie poměřila 

údaje se skupinou užívající pouze samotný kofein a zjistila, že užívání kofeinu nemělo 

žádný vliv na energetický výdej a noradrenalinu v moči (Dulloo, Duret et al., 1999). 

Zajímavá studie byla provedena v USA, kde 12 mužů podstoupilo léčebnou 

proceduru oolog čajem. Muži byli rozděleni do 4 skupin (jedna pila vodu, druhá čaj 

vařený z 15 g, třetí čaj vařený ze 7,5 g a čtvrtá vodu s 270 mg kofeinu). U všech 

zúčastněných se porovnával denní energetický výdej po 3 dnech ranního užívání 
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procedury. V den měření subjekty konzumovali typickou americkou stravu 

s individuálním přizpůsobením. Kalorimetricky stanovený energetický výdej byl 

významně zvýšen (rozdíl o 2,9-3,4 %) u skupiny s nejsilnějším čajovým nálevem oproti 

skupině pijící vodu (Clevidence, Wiley et al., 2001). 

Extrakt ze zeleného čaje & Aerobní trénink 

Zelený čaj je v očích veřejnosti spojovaný především se svými účinky na 

redukci tělesné hmotnosti, přesto japonská studie zmínila i jeho vliv na aerobní 

kapacitu. Studie rozdělila 16 mužů (nesportovců) na dvě skupiny, které po dobu 8 týdnů 

vykonávali dvakrát denně tréninkový program. Jedna skupina užívala 500 ml 

testovaného nápoje s čajovými katechiny, druhá užívala stejný nápoj, ale bez katechinů. 

Užívání nápoje s katechiny bylo spojeno s výrazně vyšší aerobní aktivitou (vyšší práh 

ventilace a vyšší míra okysličených hladin hemoglobinu a myoglobinu) ve srovnání 

s placebo skupinou. Ze studie vyplývá, že denní užívání katechinů zlepšuje aerobní 

trénink (viz obr. 9), což je nejspíše důsledkem zvýšené aerobní kapacity kosterního 

svalstva (Ota, Soga et al., 2016). 

Obrázek 9 - Míra regenerace u užívání extraktu ze zeleného čaje (Ota, Soga et al., 

2016) 

Čajové katechiny zlepšily rychlost regenerace okysličených hladin hemoglobinu a myoglobinu po 

odstupňovaných cyklech tréninku. 
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3.1.2.5  CLA 

CLA (konjugovaná kyselina linolenová) je nenasycená mastná kyselina 

přirozeně se vyskytující v masitých a mléčných produktech. Suplementace 

konjugovanou kyselinou linolenovou by měla cvičenci napomoci snížit tělesný tuk 

a současně zvýšit svalovou hmotu, zároveň může být přínosným prvkem u terapeutické 

výživy některých onemocnění (obesita, ateroskleróza, chronická zánětlivá onemocnění, 

rakovina). Všechny tyto benefity ukazují, že by CLA měla být jedním 

z nejefektivnějších doplňků stravy, pravda je ovšem taková, že všechny zmíněné účinky 

mají doloženou účinnost především u testování na zvířatech (Roche, Noone et al., 

2001). 

Vliv na metabolismus cholesterolu a triacylglycerolu v plazmě (s následnou 

inhibicí progrese aterosklerózy), na snížení hmotnosti tukové tkáně, na modulaci 

zánětlivé odpovědi a na imunitní reakci byl prokázán především u modelů in vitro a při 

pokusech na zvířatech. Například u patogeneze aterosklerózy bylo prokázáno, že CLA 

zlepšuje metabolismus triglyceridů i u lidí, přesto nebylo stanoveno ovlivnění 

aterogeneze (Adams, Hsueh et al., 2006, Zhang, Wang et al., 2019). 

Mechanismus zdravotních účinků prokázán nebyl, vědci se přesto domnívají, že 

CLA účinkuje řadou způsobů přes metabolismus eikosanoidů či cytokinů nebo přímým 

vlivem na transkripci genů (Adams, Hsueh et al., 2006). 

CLA & Redukce tuku 

Navzdory skepticismu ohledně účinku na redukci tuku u lidí, některé studie 

ukazují pozitivní vliv na pokles tělesného tuku po užívání CLA. Švédská studie 

rozdělila 53 zdravých mužů a žen na dvě skupiny. První skupina užívala 4,2 g CLA 

denně, druhá užívala stejné množství olivového oleje po dobu 12 týdnů. Podíl tělesného 

tuku se v první skupině snížil o 3,8 % oproti referenční skupině užívající olivový olej. 

Výsledky studie ukazují, že CLA opravdu může redukovat tělesný tuk (Smedman, 

Vessby, 2001). 

Podrobnější řecká studie podrobila 22 dobrovolníků podobnému typu stravování 

s podobným příjmem živin. Polovina subjektů užívala 4 týdny 0,7 g a další 4 týdny 

1,4 g CLA, zbytek užíval placebo. U skupiny užívající CLA došlo k významnému 
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snížení procenta podkožního tuku. Studie uvedla, že užívaní 0,7-1,4 g CLA po dobu 4-8 

týdnů může modulovat tělesný tuk a sérové lipidy (Mougios, Matsakas et al., 2001). 

Norská studie zahrnula 60 dobrovolníků s nadváhou a obesitou a rozdělila je 

podle suplementačního protokolu do pěti skupin: 

I Skupina – placebo (9 g olivového oleje) 

II Skupina – 1,7 g CLA 

III Skupina – 3,4 g CLA 

IV Skupina – 5,1 g CLA 

V Skupina – 6,8 g CLA 

Významné snížení tělesného tuku bylo naměřeno u skupin užívajících CLA ve 

srovnání s placebo skupinou. Nejvyšší účinnost byla zjištěna u III. a V. skupiny, z čehož 

vyplývá, že CLA může u lidí snižovat tělesný tuk při dávkách nad 3,4 g/ den (Thom, 

Fagertun et al., 2000). 

CLA & Nárůst svalové hmoty 

Fakt, že suplementace konjugovanou kyselinou linolenovou způsobuje nárůst 

svalové hmoty, je hodně diskutabilní a takovéto tvrzení se zdá býti spíše komerčním. 

Každopádně jedna ze studií připisuje CLA i takovýto účinek. Při užívání 7,2 g CLA 

spojeném s intenzivním tréninkem po dobu šesti týdnů došlo ke zvýšení hmotnosti paží 

cvičenců, aniž by byly pozorovány rozdíly v tělesném tuku (Adams, Hsueh et al., 2006). 

3.1.2.6  HCA 

HCA neboli hydroxy-citric acid (kyselina hydroxycitrónová) je sloučenina 

vyskytující se jak samostatně, tak častěji součástí kombinovaného přípravku na hubnutí. 

HCA je obsažena v rostlině Garcinie kambodžská (Garcinia cambogia). Už v 60. letech 

vědci předložili účinky HCA na tukovou tkáň. HCA potlačuje de novo syntézu 

mastných kyselin, zvyšuje míru syntézy glykogenu v játrech, potlačuje nutkání přijmu 

další potravy a obecně snižuje tělesnou hmotnost (Heymsfield, Allison et al., 1998). 

HCA & Redukce tuku 

Suplementace HCA je v očích odborníků doposud doplňkem stravy s nejasným 

a málo prokázaným účinkem. Americká studie hodnotící účinnost Garcinie kambodžské 
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na tělesnou hmotnost a úbytek tukové složky obézních jedinců zkoumala 12 týdenní 

vliv 1500 mg HCA oproti placebu. Subjekty studie byly obézní ženy ve středním věku, 

kterým byla naordinována nízkokalorická dieta s vysokým obsahem vlákniny.  

Výsledné rozdíly ve snížení hmotnosti mezi oběma skupinami byly zanedbatelné 

a nebyly zjištěny žádné rozdíly v procentu ztráty tělesného tuku mezi skupinou užívající 

HCA a placebo (Heymsfield, Allison et al., 1998). 

Jiná americká studie určitý vliv na redukci váhy při užívání 4667 mg HCA 

denně po dobu 8 týdnů prokázala, že u středně obézních subjektů došlo ke změně 

tělesné hmotnosti, chuti k jídlu a lipidového profilu. Studie ukázala, že HCA 

v optimální dávce upravuje tělesnou hmotnost, snižuje chuť k jídlu, inhibuje syntézu 

tuku de novo a může tedy sloužit jako účinná modulace hmotnosti a látka podporující 

redukci tělesného tuku (Preuss, Bagchi et al., 2004). 

3.2 Doping v kulturistice a fitness 

Kulturistika a fitness je odvětvím sportu, se kterým je doping spojován 

v největším měřítku. V posledních letech se doping (konkrétně užívání anabolických 

steroidů) stává téměř synonymem k tomuto sportu. Diváci ztrácejí zájem o kulturistické 

klání mezi naturálními cvičenci, opadá zájem o závody ve federacích, kde je sportovec 

hlídaný a testovaný, naopak do popředí zájmu se dostávají kulturistické soutěže, kde 

dopingová kontrola neprobíhá a kde diváci mohou sledovat závodníky s největší 

muskulaturou. Ve společnosti opadá trend konce 20. století, kdy vizí většiny cvičenců 

byla estetická postava. Současný cvičenec většinou usiluje o něco víc, snaží se nabrat co 

největší množství svalové hmoty během co nejkratší doby, progresivně dosahovat co 

největších silových výkonů nebo redukovat tuk během krátkého období. Snaha 

dosáhnout extrémních výkonů za co nejkratší dobu a pokud možno s minimálním úsilím 

je důvodem, proč doping není jen součástí vrcholového sportu, ale je rozšířený i mezi 

standardními návštěvníky posiloven. Amatérský doping se v dnešní době stává velkým 

a zároveň přehlíženým problémem. Lékař z centra sportovní medicíny a konzultant 

Českého olympijského týmu Jiří Dostál v jednom z rozhovorů otevřeně komentuje: 

„Amatérský doping je business za stamiliony,“ zároveň vysvětluje situaci 

u amatérských sportovců, „horší než pár dopujících sportovců je masové užívání 

dopingu mezi sportujícími lidmi, nemají kontrolu nad tím, co si mohou vzít, je to spíš 

lenost a jejich neschopnost se natrénovat.“ (Dostál, 2019) 
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3.2.1  WADA a její definice dopingu 

Světová antidopingová agentura (WADA) je od roku 2004 zodpovědná za 

přípravu a zveřejňování seznamu látek a metod, které jsou ve sportu zakázány, známý 

jako Seznam zakázaných látek a metod dopingu. 

Doping je definován jako jev, při němž dochází k porušení jednoho nebo více 

antidopingových pravidel. Proto je nejen důležité kontrolovat složení výživových 

prostředků a léků, ale také znát a rozumět antidopingovým pravidlům, která vymezuje 

Světový antidopingový kodex (Antidopingový výbor ČR, nedatováno). 

Na základě světové antidopingové komise antidopingový výbor ČR zveřejnil 

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2019 (viz obr. 10), který je rozdělen 

na tři stěžejní skupiny dopingu, jež se dělí na další podkategorie (Antidopingový výbor 

ČR, 2019). 
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Obrázek 10 – Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2019 

(Antidopingový výbor ČR, 2019) 

 

1. Látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimo soutěž) 

▪ S0. Neschválené látky 

▪ S1. Anabolické látky 

▪ S2. Peptidové hormony, růstové faktory, příbuzné látky a mimetika 

▪ S3. Beta2-agonisté 

▪ S4. Hormonové a metabolické modulátory 

▪ S5. Diuretika a maskovací látky 

▪ M1. Manipulace s krví a krevními komponenty 

▪ M2. Chemická a fyzikální manipulace 

▪ M3. Genový a buněčný doping 

2. Látky a metody zakázané při soutěži 

▪ S6. Stimulancia 

▪ S7. Narkotika 

▪ S8. Kanabinoidy 

▪ S9. Glukokortikoidy 

3. Látky zakázané v určitých sportech 

▪ P1. Beta-blokátory 
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3.2.2  Nejčastěji užívaný doping v posilovnách 

Seznam zakázaných látek a metod publikovaný světovou antidopingovou komisí 

představuje širokou paletu látek, které mohou mít specifické využití v různých 

sportovních odvětvích. Doping, tedy zakázané látky, vyskytující se v posilovnách, mezi 

cvičenci se závodními ambicemi anebo i mezi obyčejnými návštěvníky posiloven 

vytvářejí daleko užší seznam látek. Oblíbeným způsobem, jak dosáhnout větší 

muskulatury, lepších výkonů, intenzivnějšího tréninku nebo ostřejší vyrýsovanosti, je 

užívání látek především ze skupiny S1. 

3.2.2.1  Anabolické androgenní steroidy 

Už několik desítek let je známé užívání anabolických androgenních steroidů 

(dále AAS) mezi kulturisty a dalšími sportovci. Použití AAS může zvýšit sílu a růst 

svalů, v klinické praxi by mohly být efektivní léčbou u kachexie chronických 

patologických stavů, pro svalovou atrofii u starších osob. 

ASS mají několik různých mechanismů účinku. Jedním z mechanismů je 

modulace exprese androgenního receptoru, zvýšení transkripční aktivity s následným 

vznikem specifických proteinů. ASS interferují s expresí glukokortikoidního receptoru, 

díky čemuž mají i anti-katabolický účinek. Diskutované typy mechanismů účinků jsou 

na CNS, kde způsobují změny nálad a chování (Kicman, 2008). 

Androgenní účinky 

Androgeny jsou látky nezbytné pro život, podílejí se na udržení kvality života, 

svou roli mají v hematopoetickém, imunitním a centrálním nervovém systému, 

reprodukčních orgánech, svalech, kostech, vlasových folikulech, játrech a ledvinách 

(Mooradian, Morley et al., 1987). 

Jejich role začíná už u mužského plodu, kdy stimulují rozvoj mužských genitálií. 

V pubertě zase zvýšená testikulární aktivita jak primárními, tak i sekundárními 

pohlavními znaky. Sekundární pohlavní znaky jsou následkem androgenní aktivity 

(změna hlasu, růst chlupů, aktivita mazových žláz, stimulace libida, agresivita) 

a anabolické (růst kosterního svalstva a kostí) aktivity. Nejdůležitějším androgenem 

u člověka je testosteron (Leydigovy buňky produkují až 95 % testosteronu v těle). 
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Strukturální modifikací testosteronu mohou být zvýšeny anabolické účinky a sníženy 

androgenní účinky. Androgenní účinky u těchto strukturálních modifikací nemohou být 

eliminovány úplně (Kicman, 2008). 

Hlavní zástupci AAS 

Snaha maximalizovat anabolický účinek a minimalizovat androgenní účinky 

testosteronu způsobila vznik dalších, v některých zemích (například v Argentině, 

Brazílii, Kanadě nebo USA) registrovaných AAS: methandienonu, methyltestosteronu, 

oxandrolonu, stanazolu, oxymetholonu, esterům testosteronu, nandrolonu, boldenonu, 

mesterolonu nebo trenbolonu. Právě tyto strukturální obměny testosteronu se zvýšeným 

anabolickým účinkem jsou zneužívány v kulturistice (Kicman, 2008). 

Anabolická aktivita 

Už v roce 1950 vědci Eugene Eisenberg a Gilbert S. Gordan zkoumali účinek 

AAS na kastrované krysy. Tyto krysy mají hypertrofovaný musculus levator ani. 

Ukázalo se, že při podávání AAS s větší anabolickou aktivitou (například testosteron 

propionátu) došlo k obnovení normální hmotnosti, nebo dokonce hypertrofii tohoto 

svalu oproti ASS s menší anabolickou aktivitou například cis-testosteronu (Eisenberg, 

Gordan, 1950). 

Pro porovnání příkladu androgenní a anabolické aktivity slouží následující 

tabulka č. 4. 
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Tabulka 4 - Porovnání anabolické a androgenní aktivity u vybraných AAS 

(Kicman, 2008) 

ASS Anabolická aktivita Androgenní aktivita Způsob podání 

Testosteron 0,36 0,28-0,50 Perorálně 

Nandrolon dekanoát 3,29-4,92 0,41-0,31 parenterálně 

Oxandrolon 3,22 0,24 parenterálně 

Methandienon 0,60 0,20 perorálně 

 Stanazol 2,0-3,7 0,33-0,52 perorálně 

Orální a parenterální způsob aplikace 

Při orální aplikaci se zabraňuje degradaci prvního průchodu játry substitucí 

methylové či ethylové skupiny tak, aby bránila deaktivaci oxidací hydroxylové skupiny. 

Parenterální přípravky obvykle mají tuto hydroxylovou skupinu esterifikovanou 

(například nandrolon dekanoát nebo fenylpropionát, testosteron dekanoát, enantát, 

propionát nebo undekanoát). Důvodem esterifikace je zpomalení absorpce z olejového 

depa, ze kterého se látka uvolňuje hydrolýzou za pomoci esteráz. Rychlost absorpce 

z místa aplikace je určena délkou esterifikovaného řetězce (van der Vies, 1993). 

Historie užívání AAS ve sportu 

První mediálně známé zneužití AAS ve sportu se přiřazuje atletickému týmu 

Německé demokratické republiky v 80. letech minulého století. V té době šlo ve většině 

zemí východního bloku o státem sponzorovaný program dopingu u sportovců. Výzkum, 

který retrospektivně zjišťoval měřítko dopovaných sportovců v NDR, zjistil, že se 

jednalo o tisíce sportovců obou pohlaví (včetně adolescentů), kteří AAS užívali (Franke, 

Berendonk, 1997). 

Užívání AAS v kulturistice odstartoval lékař amerického vzpěračského týmu 

John Ziegler, který koncem 60. let sledoval účinky syntetického derivátu testosteronu 
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u kalifornských vzpěračů. Prvním známým kulturistou, který se přiznal k užívání AAS, 

byl tehdejší Mr. Universe - Bill Pearl. V průběhu 60. a 70. let se užívání AAS 

v kulturistice rozšířilo a téměř všichni profesionální kulturisté AAS užívali (Caha, 

2012). 

K užívání AAS se ve své knize Total recall: můj neuvěřitelný životní příběh 

přiznal i bývalý kulturista, bývalý guvernér státu Kalifornie a herec Arnold 

Schwarzenegger (Schwarzenneger, Petre, 2013). 

Účinnost AAS ve sportu 

Testosteron prokazatelně zvyšuje sílu, způsobuje nárůst svalové hmoty 

a reguluje mnoho dalších fyziologických procesů. Jak moc jsou tyto účinky závislé na 

dávce řešila americká studie na univerzitě v Los Angeles. Studie se účastnili fyzicky 

aktivní muži s normální hladinou testosteronu ve věku 18-35 let. Šedesát jedna subjektů 

se rozdělilo do pěti skupin. 

1. Skupina (12 subjektů) užívala 25 mg testosteronu enantátu týdně 

2. Skupina (12 subjektů) užívala 50 mg testosteronu enantátu týdně 

3. Skupina (12 subjektů) užívala 125 mg testosteronu enantátu týdně 

4. Skupina (12 subjektů) užívala 300 mg testosteronu enantátu týdně 

5. Skupina (13 subjektů) užívala 600 mg testosteronu enantátu týdně 

Každému subjektu byla jednou měsíčně aplikována injekce dlouhodobě 

působícího agonisty gonadotropin uvolňujícího hormonu, aby došlo k potlačení sekrece 

endogenního testosteronu. Během studie žádný z testovaných mužů neprováděl silový 

ani výkonnostní trénink. Svalová výkonnost a složení těla byly vyhodnoceny na začátku 

studie a ve dvacátém týdnu měření. Tukuprostá hmotnost vrostla v závislosti na dávce. 

U třetí skupiny (125 mg týdně) došlo ke zvýšení hmotnosti o 3,4 kg, u čtvrté skupiny 

(300 mg týdně) o 5,2 kg a u poslední skupiny (600 mg týdně) o 7,9 kg. Zároveň došlo 

ke zvýšení svalové síly (hodnotícím parametrem byl legpress). V závislosti na dávce 

bylo zvýšeno množství hemoglobinu. Sexuální funkce, zrakově-prostorové vidění 

a nálada zůstaly u všech skupin významně nepozměněné (Bhasin, Woodhouse et al., 

2001). 

Velká část mužů má po dosažení věku 65 let sníženou hladinu testosteronu. 

Proto na stejné americké univerzitě proběhla podobná studie zaměřená na účinky 
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testosteronu u mužů ve věkovém rozmezí 65-87 let. Šedesát sedm mužů s hladinami 

testosteronu sníženými pod fyziologické rozmezí dospělého jedince dostávalo 

transdermální náplasti s testosteronem (5 mg/ den) společně se suplementací vápníku 

(500 mg) a vitaminu D (400 IU) po dobu 12 měsíců.  U cvičenců užívajících testosteron 

se zvýšily biologicky dostupné hladiny testosteronu, vzrostl zisk hustoty kostní hmoty 

od 0,3 % (zatímco u referenční skupiny klesl o 1,6 %), došlo ke zvýšení síly od 38 %, 

snížil se přibližně o 2 % tělesný tuk a vzrostla tělesná hmotnost bez podílu tuku, 

zatímco celková hmotnost zůstala stejná. V porovnání s referenční skupinou nebyly 

pozorovány žádné významné rozdíly u hemoglobinu, hematokritu, příznaků BHP - 

benigní hyperplazie prostaty, nebo hladin PSA - prostatického specifického antigenu 

(Kenny, Prestwood et al., 2001). 

Užívání AAS & Tréninkový stimul 

V očích laické veřejnosti je často užívání AAS spojeno s nárůstem svalové 

hmoty bez nutnosti tréninku v posilovně. Americká studie se zaměřila na porovnání 

skupin užívající placebo (aktivně cvičící a necvičící skupina) a skupin užívající 

intramuskulárně 600 mg testosteronu týdně (aktivně cvičící a necvičící skupina) po 

dobu 10 týdnů. Cvičební skupiny (užívající placebo a testosteron) vykonávaly třikrát 

týdně silový trénink. Výsledky studie ukázaly, že u skupin užívající placebo se tělesná 

hmotnost nezměnila, skupina užívající testosteron bez tréninku zaznamenala lehký 

nárůst v porovnání se skupinou užívající testosteron v kombinaci s aktivním tréninkem. 

Poslední zmiňovaná skupina měla nárůst hmotnosti o 6,1 kg. Bylo zjištěno, že cvičící 

skupina užívající testosteron měla větší svalový nárůst v oblasti kvadricepsů a tricepsů 

než necvičící skupina užívající testosteron. Svalová síla se poměřovala v maximální síle 

na benchpressu a na dřepu. U obou skupin užívajících testosteron došlo ke zvýšení 

maximální síly na těchto cvicích, znatelnější rozdíl byl u cvičící skupiny (viz tab. 5). U 

žádného ze subjektů studie nebyly pozorovány významné změny nálady nebo chování 

(Bhasin, Storer et al., 1996). 
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Tabulka 5 - Srovnání mezi cvičícími a necvičícími jedinci užívajícími placebo nebo  

testosteron (Bhasin, Storer et al., 1996) 

 Necvičící skupiny Cvičící skupiny 

 Placebo Testosteron Placebo Testosteron 

Váha bez podílu 

tuku (kg) na 

začátku 

65,1±2,5 69,9±1,3 72,1±2,3 65,3±1,8 

Váha bez podílu 

tuku (kg) 10. 

týden 

65,9±2,7 73,1±2,2 74,1±2,2 71,4±1,8 

Maximální 

zvednutá váha na 

benchpressu (kg) 

na začátku 

88±5 96±8 109±12 97±6 

Maximální 

zvednutá váha na 

benchpressu (kg) 

10. týden 

88±5 105±8 119±11 119±6 

Maximální 

zvednutá váha na 

dřep (kg) na 

začátku 

102±6 103±8 126±13 102±5 

Maximální 

zvednutá váha na 

dře (kg) 10. týden 

105±6 116±5 151±13 140±5 

Nežádoucí účinky užívání AAS 

Užívání AAS bývá u většiny uživatelů vztaženo na cykly. Jeden cyklus většinou 

trvá 6-12 týdnů, poté následuje určitá doba „vysazení“ (4 týdny až několik měsíců) 

z důvodu redukce případných nežádoucích účinků. Velká část kulturistů, především 

v předzávodním období, ovšem cyklus nepřerušuje a užívá AAS nepřetržitě. Po 
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objektivním rozhodnutí lékaře, posouzení přínosů a rizika může být užívání AAS 

přínosné pro klinické účely u konkrétních pacientů. Užívání mezi sportovci ovšem 

vykazuje opačný charakter. Obvykle se jedná o užívání mezi jedinci, kteří jsou 

přesvědčeni o tom, že AAS užívají správně, užívání tají, jejich znalosti jsou čerpané 

z různých zdrojů (většinou z internetových webů) a od dalších uživatelů, kteří je 

informují podle vlastní zkušenosti. Především cvičenci, kteří usilují o nárůst svalů 

z estetických důvodů a jsou bez závodních aspirací, často užívají AAS na základě 

dezinterpretací založených na pozorování uživatelů AAS. Vnímají například, že absence 

vnějších a zjevných známek nežádoucích účinků (gynekomastie, akné, hirsutismus) 

značí bezpečnost (Kicman, 2008). 

Pro minimalizaci toxicity při užívání AAS je důležitý lékařský dohled 

a pravidelné monitorování. Zároveň je nutné stanovit minimální účinnou dávku, která 

by neměla být překračována. Vzhledem k účinkům AAS je nutné vyhnout se podávání 

těchto látek především ženám s karcinomem prsu nebo hyperkalcémií, těhotným ženám, 

pacientům s nefrotickými dysfunkcemi, mužům s karcinomem prostaty nebo pacientům 

s poruchou jater (Shahidi, 2001). 

Nežádoucí účinky způsobené užíváním AAS jsou závislé na typu a kombinaci 

steroidů, na velikosti dávky, na pohlaví (virilizace u žen) a věku jedince (zakrslý vzrůst 

u adolescentů), který AAS užívá. Většina nežádoucích účinků je demonstrována 

u kulturistů, kteří užívají AAS celoročně, proto je těžké určit rozměr a škálu 

nežádoucích účinků při cyklování a racionálním užívání. Nejčastější nežádoucí účinek 

spojovaný s užíváním AAS je jaterní poškození. Jaterní dysfunkce jsou spojována 

především s orálními typy AAS. Výsledky krevních testů jaterních funkcí (ALT - 

alaninaminotransferáza, AST – aspartátaminotransferáza, laktátdehydrogenáza a CK - 

kreatinkináza) jsou při dysfunkci jater způsobené užíváním AAS zvýšené. Při 

interpretaci těchto účinků je ovšem nutné postupovat opatrně, protože i intenzivní 

trénink tyto hladiny může zvyšovat (Kicman, Gower, 2003). 

Dlouhodobé užívání AAS je spojováno s kardiovaskulárním rizikem (Baggish, 

Weiner et al., 2017). Zvyšuje se riziko tromboembolických příhod, infarktu myokardu 

a cévní mozkové příhody. Dochází ke změnám lipidového spektra (zvyšuje se LDL, 

snižuje se HDL a apolipoprotein-1). Užívání AAS sice neprokázalo významné změny 

v arteriální struktuře, přesto je spojováno s hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční 

(Sader, Griffiths et al., 2001). Může dojít k poškození srdce kvůli srdečnímu selhání, 

https://journals.sagepub.com/author/Gower%2C+D+B
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hypertrofii levé komory, fibróze srdeční tkáně (Kicman, 2008). Lékař z Jacobi Medical 

Centre v New Yorku popsal případ mladého kulturisty, u kterého došlo po užívání 

velkých dávek AAS k fibrilaci síní a nález EKG odhalil tachykardii a hypertrofii levé 

komory (Sullivan, Martinez et al., 1999). 

Změny v reprodukčním systému při užívání AAS mohou u žen způsobit 

amenoreu, nevratnou hypertrofii klitorisu nebo maskulinizaci ženského plodu, u mužů 

může dojít k testikulární atrofii, potlačení gonadální steroidogeneze a hypertrofii 

prostaty (Kicman, 2008). U skupiny kulturistů užívající AAS došlo ke zvýšení objemu 

prostaty, snížil se průtok moči a zvýšila se frekvence nočního močení. Studie provedená 

na urologickém oddělení v anglickém Sheffieldu ukázala, že exogenní podávání AAS 

má výrazné účinky na prostatickou žlázu (Wemyss-Holden, Hamdy et al., 1994). 

Vliv na CNS je jednoznačný především u mužů. Nejčastější projevy jsou 

zvýšená agrese, hostilita a podrážděnost, destruktivní projevy chování, zvýšené libido, 

které může být obtížně kontrolovatelné a může vést až k méně závažným formám 

mánií. Po vysazení AAS mohou nastat středně těžké až těžké deprese a jedinci mohou 

vykazovat známky závislosti. Vliv na psychiku u jedinců užívajících AAS je 

nepředvídatelný, byl dokonce prokázán vliv na zvýšení rizika kriminality. Násilné 

chování u uživatelů AAS („roids rage“) dokonce v několika případech vedlo ke 

spáchání vraždy (Kicman, 2008). O posouzení míry psychotických symptomů 

u sportovců (kulturistů a u hráčů amerického fotbalu) užívajících AAS se pokusili 

američtí vědci na klinice v Belmontu. Provedli rozhovory se 41 sportovci, u kterých se 

ukázalo, že 9 z nich vykazuje zvýšenou agresivitu a 5 z nich psychotické problémy 

spojené s užíváním (Pope, Katz, 1988). 

Výše zmíněná virilizace u uživatelů ženského pohlaví je nepochybně tím 

nejzjevnějším nežádoucím účinkem AAS u sportovkyň. Virilizace se projevuje 

mužskými rysy na ženském těle, dochází k nevratné poruše hlasu (prohloubení hlasu), 

hirsutismu (částečně reverzibilní), vlasy mají tendenci růst podle mužského vzoru růstu, 

řídnout a vypadávat. Do virilizace patří i výše zmíněné vlivy na reprodukční zdraví jako 

například hypertrofie klitorisu, amenorea a jiné gynekologické problémy (Kicman, 

Gower, 2003). Po znovusjednocení Německa v roce 1990 byly světu odtajněny složky 

Stasi (tajné služby a rozvědky Německé demokratické republiky), které obsahovaly 

řadu zpráv, ve kterých nezletilé sportovkyně užívající AAS trpěly právě známkami 

virilizace, zastavením růstu a těžkými formami akné (Franke, Berendonk 1997). 

https://journals.sagepub.com/author/Gower%2C+D+B
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Mezi další nežádoucí účinky patří například postižení kostního aparátu (u dětí 

může dojít k uzavření epifýzy a zamezení lineárního růstu kosti). Typickým 

a viditelným nežádoucím účinkem u mužů je gynekomastie, která je způsobena 

aromatizací AAS a následně nerovnováhou mezi androgeny a estrogeny (Kicman 2008). 

Například u 12 vzpěračů z bývalé NDR byla gynekomastie natolik progresivní, že 

masivní růst prsní tkáně musel být odstraněn chirurgicky (Franke and Berendonk 1997). 

Častou komplikací při užívání AAS je cystické akné, které je způsobeno zvýšenou 

sekrecí kožního mazu u jedinců citlivých na androgeny nebo hormonální dysbalancí 

mezi androgeny a estrogeny. Cystické akné je intenzivní a bolestivá forma akné, která 

vede k rozsáhlým a zaníceným pupínkům a cystám, a projevuje se především na tváři, 

hrudi a zádech. Dlouhodobé užívání AAS vede k poruchám osy hypotalamus-hypofýza-

pohlavní žláza, snížení sekrece gonadotropinu (hormon řídící činnost pohlavních žláz) 

může vést k neplodnosti, atrofii varlat a gynekologickým problémům. Po ukončení 

cyklu užívání AAS se u mužů často objeví erektilní dysfunkce (Kicman, Gower, 2003). 

Klinické využití AAS 

Klinické využití AAS mělo nejsilnější postavení koncem minulého století. Od 

konce 80. let minulého století bylo mnoho AAS staženo z trhu a zbylé množství 

přípravků bylo redukováno na úzké spektrum indikací (Kicman, 2008). 

Substituční terapie při léčbě mužského hypogonadismu je jednou z nejčastějších 

indikací pro užívání AAS. Další roli mohou AAS hrát při léčbě kachexie spojené s HIV, 

rakovinou, jaterním, či ledvinném selhání, anémií spojenou s leukémií nebo při stavech 

po těžkých popáleninách. Anabolický účinek napomáhá ke zlepšení stavu u pacientů se 

svalovým katabolismem nebo v rámci pooperačního zotavení. Terapie AAS je volena 

vždy s ohledem na vedlejší účinky (Wahlstrom, Basaria et al., 2001). 

Například v současné době je na českém trhu dostupných jen 6 registrovaných 

léčivých přípravků obsahujících některou formu testosteronu v různých aplikačních 

formách (Androgel, Nebido, Sustanon 250, Testavan, Undestor). Sustanon 250 

(250MG/ML INJ SOL 1X1ML), což je kombinace testosteronu isokapronátu, 

testosteronu fenylpropionátu, testosteron propionátu a testosteron dekanoátu, má podle 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv v SPC jednu jedinou terapeutickou indikaci, a to jako 

„substituční léčba testosteronem u mužského hypogonadismu, pokud byl deficit 

https://journals.sagepub.com/author/Gower%2C+D+B
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testosteronu potvrzen klinickými příznaky a biochemickými vyšetřeními“ 

(www.sukl.cz, nedatováno). 

Užívání AAS v praxi 

Užívání AAS v kulturistice je téma, které téměř každý k tomuto sportu 

automaticky přirovnává, přesto otevřeně o něm nikdo z uživatelů ani lidí, kteří s AAS 

přicházejí do styku, nechce otevřeně hovořit. Jeden z lékařů na americké klinice 

v Illinois sepsal rozhovor s kulturistou, který po dobu 20 let užíval AAS. Dotazovaný 

kulturista v tomto rozhovoru popisuje svou vlastní bohatou zkušenost s AAS a na 

otázku, jaké jsou nejčastější důvody, proč lidé začínají užívat steroidy, odpovídá, že pro 

většinu mužů je prvním impulsem to, aby dobře vypadali v baru při držení půllitru piva, 

jako další důvody uvádí zlepšení sportovního výkonu na amerických středních 

a vysokých školách nebo zdokonalení profesních cílů u policistů, hasičů, vojáků nebo 

zaměstnanců vězeňské stráže (Schaive, Kohler, 2016). 

Podobný závěr uvedla i polská studie, která podrobila větší skupinu sportovců, 

jak na profesionální, tak na amatérské úrovni (zabývajících se kulturistikou, fitness 

a posilováním) několika otevřeným otázkám, ze kterých vyplynulo, že amatérští 

sportovci mají větší tendenci používat AAS nežli sportovci na profesionální úrovni 

(Gwizdek, Brzęk et al., 2018). 

3.3  Vybrané metody měření 

Pulsní oxymetrie 

Pulsní oxymetrie je univerzální neinvazivní metoda stanovení saturace krve 

kyslíkem a tepové frekvence. Hodnota saturace krve kyslíkem (SpO2) je procentuální 

poměr oxyhemoglobinu oproti sumě koncentrací všech forem hemoglobinu. Tato 

metoda měří nasycení kyslíku pomocí spektrofotometrické metody, jejíž princip je 

založen na rozdílné absorbci světla oxyhemoglobinu (okysličeného kyslíku) 

a deoxyhemoglobinu (Jubran, 2015). 

http://www.sukl.cz/
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Spirometrie 

Spirometrie je základní vyšetřovací metoda, která napomáhá k diagnostice při 

fyziologických či patologických stavech, a měří výměnu vzduchu mezi vnějším 

a vnitřním prostředím. Objem plic v závislosti na čase určuje několik různých parametrů 

jako například: FVC, FER, PEF nebo FEV1. FVC (forced vital capacity) je usilovná 

vitální kapacita plic. FER (forced expiratory ratio) je průchodnost periferních průdušek. 

PEF (peak expiratory flow) je vrcholový výdechový průtok. FEV1 (forced expiratory 

volume) je usilovně vydechnutý objem za první vteřinu, přesněji objem vzduchu 

vydechnutý s největším úsilím za 1. sekundu po maximálním nádechu (Poláková, 

2015). 

Kaliperace 

Kaliperace je tou nejjednodušší metodou, kterou lze stanovit množství tuku 

v těle. Množství tuku v těle se měří pomocí tloušťky kožní řasy za pomoci kaliperu 

(Poláková, 205). Měření se provádí na přesně stanovených místech na těle, kde dochází 

ke zvýšené kumulaci podkožního tuku. Síla kožní řasy se měří na 11, 4, 2 nebo i 1 

místě. Stanovení tělesného tuku kaliperací se provádí na těchto kožních řasách: řasa na 

tváři, řasa na podbradku, subskapulární řasa, řasa nad musculus triceps brachii, dvě 

kožní řasy na hrudníku, dvě suprailiakální řasy, řasa nad musculus quadriceps femoris, 

řasa na lýtku a řasa nad musculus biceps brachii. Měření na více místech snižuje chybu 

stanovení množství podkožního tuku, neboť u některých jedinců dochází 

k nerovnoměrnému rozdělení tuku v podkoží (Hronek, Kovařík, nedatováno, str. 3-4). 

Antropometrická váha 

 Antropometrické metody se zabývají stanovením složení těla (tělesné hmoty 

bez tuku, vody, obsah tukové tkáně a dalších složek). K hodnocení složení těla se 

využívá bioimpedační analýzy. Tato analýza je založena na měření některých 

bioelektrických charakteristik lidského těla. Stanovuje rezistenci tělesné hmoty na 

průchod střídavého proudu (o nízké frekvenci a intenzitě) a přepočítává ji na tělesné 

oddíly pomocí matematických modelů (Hronek, Kovařík, nedatováno, str. 8). 

BCM 

BCM (Body Composition Monitor) je metoda měření navržená pro pacienty se 

selháním ledvin. Během velmi krátké doby (přibližně 2 minut) BCM dokáže poskytnout 

informace o stavu hydratace (celkovém stavu tekutin, extracelulární a intracelulární 
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tekutinách) a nutričním stavu pacienta - tukové či tukuprosté hmotě (BCM - Body 

Composition Monitor – Test, nedatováno). 

Kalorimetrie 

Kalorimetrie je diagnostická metoda vhodná pro stanovení energetického výdeje. 

Jelikož je obtížné využít bazálního energetického výdeje, používá se v praxi měření 

klidového energetického výdeje. Celkový energetický výdej je součtem klidového 

energetického výdeje, energie spotřebované na trávení potravy a energetického výdeje 

při fyzické aktivitě. Nejčastěji využívaná je metoda nepřímé kalorimetrie. Při provedení 

této metody je zaznamenáván objem spotřebovaného kyslíku a vyprodukovaného oxidu 

uhličitého. Díky poměru vyprodukovaného oxidu uhličitého ke spotřebovanému kyslíku 

je možné stanovit utilizaci jednotlivých substrátů (Doležalová, 2015). 

Dynamometrie 

Dynamometrie je měření síly, kterou je člověk schopen působit na určité těleso 

(snímací část tensometru nebo dynamometru) po určitou dobu. Měří izometrickou sílu, 

což je síla, při které roste svalové napětí, ale sval nemění svoji délku a mechanická 

práce je nulová (Hronek, Kovařík, nedatováno, str. 15). 

3.4  Kazuistiky 

V závěru diplomové práce jsou uvedeny 3 kazuistiky sportovců, kteří aktivně 

posilují nebo se věnují amatérské kulturistice. Každý z těchto sportovců se věnuje 

posilování už více než 5 let a po celou dobu všichni tři užívají výživové doplňky stravy. 

Dva ze subjektů (2. a 3.) mají zkušenost i s užíváním dopingu. Subjekt číslo 1 a 2 po 

dobu 5 měsíců dodržovali podobný typ převážně silového tréninku v posilovně. Subjekt 

číslo 1 ke stimulaci nárůstu svalové hmoty a zvýšení svého výkonu užíval výživové 

doplňky, zatímco subjekt číslo 2 společně s výživovými doplňky používal i AAS. Oba 

dva subjekty byli před začátkem pětiměsíčního tréninkového plánu testováni ve 

vybraných parametrech, které měly porovnat změny ve fyziologii těla a tréninkové 

výkonnosti (silové výkony při jednom opakování s maximální váhou na benchpressu, 

dřepu a mrtvém tahu). Subjekt číslo 3 je amatérský kulturista, který už jako nezletilý 

užíval větší množství AAS a dalších látek ze seznamu zakázaných látek a metod 

dopingu pro rok 2019 vydaným antidopingovým výběrem ČR. Tento mladý kulturista 

po dobu 4-5 let užíval AAS v kombinaci s růstovými faktory, peptidovými modulátory, 
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růstovými faktory, beta2-agonisty nebo diuretiky. Všichni z uvedených sportovců 

dodržují vyváženou pestrou stravu s vyšším bílkovinovým příjmem. 

3.4.1  Porovnání naturálního cvičence a cvičence užívajícího 

AAS 

3.4.1.1  Sportovec č.1 

První subjekt žádný doping po dobu pětiměsíčního období, ani nikdy předtím, 

neužíval. Jedná se o zdravého 24 letého studenta, který celý život aktivně sportuje a 

nyní se více než 6 let věnuje posilování. Nárůst svalového hmoty a tréninkový výkon 

stimuluje užíváním výživových doplňků. 

▪ Rodinná anamnéza 

- sestra (1999) hypertenze, matka (1967) zdravá, otec (1961) BHP 

- rodinná větev z otcovy strany kardiovaskulární onemocnění 

▪ Jídelníček během pětiměsíčního pozorování 

- sportovec užíval 6 jídel denně 

- přibližné množství bílkovin na den činilo 250 g (cca 2,5 g/ kg) 

- přibližné množství sacharidů na den činilo 500-600 g (cca 5-6 g/ kg) 

- přibližné množství tuků na den činilo 150 g (cca 1,5 g/ kg) 

▪ Tréninkový plán během pětiměsíčního pozorování 

- sportovec trénoval pětkrát týdně v posilovně a dvakrát týdně prováděl 

aerobní cvičení (box, plavání, běh) 

- trénink v posilovně trval v průměru 1,5 hodiny 

- posilovací trénink se skládal převážně ze silových disciplín 

(benchpress, mrtvý tah, dřep) s doplněním dalších cviků 

- subjekt odcvičil každou svalovou partii jedenkrát týdně 

- každá svalová partie byla zatížena 3-4 cviky po 3-5 sériích s 6-12 

opakováními 
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▪ Suplementace během pětiměsíčního pozorování 

- dvakrát denně 1,5 odměrky proteinu (WPC) – přibližně 70 g bílkovin 

- před tréninkem 5 g kreatin monohydrátu, 2 kapsle Tribulus terrestris 

(cca 1000mg), 2 tablety argininu (cca 2000 mg), 20 mg synefrinu, 

400 mg kofeinu 

- během tréninku 10 g BCCA (5 g leucinu, 2,5 valinu a 2,5 isoleucinu) 

- po tréninku 10 g glutaminu a 5 g HMB 

▪ Nežádoucí účinky způsobené užíváním výživových doplňků 

- subjekt nepozoroval žádné nežádoucí účinky 

▪ Silové výkony během pětiměsíčního pozorování (viz tab. 6) 

Tabulka 6 - Silové výkony (Subjekt č.1) 

 Březen Srpen 

Benchpress 140 kg 145 kg 

Dřep 180 kg 190 kg 

Mrtvý tah 235 kg 250 kg 
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▪ Výsledky dalších měření (viz tab. 7 a 8, obr. 11) 

Tabulka 7 – Výsledky měření kardiovaskulárních a respiračních parametrů u 

subjektu č.1 

Subjekt č.1 Březen Srpen 

%Sp O2 (stanovení saturace krve kyslíkem) 97 98 

FER (průchodnost periferních průdušek) 88 89 

FVC (usilovná vitální kapacita plic) 5,68 5,4 

PEF (vrcholový výdechový průtok) 350 388 

FEV1 (usilovně vydechnutý objem vzduchu za jednu vteřinu) 5,00 4,9 

Krevní tlak 135/80 122/65 

Pulz 72 62 
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Tabulka 8 - Diagnostika krevního odběru u subjektu č.1 

Stanovení konkrétního 

parametru 
Jednotky 01.03.2018 09.8.2018 

Referenční 

rozmezí 

Glukosa mmol/ l 3,7 3,8 3,3-5,8 

Sodík mmol/ l 137 138 137-146 

Draslík mmol/ l 3,7 4,4 3,8-5,0 

Urea mmol/ l 6,2 6,2 2,8-8,0 

Kreatinin µmol/ l 103 95 44-110 

Kyselina močová µmol/ l 389 390 220-420 

Cholesterol mmol/ l 5,09 4,33 3,10-5,20 

HDL cholesterol mmol/ l 1,21 1,75 1,00-2,10 

LDL cholesterol mmol/ l 3,39 3,08 1,50-3,90 

Triacylglyceroly mmol/ l 1,35 1,32 0,45-1,70 

Bilirubin µmol/ l 16,3 15,7 3,4-17,0 

ALT (Alaninaminotransferáza) µkat/ l 0,88 0,91 0,17-0,78 

AST (Aspartátaminotransferáza) µkat/ l 0,89 0,79 0,16-0,72 

GGT 

(Gamaglutamyltransferáza) 
µkat/ l 0,34 0,46 0,14-0,84 

ALP (Alkalická fosfatáza) µkat/ l 0,80 0,89 0,88-2,13 

TSH mIU/ l 5,397 2,245 0,35-4,94 

Testosteron nmol/ l 21,5 24,7 8,33-30,19 

Laktátdehydrogenáza µkat/ l 3,10 2,95 1,80-4,13 

Kreatin kináza µkat/ l 9,67 13,13 0,40-3,25 
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Obrázek 11 - Výsledky měření antropologických parametrů u subjektu č.1 

Subjekt č.1 Datum vyšetření 16.3.2018 6.8.2018

Věk (roky) 23 23

Výška (cm) 187 187

Hmotnost (kg) 101,6 103,9

BMI (kg/m2) 29,1 29,7

Pravá paže (cm) 37 40

Levá paže (cm) 38 39

Levé stehno (cm) 66 68

Levé stehno-střed (cm) 63 63

Levé lýtko (cm) 42 41

Kaliperace Řasa nad levým tricepsem (mm) 7 18

Tělesný tuk (%) 17,2 22,9

Obsah vody v těle (%) 57,2 52,5

Viscerální tuk (%) 4 7

Hmotnost tukuprosté hmoty (kg) 80,1 76,2

Výkonnostní rating 6 3

Hmotnost kostí (kg) 4,1 3,9

Basální metabolismus (kcal) 2529 2422

Odhadovaný metabolický věk (rok) 18 35

Obvod pasu (cm) 95 93

Obsah celkového tuku na trupu (%) 24,2 22,7

Obsah viscerálního tuku (%) 5,5 4

Převodnění (l) 0,3 -1,9

Převodnění-třída 0 -1

Celkové množství tekutin (l) 56,8 61,5

EC tekutiny (l) 23,7 23,9

IC tekutiny (l) 33,1 37,6

Index tukuprosté hmoty (kg/m2) 20,7 24,2

Index tukuprosté hmoty-třída 0 1

Index tučné hmoty (kg/m2) 8,5 6,4

Index tučné hmoty-třída 1 0

Hmotnost tukuprosté hmoty (kg) 72,5 84,7

Obsah tukuprosté hmoty (%) 71,4 81,5

Hmotnost tukové tkáně bezvodé (kg) 22,0 16,4

Obsah tukové tkáně bezvodé (%) 21,6 15,7

Hmotnost tukové tkáně včetně hydratace (kg) 29,9 22,3

Hmotnost tělesné buněčné hmoty (kg) 43,7 52,4

Fázový úhel při 50 kHz (°) 7,9 8,7

Klidový energetický výdej (kcal/den) 2162 2537

Predikce klidového energetického výdeje (kcal/den) 2244 2275

Klidový energetický výdej (% HB) 96 111

Respirační kvocient 0,59 0,84

Nebílkovinný respirační kvocient 0,5 0,85

Utilizace sacharidů (g/den) 246 274

Utilizace sacharidů (kcal/den) 423 1145

Utilizace sacharidů (% REE) 20 45

Utilizace lipidů (g/den) 119 123

Utilizace lipidů (kcal/den) 1128 1164

Utilizace lipidů (% REE) 52 46

Utilizace proteinů (g/den) 142 50

Utilizace proteinů (kcal/den) 616 217

Utilizace proteinů (% REE) 28 9

Maximální síla stisku (N) - levá paže 458 620

Čas testu výdrže (s) - levá paže 108 66

Plocha pod křivkou testu výdrže - levá paže 26003 21797

Maximální síla stisku (N) - pravá paže 634 552

Čas testu výdrže (s) - pravá paže 74 81

Plocha pod křivkou testu výdrže - pravá paže 24023 23128

Maximální síla stisku (N) - levá noha 251 231

Čas testu výdrže (s) - levá noha 213 159

Plocha pod křivkou testu výdrže - levá noha 26314 18603

Maximální síla stisku (N) - pravá noha 275 425

Čas testu výdrže (s) - pravá noha 132 92

Plocha pod křivkou testu výdrže - pravá noha 18496 20289

Dynamometrie

Základní údaje

Antropometrická váha

Obvody

Tanita Viscan

Kalorimetrie

BCM
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3.4.1.2  Sportovec č.2 

Druhý subjekt užíval doping ve formě AAS po dobu 4 měsíců, poslední měsíc 

před měřením AAS neužíval. Po celou dobu pětiměsíčního cyklu užíval výživové 

doplňky. Jedná se o zdravého pracujícího 22letého muže, který celý život aktivně 

sportuje (hrál juniorskou hokejovou ligu) a nyní se více než 4 roky věnuje posilování.  

▪ Rodinná anamnéza 

- bratr (1999) zdravý, matka (1975) zdravá, otec (1976) zdravý 

▪ Jídelníček během pětiměsíčního pozorování 

- sportovec užíval 6-7 jídel denně 

- přibližné množství bílkovin na den činilo 250 g (cca 2,5 g/ kg) 

- přibližné množství sacharidů na den činilo 600 g (cca 6 g/ kg) 

- přibližné množství tuků na den činilo 150 g (cca 1,5 g/ kg) 

▪ Tréninkový plán během pětiměsíčního pozorování 

- sportovec trénoval šestkrát týdně v posilovně 

- trénink v posilovně trval v průměru 1,5-2 hodiny 

- posilovací trénink se skládal převážně ze silových disciplín 

(benchpress, mrtvý tah, dřep) s doplněním dalších cviků 

- subjekt odcvičil každou svalovou partii dvakrát týdně 

- každá svalová partie byla zatížena 4-5 cviky po 4-5 sériích s 6-20 

opakováními 

▪ Suplementace během pětiměsíčního pozorování 

- dvakrát denně 1,5 odměrky proteinu (WPC) – přibližně 70 g bílkovin 

- před tréninkem 2 tablety argininu (cca 2000 mg), 20 mg synefrinu, 200 

mg kofeinu 

- během tréninku 15 g BCCA (7,5 g leucinu, 3,75 g valinu a 3,75 g 

isoleucinu) 

- po tréninku 20 g glutaminu 
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▪ Užívané AAS 

- dvakrát týdně 250 mg testosteronu enantátu (intramuskulárně) 

- třikrát denně tabletu 5mg metandienonu (perorálně) 

- dvakrát týdně 250 mg nandrolonu (intramuskulárně) 

▪ Nežádoucí účinky způsobené užíváním výživových doplňků nebo AAS 

- subjekt během cyklu zaznamenal palpitaci, mírný sklon k agresi, 

zvýšené libido a tvorbu akné 

▪ Silové výkony během pětiměsíčního pozorování (viz tab. 9) 

Tabulka 9 - Silové výkony (Subjekt č.2) 

 Březen Srpen 

Benchpress 90 kg 130 kg 

Dřep 120 kg 180 kg 

Mrtvý tah 200 kg 220 kg 
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▪ Výsledky dalších měření (viz tab. 10 a 11, obr. 12) 

Tabulka 10 - Výsledky měření kardiovaskulárních a respiračních parametrů u 

subjektu č.2 

Subjekt č.2 Březen Srpen 

%Sp O2 (stanovení saturace krve kyslíkem) 98 98 

FER (průchodnost periferních průdušek) 78 72 

FVC (usilovná vitální kapacita plic) 2,51 2,79 

PEF (vrcholový výdechový průtok) 318 369 

FEV1 (usilovně vydechnutý objem vzduchu za jednu vteřinu) 1,98 2,56 

Krevní tlak 124/80 139/86 

Pulz 83 85 
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Tabulka 11 - Diagnostika krevního odběru u subjektu č.2 

Stanovení konkrétního 

parametru 
Jednotky 01.03.2018 09.8.2018 

Referenční 

rozmezí 

Glukosa mmol/ l 5,4 5,0 3,3-5,8 

Sodík mmol/ l 140 139 137-146 

Draslík mmol/ l 3,7 3,8 3,8-5,0 

Urea mmol/ l 7,5 7,9 2,8-8,0 

Kreatinin µmol/ l 85,0 85,0 44-110 

Kyselina močová µmol/ l 289 278 220-420 

Cholesterol mmol/ l 5,5 4,9 3,10-5,20 

HDL cholesterol mmol/ l 1,06 1,02 1,00-2,10 

LDL cholesterol mmol/ l 3,9 3,2 1,50-3,90 

Triacylglyceroly mmol/ l 0,88 0,79 0,45-1,70 

Bilirubin µmol/ l 13,6 15,2 3,4-17,0 

ALT (Alaninaminotransferáza) µkat/ l 1,23 1,21 0,17-0,78 

AST (Aspartátaminotransferáza) µkat/ l 1,24 1,05 0,16-0,72 

GGT 

(Gamaglutamyltransferáza) 
µkat/ l 0,39 0,42 0,14-0,84 

ALP (Alkalická fosfatáza) µkat/ l 1,84 1,45 0,88-2,13 

Krevní obraz 

▪ Erytrocyty 

▪ Hemoglobin 

▪ Hematokrit 

 

1012/ l 

g/ l 

 

 

4,91 

146 

0,435 

 

5,1 

152 

0,464 

 

4-5,8 

135-175 

0,4-0,5 

Testosteron nmol/ l 17,0 14,1 8,33-30,19 

Prolaktin µg/ l 11,2 13,9 2,64-13,13 

Kreatin kináza µkat/ l 27,67 24,40 0,40-3,25 
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Obrázek 12 – Výsledky měření antropologických parametrů u subjektu č.2 

Subjekt č.2 Datum vyšetření 16.3.2018 6.8.2018

Věk (roky) 22 22

Výška (cm) 175 175

Hmotnost (kg) 87,8 85,9

BMI (kg/m2) 28,7 28

Pravá paže (cm) 34 35

Levá paže (cm) 35 35

Levé stehno (cm) 68 65

Levé stehno-střed (cm) 61 58

Levé lýtko (cm) 39 37

Kaliperace Řasa nad levým tricepsem (mm) 9 17

Tělesný tuk (%) 19,7 21,5

Obsah vody v těle (%) 56,7 55,1

Viscerální tuk (%) 5 5

Hmotnost tukuprosté hmoty (kg) 67 64,1

Výkonnostní rating 6 2

Hmotnost kostí (kg) 3,5 3,3

Basální metabolismus (kcal) 2107 2021

Odhadovaný metabolický věk (rok) 27 33

Obvod pasu (cm) 93 91

Obsah celkového tuku na trupu (%) 25,8 16,7

Obsah viscerálního tuku (%) 5,5 7

Převodnění (l) -1,7 -2,5

Převodnění-třída -1 -1

Celkové množství tekutin (l) 45,0 51,5

EC tekutiny (l) 18,1 19,4

IC tekutiny (l) 26,9 32,1

Index tukuprosté hmoty (kg/m2) 18,7 23,8

Index tukuprosté hmoty-třída 0 1

Index tučné hmoty (kg/m2) 10,8 5,4

Index tučné hmoty-třída 1 0

Hmotnost tukuprosté hmoty (kg) 57,4 72,8

Obsah tukuprosté hmoty (%) 65,3 84,7

Hmotnost tukové tkáně bezvodé (kg) 24,3 12,2

Obsah tukové tkáně bezvodé (%) 27,7 14,2

Hmotnost tukové tkáně včetně hydratace (kg) 33 16,6

Hmotnost tělesné buněčné hmoty (kg) 34,1 45,2

Fázový úhel při 50 kHz (°) 8,1 9,08

Klidový energetický výdej (kcal/den) 2045 2509

Predikce klidového energetického výdeje (kcal/den) 2000 1974

Klidový energetický výdej (% HB) 102 127

Respirační kvocient 0,67 0,84

Nebílkovinný respirační kvocient 0,63 0,85

Utilizace sacharidů (g/den) 95 262

Utilizace sacharidů (kcal/den) 163 1096

Utilizace sacharidů (% REE) 8                       44

Utilizace lipidů (g/den) 161 118

Utilizace lipidů (kcal/den) 1520 1117

Utilizace lipidů (% REE) 74 45

Utilizace proteinů (g/den) 85 66

Utilizace proteinů (kcal/den) 366 286

Utilizace proteinů (% REE) 18 11

Maximální síla stisku (N) - levá paže 356 499

Čas testu výdrže (s) - levá paže 74 47

Plocha pod křivkou testu výdrže - levá paže 13856 11668

Maximální síla stisku (N) - pravá paže 490 503

Čas testu výdrže (s) - pravá paže 59 56

Plocha pod křivkou testu výdrže - pravá paže 16370 13962

Maximální síla stisku (N) - levá noha 116 224

Čas testu výdrže (s) - levá noha 121 85

Plocha pod křivkou testu výdrže - levá noha 7242 9676

Maximální síla stisku (N) - pravá noha 244 257

Čas testu výdrže (s) - pravá noha 75 66

Plocha pod křivkou testu výdrže - pravá noha 10028 8654

Dynamometrie

Základní údaje

Antropometrická váha

Obvody

Tanita Viscan

Kalorimetrie

BCM
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3.4.2  Amatérský kulturista užívající doping 

3.4.2.1  Sportovec č.3 

Subjektem číslo 3 je 21letý amatérský kulturista pracující v hlídací službě, který 

AAS a jiné látky spadající do dopingu užívá od 16 let. Jako amatérský kulturista závodil 

na IFBB Diamond Cup nebo IFBB Austria, kde se ve své kategorii umístil na předních 

příčkách. 

▪ Výsledky měření (viz tab. 12 a 13) 

Tabulka 12 - Výsledky měření kardiovaskulárních a respiračních parametrů u 

subjektu č.3 

Subjekt č.3 Březen 

%Sp O2 (stanovení saturace krve kyslíkem) 97 

FER (průchodnost periferních průdušek) 98 

FVC (usilovná vitální kapacita plic) 5,11 

PEF (vrcholový výdechový průtok) 492 

FEV1 (usilovně vydechnutý objem vzduchu za jednu vteřinu) 5,11 

Krevní tlak 145/90 

Pulz 58 
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Tabulka 13 - Diagnostika krevního odběru u subjektu č.3 

Stanovení konkrétního parametru Jednotky 09.03.2018 Referenční rozmezí 

Glukosa mmol/ l 3,7 3,3-5,8 

Sodík mmol/ l 138 137-146 

Draslík mmol/ l 5,0 3,8-5,0 

Urea mmol/ l 2,7 2,8-8,0 

Kreatinin µmol/ l 99 44-110 

Kyselina močová µmol/ l 272 220-420 

Cholesterol mmol/ l 3,54 3,10-5,20 

HDL cholesterol mmol/ l 0,48 1,00-2,10 

LDL cholesterol mmol/ l 2,95 1,50-3,90 

Triacylglyceroly mmol/ l 0,81 0,45-1,70 

Bilirubin µmol/ l 10,2 3,4-17,0 

ALT (Alaninaminotransferáza) µkat/ l 5,21 0,17-0,78 

AST (Aspartátaminotransferáza) µkat/ l 2,00 0,16-0,72 

GGT (Gamaglutamyltransferáza) µkat/ l 0,27 0,14-0,84 

ALP (Alkalická fosfatáza) µkat/ l 1,15 0,88-2,13 

Krevní obraz 

▪ Erytrocyty 

▪ Hemoglobin 

▪ Hematokrit 

 

1012/ l 

g/ l 

 

 

5,43 

157 

0,49 

 

4-5,8 

135-175 

0,4-0,5 

Testosteron nmol/ l 54,3 8,33-30,19 

TSH mIU/ l 0,928 0,35-4,94 
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4. DISKUSE 

Užívání výživových doplňků stravy všemi typy cvičenců nebo i nesportovně 

založenou veřejností má nesporně své opodstatnění. Benefity vybrané suplementace 

dokazují široké spektrum studií, které byly provedeny za účelem zjištění jejich 

prospěšnosti. Sporná je účinnost HCA na redukci tuku a užívání doplňku Tribulus 

terrestris pro zvýšení objemu svalové hmoty. Účinnost HCA není nijak výrazná a jeho 

užívání a zastoupení v režimu suplementace mnohých sportovců se zdá býti dáno 

komerčním dosahem (Heymsfield, Allison et al., 1998). Užívání doplňku stravy 

Tribulus terrestris mezi lze přisoudit komerčnímu vlivu, neboť jeho účinek na zvýšení 

svalové hmoty je diskutabilní (Gauthman, Adaikan et al., 2002, Sellami, Slimeni et al., 

2018). 

Podle zpracovaných údajů z uvedených studií, které se věnují výživovým 

doplňkům stravy, by nejlepším shrnutím benefitů bylo uvedení výživového režimu pro 

komplexně cvičícího sportovce, který se snaží dosáhnout zvýšení svalové hmoty, zisku 

větší fyzické síly a zároveň se snaží redukovat podíl tuku. Uvedené cíle bývají tím 

nejčastějším portfoliem vizí téměř každého návštěvníka posilovny. Nejvhodnějšími 

doplňky pro první dva zmíněné účely se jeví proteinový doplněk stravy, který cvičenci 

zajistí snížení bolestivosti svalů, nárůst svalové hmoty a zesílení při prodlouženém 

tréninku u mladších i starších jedinců (de Groot, Cermak et al., 2012). Další vhodný 

doplněk je bezpochyby kreatin. Užívání 5 g kreatinu denně po dobu 10 měsíců dokáže 

dopomoci k 10-25 % zvýšení tukuprosté hmotnosti (Earnest, Snell et al., 1995). 

Zároveň se významně podílí na zisku fyzické síly, kterou při doporučeném užívání 

dokáže zvýšit až o 20 až 25 % (Bird, 2003). Doplňkem stravy se schopností redukce 

tuků je vhodná kombinace kofeinu se synefrinem. Tato kombinace zvyšuje bazální 

metabolismus a lipolýzu, zároveň má účinek na mírné potlačení chuti k jídlu (Stohs, 

Preuss et al., 2012). Užívání kombinace kofeinu a synefrinu (spojené s fyzickou 

aktivitou a sníženým kalorickým příjmem) vede k významnému snížení podílu 

tělesného tuku (Colker, Kaiman et al., 1999). 

Můžeme pozorovat značné rozdíly mezi cvičenci, kteří užívají AAS, 

a naturálním cvičencem, jak ve fyziologických parametrech, tak v tréninkové 

efektivnosti. 
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Naturální cvičenec během pětiměsíčního období nezaznamenal téměř žádné 

výkyvy ve svých fyziologických funkcích. Diagnostika krevního odběru ukázala, že 

cvičenec měl na začátku i na konci pětiměsíčního úseku diagnostikované údaje velmi 

podobné, bez výrazných změn. Došlo dokonce ke snížení celkového cholesterolu, LDL 

cholesterolu, triacylglycerolů a ke zvýšení HDL cholesterolu, což může být částečně 

spojeno s užíváním 5 g HMB. Podle americké studie užívání 3 g HMB/ den snižuje 

celkový cholesterol a LDL cholesterol. Stejná studie ukázala, že HMB má vliv na 

snížení krevního tlaku, který u prvního cvičence zaznamenal také mírný pokles  

(Panton, Sharp et al., 2000). Jediným výrazným faktorem, který u prvního cvičence 

přesahoval značně fyziologickou normu, byla hladina kreatin kinázy. Hladina kreatin 

kinázy v obou měřeních ukazovala několikanásobnou odchylku oproti fyziologickému 

rozmezí. Studie provedená na německém sportovním institutu ukazuje, že vyšší hladina 

kreatin kinázy může být následkem tělesného cvičení a namáhavé sportovní aktivity 

(Kindermann, 2016). 

Dalším pozorovaným údajem u sportovce č.1 je zvýšená hladina testosteronu 

během testovaného období. Vyšší hladina testosteronu, spojená s určitým nárůstem síly 

a hmotnosti, může být následkem pětiměsíčního užívání doplňku Tribulus terrestris 

(Bedir, Khan, 2000). Sportovec číslo 1 dokázal během testovacího období zvýšit svůj 

výkon na benchpressu, dřepu i mrtvém tahu. Toto zvýšení silových dispozic cvičence je 

spojeno s vykonáváním intenzivního silového tréninku společně s užíváním 5 g kreatin 

monohydrátu denně. Na všech silových cvicích došlo v k 9-11 % zlepšení. Tento fakt 

koreluje i s ostatními studiemi, které se zabývaly vlivem kreatinu na zlepšení síly 

(Vandenberghe, Goris, 1997). Je nutno uvést, že při dynamometrických měřeních došlo 

ke zvýšení síly stisku levé paže a výraznému zvýšení síly stisku pravé nohy. Síla stisku 

pravé ruky a levé nohy byla o něco nižší než na začátku testovaného období. Výdrž 

levých i pravých končetin byla velmi podobná v obou měřeních, nedošlo k výrazné 

progresi v žádném ze zmíněných parametrů. 

U prvního subjektu došlo také k zvýšení podílu tukuprosté hmoty o 10,1 %, 

zvětšení obvodu obou paží, tento fakt potvrzuje výsledky výše zmíněné belgické studie, 

která zjistila, že užívání 5 g kreatinu po dobu 10 týdnů zvýšilo tukuprostou hmotnost 

o 10-25 % (Earnest, Snell et al., 1995). 

Utilizace bílkovin, sacharidů ani tuků se u sportovce č.1 v obou měřených 

úsecích nijak významně nelišila. Vzhledem k tomu, že sportovec užíval kofein 
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a synefrin k redukci tuku, vykonával dvakrát týdně aerobní trénink, došlo ke zvýšení 

podílu tělesného tuku o 5,7 %. Navýšení podílu tuku bylo nejspíše zapříčiněno tím, že 

cvičenec užíval vyšší množství sacharidů (okolo 500 g/ den). 

Sportovec číslo 2, který užíval po dobu 4 měsíců 3 různé typy AAS, zaznamenal 

největší progres v silových dispozicích. Rapidně se mu zvýšila síla na všech cvicích. 

Došlo k nárůstu síly o 10-35 %, nejvýznamnější zlepšení cvičenec zaznamenal při 

dřepu, kdy dokázal svůj výkon s maximální vahou pro jedno opakování zvýšit o 60 kg. 

Silový progres druhého cvičence koreluje s výše zmíněnou studií Massachusetts 

Medical Society, která zkoumala vliv dávek testosteronu na sílu dospělých mužů a 

ukázala velmi podobný potenciál nárůstu svalové síly u stejných cviků (Bhasin, Storer 

et al., 1996). Dynamometrické měření ukázalo progresi síly stisku obou horních i 

dolních končetin. Čas testu výdrže u levých i pravých končetin měl nižší hodnoty u 

druhého měření. Cvičenec užívající AAS byl schopen častěji trénovat, zvládl více 

cviků, sérií i opakování. Každou svalovou partii dokázal procvičit dvakrát týdně, díky 

lepší regeneraci. Zvýšení tréninkové efektivity, délky tréninku a celkového počtu 

opakování je přesně jeden z důvodů, proč sportovci AAS užívají (Kicman, 2008). 

Dalším významným jevem při užívání AAS byl výskyt nežádoucích účinků. Subjekt 

uvedl, že během čtyřměsíčního cyklu užívání AAS pociťoval sklon k agresi, zvýšené 

libido, palpitaci a vznik akné. Všechny tyto symptomy jsou typickými nežádoucími 

účinky při užívání AAS (Kicman, 2008). Američtí vědci ve své studii uvedli, že každý 

čtvrtý ze 41 uživatelů AAS měl prokazatelně sklony k agresi. Tento jev, známý jako 

„roids rage,“ je častým negativním vlivem AAS na sportovce (Pope, Katz, 1988). 

Mimo pociťované nežádoucí účinky došlo i k zvýšení krevního tlaku (ze 124/80 na 

139/86 během šestiměsíčního období), který je podle mnoha studií častým nežádoucím 

účinkem užívání AAS (Sader, Griffiths et al., 2001, Kicman, 2008). Diagnostika 

krevních odběrů paradoxně ukázala, že během pětiměsíčního cyklu došlo u druhého 

cvičence ke snížení celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, triacylglycerolu a 

jaterních enzymů. Tyto výsledky jsou na první pohled paradoxní, přesto důvod může 

být ten, že nešlo o dlouhodobé užívání AAS (Kicman, 2008). Zároveň i hladina 

jaterních enzymů může být z části ovlivněna intenzivním tréninkem (Kicman, Gower, 

2003). V druhém měření byly zjištěny vyšší hladiny složek krevního obrazu (erytrocyty, 

hemoglobin, hematokrit). Nejednalo se o významná zvýšení, všechny parametry zůstaly 

ve fyziologickém rozmezí, přesto můžeme mírné zvýšení připisovat vlivu AAS (Bhasin, 
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Woodhouse et al., 2001). Snížená hladina testosteronu a zvýšení hladinu prolaktinu 

odpovídá nerovnováze mezi androgeny a estrogeny po vysazení AAS. Estrogeny 

stimulují tvorbu prolaktinu. Obě hladiny přesto zůstávají ve fyziologickém rozmezí. 

Stejně jako u prvního cvičence i druhý cvičenec má výrazně zvýšenou kreatin kinázu. 

U tohoto cvičence může být zvýšení kreatin kinázy způsobeno užíváním AAS (Kicman, 

Gower, 2003) a zároveň i intenzivním fyzickým tréninkem (Kindermann, 2016). 

Porovnání mezi naturálním cvičencem a cvičencem užívajícím AAS ukázalo, že 

k progresu silových výsledků lze dojít i naturální cestou. Užívání AAS urychlí celý 

proces a zvýší silové výkony až o 35 % během několika měsíců, ale na úkor projevů 

nežádoucích účinků. Došlo k mírnému poklesu hladiny testosteronu oproti subjektu č.1, 

který ji naopak pomocí doplňku stravy stimuloval. Na rozdíl od zvýšení silového 

maxima se u subjektu č.2 nedostavilo snížení podílu tuku, nedošlo ke zvýšení obvodů 

paží, stehen ani lýtek. 

U posledního sportovce je znatelné poškození jater, nejpravděpodobněji 

způsobené několikaletým užíváním vysokých dávek AAS. Hodnota enzymu ALT je 

5,21 µkat/ l, což je přibližně desetinásobek fyziologické hodnoty (Kicman, Gower, 

2003). Stejně jako předchozí uživatel AAS i tento amatérský kulturista vykazoval vyšší 

hodnoty krevního tlaku a stejně tak u něho mohlo užívání AAS způsobit hypertenzi 

(Sader, Griffiths et al., 2001).  
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5. ZÁVĚR 

Doplňky stravy v porovnání s AAS nemají takovou schopnost zvýšit sportovní 

výkon, přesto jsou efektivním a především bezpečným způsobem, jak stimulovat 

sportovce k lepším výkonům. Některé výživové doplňky mají klinické využití a mohou 

být vhodným doplňkem k farmakoterapii. Na druhou stranu užívání AAS je spojeno 

s velkou škálou nežádoucích účinků. Dlouhodobé užívání AAS vede ke zvýšení 

kardiovaskulárního rizika, k jaterním dysfunkcím, změnám v reprodukčním systému, 

zvýšené agresi a dalším vlivům na centrální nervovou soustavu, virilizaci u žen, 

postižení kostního aparátu, gynekomastii, akné a dalším nežádoucím účinkům. 

Porovnání tří sportovců, kteří se věnují aktivnímu posilování, ukázalo, že 

zlepšení silových výkonů lze dosáhnout i suplementací výživových doplňků a bez 

užívání AAS. 

Sportovec, který žádný doping neužíval, nevykazoval žádné významné odchylky 

ve fyziologických funkcích mezi jednotlivými měřeními, nepociťoval žádné nežádoucí 

účinky spojené s užíváním různých výživových doplňků, zaznamenal zvýšení síly na 

konkrétních silových disciplínách a během pěti měsíců došlo k určitému nárůstu svalové 

hmoty. 

Sportovec, který absolvoval svůj první cyklus AAS po dobu pěti měsíců, 

vykázal lehkou změnu některých fyziologických funkcí (snížená hladina testosteronu, 

zvýšený krevní tlak, zvýšená hladina prolaktinu, zvýšené množství složek krevního 

obrazu). Sportovec pocítil změnu ve fyzické kondici a regeneraci, dokázal trénovat 

častěji, efektivněji. Svalové partie dokázal odcvičit dvakrát během týdne, prováděl vyšší 

množství cviků, sérií i opakování nežli naturální cvičenec. Velký posun zaznamenal 

u silových disciplín, které rapidním způsobem zvýšil. Během úseku pěti měsíců byl 

schopný zlepšit výkon při dřepu o 60 kg. Kromě pozitivních účinků na fyzický trénink 

ovšem zaznamenal i řadu nežádoucích účinků (agrese, akné, palpitace a zvýšené libido), 

které s největší pravděpodobností můžeme přisoudit užívání AAS. 

U sportovce, který se věnuje amatérské kulturistice a užívá AAS a jiný doping, 

můžeme pozorovat výrazně zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi (ALT – 5,21 µkat/l 

a AST 2,00 µkat/ l). Začlenění tohoto mladého sportovce do mé diplomové práce 

vnímám jako největší přínos. Po vyhodnocení diagnostiky krevních testů byly cvičenci 
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interpretovány zjištěné hodnoty jaterních enzymů a bylo mu zdůrazněno, že by 

s užíváním AAS měl přestat nebo alespoň eliminovat jejich dávky. Na doporučení 

lékařky tento mladý sportovec podstoupí další vyšetření u specialisty. Zároveň mu byly 

doporučeny ochranné prvky, které by měl dodržovat. Cvičenec v současné době AAS 

neužívá vůbec, abstinuje, dodržuje vyváženou stravu a užívá ostropestřec mariánský 

(antioxidant). 



 

87 
 

6. POUŽITÉ ZKRATKY 

Zkratka Význam zkratky Český význam 

AAS Anabolic-Androgenic Steroid Anabolické androgenní steroidy 

ADP Adenosine Diphosphate Adenosin difosfát 

ALP Alkaline Phosphatase Alkalická fosfatáza 

ALT Alanine Transaminase Alaninaminotransferáza 

AST Aspartate Transaminase Aspartátaminotransferáza 

ATP Adenosine Triphosphate Adenosin trifosfát 

BCAA Branched Chain Amino Acids Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem 

CLA Conjugated Linoleic Acid Konjugovaná kyselina linolenová 

BCM  Body Composition Monitor Metoda měřící množství tělesných tekutin 

CMF Cross Flow Microfiltration Mikrofiltrace zkříženým tokem 

CRT Creatin Transporter Protein Transportní protein pro kreatin 

DMD Duchenne Muscular Dystrophy Duchennova muskulární dystrofie 

FER Forced Expiratory Ratio Průchodnost periferních průdušek 

PEF Peak Expiratory Flow Nejvyšší rychlost na vrcholu výdechu 

FEV1 Forced Expiratory Volume Usilovně vydechnutý objem za 1 vteřinu 

FVC Forced Vital Capacity Usilovná vitální kapacita plic 

GGT Glutamyl Transferase Gamaglutamyltransferáza 

HCA Hydroxycitric Acid Kyselina hydroxycitrónová 
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HMB Hydroxy-Methyl-Butyrate Hydroxy-methyl-butyrát 

SpO2 Saturation of peripheral oxygen Saturace krve kyslíkem [%] 

TSH Thyroid Stimulating Hormone Tyreoideu stimulující hormon 

WPC Whey Protein Concentrate Proteinový syrovátkový koncentrát 

WPI Whey Protein Izolate Proteinový syrovátkový izolát 
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