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Abstrakt 

NÁZEV PRÁCE: 

Analýza stravovacích zvyklostí v triatlonu u elitních mládežnických kategorií. 

CÍLE PRÁCE: 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření sedmidenního vzorového výživového plánu 

pro elitní triatlonisty ve věku 15 – 18 let na základě analýzy jejich dosavadních stravovacích 

zvyklostí a antropometrických ukazatelů společně s ověřením efektivity výživových 

doporučení po šesti měsících dodržování nastaveného plánu. 

METODY PRÁCE: 

V naší práci byly použity metody kvalitativní i kvantitativní. Pro grafické znázornění 

antropometrických ukazatelů a pro rozbor dosavadního stravování byl použit program 

Microsoft Excel. Dále nám pomohl při práci program Sportvital-Nutrition, a to především při 

analýze jídelních plánů sledovaného souboru. 

VÝSLEDKY:  

Zjistili jsme, že procentuální zastoupení přijímaných živin sledovaných triatlonistů je 

v průměru 49 : 32 : 19 % (S : T : B), což neodpovídá doporučení v oblasti výživy 

ve vytrvalostních sportech pro mládežnické kategorie. Nesplňují ani správný poměr mastných 

kyselin přijímaných tuků dle doporučení světové zdravotnické organizace. Pouze tři triatlonisté 

splňovali doporučení pro příjem PUFA, pět triatlonistů splňovalo doporučení pro příjem MUFA 

a žádný triatlonista nesplňoval ani spodní hranici příjmu SFA. Pět ze sedmi atletů ze souboru 

má energetickou bilanci negativní, což by mohlo do budoucna představovat potenciální 

problém. Všechny tyto výživové chyby odhalila retrospektivní analýza jejich jídelních plánů. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Triatlon, výživa, jídelníček, mládežnické kategorie, analýza tělesného složení. 

 

  



 
 

Abstract 

TITLE OF THESIS: 

Nutrition habits analysis in triathlon in elite youth categories. 

OBJECTIVES OF THESIS: 

The aim of this diploma thesis is to create a seven-day model nutrition plan for elite triathletes 

aged 15 – 18 based on an analysis of their current eating habits and anthropometric indicators 

together with verification of the effectiveness of nutritional recomendations after six months of 

compliance. 

METHODS USED: 

In our thesis we used qualitative and quantitative methods. Microsoft Excel was used for the 

graphical representation of anthropometric indicators and for the analysis of the current diet. 

Furthermore, the Sportvital-Nutrition program helped us in our work, especially in the analysis 

of meal plans of the monitored group. 

RESULTS: 

We found that the percentage of nutrients ingested by the monitored triathletes is on average 

49 : 32 : 19 % (carbohydrates : fats : proteins), which does not correspond to the recomendations 

in the field of nutrition in endurance sports for youth categories. They do not even meet the 

correct ratio of fatty acids ingested fats according to the recommendations of the World Health 

Organization. Only three triathletes met the recommendations od PUFA intake, five triathletes 

met the recommendations for MUFA intake and no triathlete met the lower limit for SFA intake. 

Five of the seven athletes in the group have a negative energy balance, which could be a 

potential problem in the future. All these nutritional errors were revealed by a retrospective 

analysis of their meal plans. 

KEY WORDS: 

Triathlon, nutrition, diet, youth categories, body composition analysis. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ATH – aktivní tělesná hmota 

ATP – adenosintrifosfát  

B – bílkoviny 

BCAA – branched chain amino acids 

BCM – celková buněčná hmota 

BM – bazální metabolismus 

BMI – body mass index 

BMR – bazální metabolismus 

ECM/BCM – mimobuněčná/vnitrobuněčná hmota 

CP – kreatinfosfát 

CEV – celkový energetický výdej 

ČTA – Česká triatlonová asociace 

DDD – doporučená denní dávka 

E – energie 

ECM – extracelulární buněčná hmota 

GI – glykemický index 

GIT – gastrointestinální trakt 

ISSN – International Society of Sport Nutrition (Mezinárodní společnost pro sportovní výživu) 

K23 – věková kategorie do 23 let  

kcal – (kilo)kalorie 

kg – kilogram 

kHz – kilohertz  

kJ – kilojoul 

MUFA – mono nenasycené mastné kyseliny (mono unsaturated fatty acids) 

n – počet osob ze sledovaného souboru 

O2 – kyslík 

Ω – značka elektrického odporu (ohm – symbol omega) 

PUFA – poly nenasycené mastné kyseliny (poly unsaturated fatty acids) 

PA – pohybová aktivita 

S – sacharidy 

SCM – sportovní centrum mládeže 

SFA – nasycené mastné kyseliny (saturated fatty acids) 



 
 

T – tuky 

TAP – Triatlonová akademie Plzeň 

µA – mikroampér 

VO2 max – maximální rychlost spotřeby kyslíku měřená během přírůstkového cvičení 

WHO – Světová zdravotnická organizace 

ZČU – Západočeská univerzita 
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1 Úvod 

Pojem výživa zahrnuje příjem a zpracování látek z vnějšího prostředí, které lidský 

organismus potřebuje pro jeho správné fungování. O to více musíme nad složením přijímané 

stravy uvažovat, jestliže od našeho těla vyžadujeme konkrétní vrcholové sportovní výsledky. 

Triatlon je velice náročným sportem s vysokými nároky na fyzickou, ale i psychickou stránku 

osobnosti. Trénink v triatlonu vyžaduje systematickou a plánovitou strukturu, která mimo jiné 

zahrnuje i spojení racionální sportovní výživy se samotným výkonem podávaným 

v tréninkovém či závodním procesu. Právě tato práce se zabývá spojením výživy s triatlonem 

v praxi, a to u elitních triatlonistů ve věku 15 – 18 let. V tomto období života dozrává osobnost 

do plné dospělosti a je potřeba, zvláště v elitních kategoriích pochopit význam příjmu potravy 

a důležitost tréninkového procesu v triatlonu. Výživě se věnuji již téměř deset let a jako 

kondiční trenér plzeňských triatlonistů pozoruji velkou mezeru ve vzdělání dospívajících nadějí 

v oboru sportovní, ale i zdravé racionální výživy. Proto je mým cílem zhodnotit dosavadní 

teoretické znalosti v této oblasti a aplikovat je reálným způsobem do triatlonové praxe této 

věkové kategorie tak, aby sledovaní jedinci byli schopni sami rozlišit látky potřebné pro 

zdravou a požadovanou rovnováhu organismu od těch, které jejich výkon zbytečně znehodnotí. 

Prvotně byl vzorek sledovaných složen z devatenácti elitních triatletů, avšak následkem 

pandemie Covid-19 byl snížen na pouhých 7 jedinců. Ostatní byli nuceni ukončit sportovní 

kariéru nebo se do výzkumu odmítli již dále zařadit z důvodu dojíždění na internáty, které byly 

po dobu výzkumu uzavřeny. 

Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část shrnuje teoretické poznatky 

v triatlonu, a to konkrétně předpokladů pro jeho vykonávání, aspektů ovlivňující výkonnost, 

specifika věkové skupiny 15 – 18 let či vhodnou výživu. Druhá, praktická část je zaměřena na 

zhodnocení a nápravu stravování plzeňských triatlonistů. Jsou vykonány dvě analýzy jejich 

tělesných parametrů bioimpedanční metodou. Při vstupní analýze je od každého jedince zvlášť 

odebrán týdenní jídelní plán, který je vyhodnocen programem Sportvital-Nutrition a odhaluje 

případné nedostatky spojené s příjmem vybraných živin. Následně je vytvořen a propočten 

vzorový týdenní ideální jídelní plán, který má triatletům pomoci se lépe orientovat při výběru 

z různých jídel a potravin v rámci obecně přijímaných doporučení v oblasti racionální a 

sportovní výživy. Po půl roce je provedena výstupní analýza tělesných parametrů, která má za 

úkol zhodnotit, zda nastavený program jedinci pochopili a dodržovali. Výsledky výzkumu jsou 

pak objektivně rozebrány v diskuzi. Přínosem této práce by měla být náprava chyb ve 

stravování a pochopení role výživy v triatlonu vybrané věkové kategorie.  
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Teoretická část 

2 Triatlon 

2.1 Charakteristika triatlonu jako soutěžní disciplíny 

Historie triatlonu není tolik bohatá oproti ostatním sportům, vzhledem k tomu, že vývoj 

samotného kola, jako jízdního prostředku se formoval od začátku 19. století. Závod „Les Trois 

Sports“ ve Francii ve dvacátých letech devatenáctého století by se dal považovat za 

triatlonového dědečka. Další milník přišel v roce 1974 v USA, San Diegu, kde se konal závod 

kombinující plavání, jízdu na kole a běh. Jeho konání je považováno za oficiální datum 

narozenin moderního triatlonu. Závod se skládal z 500 yardů plavání, 5 mil cyklistiky a 6 mil 

běhu. Nicméně triatlon, jak ho známe v dnešní podobě, se probojoval na olympijské hry v roce 

2000 v Sydney v Austrálii, kde pro Českou republiku vybojoval Jan Řehula bronzovou medaili. 

Olympijský triatlon trvá v průměru cirka 2 hodiny, a tato časová dotace byla důležitá především 

pro hodnoty sledovanosti televizních přenosů a atraktivitu diváků. U nás byl uspořádán první 

triatlonový závod v Přední Hluboké již v roce 1980, který je jedním z nejstarších, bez přestávky 

pořádaných triatlonů po celém světě. 

 Triatlon, jak již název sám napovídá, je složen celkem ze tří odlišných sportovních 

disciplín. Tento multisport má homogenní charakter a to znamená, že v nepřetržitém sledu na 

sebe navazují jednotlivé disciplíny v pořadí plavání, jízda na kole a běh. Čas je měřen od startu 

plavecké části do cíle části běžecké a závodníci si mění při závodě vybavení v depu pro to 

určeném. Distance těchto disciplín se odvíjí od typu samotného závodu, viz tabulka č. 1. Při 

triatlonu jsou na soutěžící kladeny mimořádné fyzické nároky v rámci změn druhů zatížení, a 

to především na vytrvalostní stránku výkonu (Formánek a Horčic, 2003). 

Triatlon Plavání Kolo Běh 

Sprint triatlon 0,75 20 5 

Olympijský triatlon 1,5 40 10 

Dlouhý triatlon 1,9 – 3,8 90 – 180 21 – 42,2 

Krátký terénní triatlon 0,75 20 5 

Dlouhý terénní triatlon 1,9 90 21 
Tabulka č.1 – Distance triatlonových tratí v kilometrech (Česká triatlonová asociace, 2012) 
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2.2 Vybrané předpoklady pro výkon v triatlonu 

Na základě analýzy sportovního výkonu v krátkém triatlonu se Kovářová (2012) při výběru 

vhodných determinant zaměřuje na tyto oblasti: 

• Antropomotorické a pohyblivostní předpoklady. 

• Morfologické a funkční předpoklady. 

• Psychické předpoklady. 

• Hodnocení specifických předpokladů pro jednotlivé části triatlonu měřené pomocí 

terénních motorických testů pro jednotlivé části (plavání, cyklistika, běh). 

• Zdravotní stav, věk a doba tréninku, sociální faktory. 

Ve výběru nejsou zařazeny oblasti techniky a taktiky. I přesto, že jsou součástí sportovního 

výkonu, nejsou vzhledem k posouzení předpokladu vytrvalostního výkonu v triatlonu klíčové. 

Vzhledem k povaze této práce zde budou podrobněji popsány předpoklady antropometrické, 

morfologické a vytrvalostní předpoklady, jakožto velmi důležitý funkční předpoklad pro 

vytrvalostní sport – triatlon. 

2.2.1 Antropometrické předpoklady 

 Antropometrie je základní výzkumní metoda, pomocí které měříme tělesné rozměry 

živého jednotlivce. Měření těchto předpokladů slouží jako podklad pro morfologickou 

charakteristiku těla a tělesného složení. Umožňují hodnotit jedince i skupinu populace ve 

vztahu k normě. Mezi základní ukazatele patří tělesná hmotnost, výška, tělesné obvody a kožní 

řasy (Zazula, 2009). Měření antropometrických předpokladů zahrnuje také měření podkožního 

tuku, což se provádí nejčastěji dvěma metodami. Nástrojem zvaným kaliper či bioimpedanční 

metodou. Monitorování složení těla je základním nástrojem pro sledování a posuzování zdraví 

a nutričního stavu dětí, dospívajících, ale i dospělých osob jako individualit či jako skupin 

(Vignerová & Bláha, 2001).  

Metody měření antropometrických předpokladů 

Kaliper je nástroj podobný kleštím, který odebírá tloušťku kožních řas na stanovených 

místech a na základě tohoto měření jsme schopni přesně určit procentuální zastoupení 

podkožního tuku. Je to levnější varianta dostupná všem a na vyhodnocení výsledků se používají 

standardizované tabulky.  
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Bioimpedance je metoda kvantifikace složení těla zavedením bezpečného elektrického 

proudu do těla skrze elektrody využívající charakteristiku biologických tkání. Vyšetření 

bioimpedancí je neinvazivní, relativně levné, bezpečné a rychlé. Trvá cca 2 – 3 minuty a dle 

typu přístroje se při něm v klidu stojí či leží. Používá se nejen ve zdravotnictví (pacienti s 

nemocemi ledvin, po infarktu, trpící otoky, obezitou apod.), ale v poslední době roste využití i 

u elitních sportovců v rámci pozorování změn u složení těla při výkonu nebo při příjmu 

suplementů a jejich reakci na organismus. Pro stanovení tělesných parametrů přístroj využívá 

různý elektrický odpor vody, kostní, svalové a tukové tkáně v těle (Tabulka č. 2). Měření 

odporu těla na střídavý proud nízké intenzity probíhá při vysokých frekvencích. Nejčastější 

rozmezí frekvence je od 1 do 500 kHz a rozmezí proudu 400 – 800 µA (Malá, 2015).  

Tělesné tkáně Odpor jednotlivých tkání (Ω.m) 

Buněčná cytoplasma 1 

Tělesné tekutiny 0,8 – 0,3 

Svalová hmota 3 

Tuková hmota 10 – 5 

Kostní tkáň 30 

Tabulka č. 2: Různé odpory vybraných biologických tkání při měření metodou bioimpedance 

(Hrazdira a Mornstein, 2001) 

Vybrané parametry získané z vyšetření bioimpedanční metodou dle Skorocké (2005): 

• Hmotnost těla – celková hmotnost všech tkání těla v kilogramech 

• Hmotnost tělesného tuku (angl. BFM) – vyjadřuje se v kilogramech nebo procentech. 

Tabulka č. 3 uvádí požadovanou úroveň procentuálního zastoupení tuku u mužů a žen 

ve vztahu k triatlonu. 

• Hmotnost kosterního svalstva (angl. SMM) – váha svalů schopných práce (fyzického 

výkonu) 

• Celková tělesná voda (CTV) – skládá se z ICT a ECT přibližně v poměru 2:1. Zhruba 

50-60 % lidské hmotnosti 

• Intracelulární (ICT) a extracelulární tekutina (ECT) – většina vody v těle je ICT a ta je 

uvnitř svalů a orgánů. Slouží k výpočtu vnitrobuněčné hmoty (BCM). ECT se dělí na 

intersticiální tekutiny a plazmu v poměru 3:1. Při nevyváženém poměru ECT/CTV 

může být zvýšené riziko onemocnění spojených s otoky. 
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• Extracelulární matrix (mimobuněčná hmota), (angl. ECM) – zvýšená hodnota 

charakterizuje vyšší obsah tukuprosté hmoty 

• Intracelulární matrix (vnitrobuněčná hmota), (angl. BCM) – snížená hodnota 

charakterizuje nesprávnou výživu 

• Poměr ECM/BCM – charakterizuje kvalitu svalové hmoty. Čím je hodnota poměru 

nižší, tím jsou lepší předpoklady pro svalovou práci a svalová vlákna jsou kvalitnější. 

Je používán také jako ukazatele předpokladů sportovní zdatnosti organismu. U zdravých 

dospělých jedinců je tento poměr vždy <1. Formánek a Horčic (2003) uvádějí jako 

vynikající úroveň zdatnosti poměr <0,74 (viz tabulka č. 4 v kap. 2.2.2.).  

• Měkká tukuprostá hmota (angl. SLM) – celková voda, proteiny a minerální látky 

nevázané v kostech 

• Tukuprostá hmota (angl. FFM) – celková voda, proteiny a všechny minerální látky 

• Viscerální/útrobní tuk (angl. VFA) – množství tuku v dutině břišní. Zvýšené hodnoty 

mohou být příčinou kardiovaskulárních onemocnění. 

• Poměr pas / boky (angl. WHR) – poměr obvodu pas / boky v centimetrech uvádí typ 

postavy (androidní, gynoidní) a je ukazatelem distribuce tuku v těle. WHR = obvod pasu 

děleno obvod boků. Abdominální obezita mužů je považována při WHR indexu vyšším 

než 0,95 a žen vyšším než 0,90. 

• Bazální metabolický výdej (angl. BMR) – udává se v jednotkách energie (kcal/kJ). Je to 

množství energie vydané v klidovém stavu v teplotně neutrálním prostředí na lačno. 

• Metabolický věk (angl. BMA) – údaj, který udává průměrný věk metabolismu člověka 

• Hmotnost minerálních látek (angl. BMC) 

Úroveň Průměrná Dobrá Vynikající 

Muži > 10,1 % 8,0 – 10,0 % 6,0 – 8,0 % 

Ženy > 12,1 % 10,1 – 12,0 % 8,0 – 10,0 % 

Tabulka č. 3: Hodnocení procenta tělesného tuku pomocí metody bioimpedance v triatlonu (Formánek 

a Horčic, 2003) 

Faktory ovlivňující měření 

Při měření na bioimpedančních přístrojích je nutné mít na paměti, že přístroje měří 

s určitým procentem chyby. Velikost této chyby je závislá na několika faktorech. Jedním z nich 

je typ přístroje, kterým zjišťujeme parametry tělesného složení. Čím více má přístroj elektrod, 
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které jsou v kontaktu s pokožkou, tím přesnější je měření. Málo přesné jsou váhy, na kterých je 

člověk změřen pouze dvěma elektrodami na chodidlech. Přesnější jsou již přístroje se čtyřmi 

elektrodami, a to dvě na chodidlech a dvě ve dlaních. S tím souvisí i pokročilost softwaru 

přístroje. Čím lepší software, tím lepší měření. Další faktorem je konzumace jídla a nápojů, a 

to jak nealko, tak i alkoholických. Po dvou hodinách po konzumaci se snižuje impedance o 4 – 

12 Ω, což je chyba cca 3 %. Rozdílné hodnoty budou naměřeny také při lačnění. Z tohoto 

důvodu bychom před vyšetřením neměli 8 hodin jíst ani pít. Dalšími faktory jsou průběh 

menstruace u žen, obecně vyšší příjem tekutin či stravy před vyšetřením, změny prokrvení 

končetin (např. po výkonu), zvýšená teplota těla, léčiva typu steroidy, diuretika, růstový 

hormon apod. Abychom co nejvíce eliminovali chybu v měření, měli bychom se měřit stále 

stejným přístrojem, optimálně na tom samém pracovišti a sledovat změny v daných časových 

odstupech (Hronek, 2010). 

Tělesná voda 

 Veškerou vodu, která se nachází v lidském těle můžeme definovat jako celkovou 

tělesnou vodu (CTV). Ženská těla obsahují méně celkové vody než mužská. To je dáno 

přirozeně vyšším podílem tukové tkáně (stejně tak u lidí s nadváhou či obezitou), ta na sebe, na 

rozdíl od hmoty svalové, neváže vodu. CTV můžeme dělit na dvě základní skupiny – 

intracelulární tekutinu (ICT) a extracelulární tekutinu (ECT), které se podílejí na stálosti 

vnitřního prostředí (homeostáza) – regulace oběhu, dýchání, ledvin, GIT, endokrinních žláz 

apod. ICT tvoří u dospělých osob 2/3 celkové vody v těle a jejím úkolem je regulace buněčné 

membrány a buněčný metabolismus. Jedná se primárně o roztok K+ a organických iontů, 

proteinů aj. ECT je tekutina uložená v těle mimo buňky. Zde je hlavním kationtem Na+ a 

aniontem Cl-. Tato tekutina se rozděluje na intersticiální tekutinu, plazmu a transcelulární 

tekutinu. Všechny tyto komponenty jsou v osmotické rovnováze a narušení této homeostázy 

může vést k poruchám činnosti organismu. U dospělých lidí tvoří CTV v průměru 63 % u mužů 

a u žen 53 % hmotnosti těla (cca 45 l) z čehož 40 % je ICT (cca 30 l) a 20 % ECT (cca 15 l), 

(Rokyta & Šťastný, 2002). Kovářová & Hadžega (2015) ve své studii dospěli k závěru, že 

triatlonisté profesionálních kategorií, na rozdíl od hobby kategorií před závodem dosahují 

daleko vyšší hydratace v parametrech CTV a ICT. Dále zjistili, že u triatlonistů bez ohledu na 

kategorii během zátěže dochází k velkým ztrátám vody při jejím hospodaření, a tím ubývá i 

celková hmotnost sportovce. Z výsledků jejich studie je navíc patrné, že hospodaření s vodním 

metabolismem v průběhu zatížení není parametr, který by se dal považovat za talent. 
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 Celková voda v našem těle a její rozložení do určité míry ovlivňuje požadovaný 

sportovní výkon v triatlonu. Dokonalá hydratace je jedním z klíčových faktorů správného 

fungování organismu během jakékoliv pohybové aktivity. Množství, doba či složení 

přijímaných tekutin může hrát roli v každém úseku triatlonového závodu. Podrobněji se 

příjmem tekutin zabývá kapitola Pitný režim (kap. 3.7). 

2.2.2 Morfologické předpoklady 

 Morfologie člověka se na rozdíl od fyziologie, která zkoumá funkci, zaměřuje na tvar, 

tedy vnější stavbu. V triatlonu se při posuzování předpokladů pro vytrvalostní výkon 

z morfologického hlediska bude hodnotit především stavba svalu a jeho enzymatické vybavení. 

Nejpřesnější informaci o těchto předpokladech získáme pomocí nukleární magnetické 

rezonance, což je však velmi nákladný postup (využívaný např. NASA) nebo pomocí 

bioptických odběrů vzorků svalů. Biopsie svalu je invazivní metoda, která je jednak nepříjemná 

a jednak zde vznikají problémy při rozlišování střednědobých zatížení (Bunc, 1989). Zde nám 

napomáhá dostupnější metoda bioimpedance, která hodnotí poměr ECM/BCM související 

s kvalitou svalové hmoty. Viz tabulka č. 4. 

Úroveň Průměrná Dobrá Vynikající 

Muži > 0,81 0,75 – 0,80 < 0,74 

Ženy > 0,86 0,80 – 0,85 < 0,79 

Tabulka č. 4: Hodnocení poměru ECM/BCM pomocí metody bioimpedance (Formánek a Horčic, 

2003) 

Kvalita svalové hmoty souvisí s jejím složením. Základní typologie a dělení svalových vláken: 

• pomalá červená vlákna (typ 1., SO, slow oxidative); 

• rychlá bílá vlákna (typ 2. A, FOG, fast oxidative and glycolytic); 

• rychlá červená vlákna (typ 2. B, FG, fast glycolytic), a 

• přechodná vlákna (typ 3., intermediární, nediferencovaná vlákna) 

 

Z hlediska zastoupení svalových vláken ve svalu mají pro triatlon velmi vysokou důležitost 

převážně vlákna 1. typu – pomalá červená vzhledem k jejich povaze. Poměr svalových vláken 

ve svalu je víceméně předurčen geneticky a naznačuje nám výkonnostní parametry osoby např. 

při rozhodování zařazení ke konkrétnímu sportu. 
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2.2.3 Vytrvalost – základní předpoklad 

 Vytrvalost je pohybová schopnost, která nám umožňuje provádět pohybovou činnost 

v co nejdelším čase za určité intenzity. V triatlonu je to klíčová pohybová schopnost. Je 

ovlivněna geneticky a do určité míry je přenositelná. To znamená, že trénujeme-li vytrvalost 

při tréninku běhu, může se pozitivním způsobem promítnout ve výkonnosti v cyklistické části. 

Posouzení úrovně vytrvalosti stanovujeme dvěma způsoby. Prvním způsobem je sledování 

rychlosti nástupu únavy u pohybových činností prováděných stanovenou dobu. Druhým 

způsobem je udržení konstantní intenzity pohybu v co nejdelším časovém úseku, aniž bychom 

z důvodu únavy intenzitu snížili (Formánek a Horčic, 2003). Dovalil (2008) nabízí rozdělení 

vytrvalosti dle jeho literatury následujícím způsobem: 

• Rychlostní vytrvalost – schopnost vykonávat činnost maximální intenzitou co možná 

nejdéle (20-30 vteřin), energetické krytí – ATP, CP systém (bez využití O2), únava je 

spojená s vyčerpáním energetických limitů a únavou nervovou. 

• Krátkodobá vytrvalost – schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší intenzitou po 

dobu do 2-3 min, energetické krytí – anaerobní glykolýza (štěpení glykogenu bez 

využití O2), únava souvisí s nahromaděním odpadních produktů štěpení kyseliny 

mléčné ve svalech. 

• Střednědobá vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou 

odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku, což v praxi znamená zhruba 8 – 10 

minut. Při relativně dlouhém zatížení vysokou intenzitou (kolem 95 % maxima) nastává 

značné nahromadění laktátu. Sportovec využívá aerobní kapacitu v plném rozsahu 

závislosti na individuální hodnotě VO2max. Energetické krytí je zprostředkováno jak 

anaerobními, tak aerobními procesy. 

• Dlouhodobá vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou činnost požadované intenzity 

déle než 10 minut. Dominantní způsob energetického krytí je v tomto případě štěpení 

glykogenu a tuků za přístupu kyslíku. Únava je v tomto případě závislá na vyčerpání 

energetických zásob. 

Vzhledem k povaze této práce uvádím tabulku č. 5, která popisuje rozdělení dlouhodobé 

vytrvalosti dle délky trvání a energetického krytí. Právě dlouhodobá vytrvalost je totiž 

v triatlonu klíčová. 
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Doba 

trvání 

Způsob štěpení zásobních 

látek 
Energetické zdroje 

10 – 35 

min 
anaerobní + aerobní glykogen 

35 – 90 

min 
aerobní glykogen 

90 min – 

 6 hod 
aerobní 

glykogen, glykogenem z tuků, později z 

bílkovin 

> 6 hod aerobní 
glykogenem z bílkovin, odbourávání 

svalové hmoty 

Tabulka č. 5 – Rozdělení dlouhodobé vytrvalosti podle délky trvání a energetického krytí (Fleck a 

Kreamer, 1997) 

2.3 Aspekty ovlivňující výkonnost v triatlonu 

Hlavním cílem sportovního tréninku v triatlonu je dosažení maximální možné 

individuální úrovně sportovní výkonnosti. Je to dlouhodobý proces zvyšování speciální 

výkonnosti na základě odpovídajícího všestranného rozvoje triatlonisty. Při tomto procesu 

probíhá určitá adaptace organismu na zátěž. Utváří a vzájemně se ovlivňují tělesné, kondiční, 

psychické, technické a taktické složky (Perič & Dovalil, 2010). Tyto složky tvoří samotný 

sportovní výkon a trenér by měl tuto strukturu systematicky a smysluplně řídit. Měl by 

sportovce obeznámit s komplexem faktorů, které výkon tvoří a správně tak rozvíjet závodníka 

ve všech zmíněných rovinách. 

Faktory ovlivňující sportovní výkonnost v triatlonu dle Formánka a Horčice (2003): 

• Sociální faktory (trenér, rodina, studium aj.) 

• Vnější faktory (klimatické podmínky, kvalita soupeřů aj.) 

• Trénink zatížení (objem, intenzita, četnost, trvání tréninkových jednotek) 

• Psychologické faktory (motivace, sebevědomí, nervozita, koncentrace) 

• Fyzické faktory (kondiční a koordinační předpoklady, ekonomika pohybu) 

• Výživa (makro a mikro nutrienty, pitný režim, vitamíny, minerály aj.) 

• Zdravotní stav (absence nemocí a zranění) 

• Genetické faktory (vlohy, talent, konstituce, poměr svalových vláken) 

Samotný trénink je ovlivňován tréninkovými prostředky, jejichž výběr musí být 

uvážlivý a respektovat cíle, trénovanost, stáří sportovce a etapu přípravy, v níž se sportovec 
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nalézá. S výkonností v triatlonu úzce souvisí i výživa sportovce, která se též řadí mezi výčet 

aspektů ovlivňující výkonnost v triatlonu. Pomáhá totiž ke správné fyzické, ale i psychické 

přípravě na výkon a převážně díky výživě je závodník schopen zregenerovat po náročném 

výkonu v závislosti na čase. 

2.4 Energetická náročnost triatlonu 

 Při veškeré naší aktivitě, dokonce i při spánku, vydáme za určitý čas určité množství 

energie. Celkový energetický výdej (CEV) organismu by se dal rozdělit mezi 3 složky: 

• Bazální metabolismus – energetická spotřeba zajišťující základní fyziologické procesy 

a energetické potřeby těla při fyzickém, psychickém klidu a termoneutrálních 

podmínkách, zhruba 60 – 75 % CEV (Křížová, 2016). Dá se měřit pomocí nepřímé 

kalorimetrie (spotřeba O2 a CO2 – přesnější, ale méně dostupné), bioimpedančními 

přístroji či Harris-Benedictovou rovnicí (viz obr. č. 1, kapitola 3.2) 

• Výdej energie pohybovou aktivitou (PA) – závisí na mnoha faktorech (věk, intenzita a 

typ PA, doba trvání PA či trénovanost jedince), ten tvoří zhruba 15 – 30 % CEV 

• Termický efekt stravy – zvýšení energetického výdeje po přijetí stravy, přičemž nejvyšší 

nárůst výdeje energie je v rozmezí 1 a půl hodiny po přijetí stravy. Tvoří zhruba 5 – 10 

% CEV (po přijetí smíšené stravy může narůstat až o dalších 10 %), (Křížová, 2016). 

Specifičnost triatlonu tkví v jeho složení ze tří energeticky velmi náročných sportů. 

Vydaná energie při těchto disciplínách se dá měřit, a to několika způsoby. Jedním způsobem je 

počítání kilokalorií či kilojoulů, a to v závislosti na hmotnosti jedince vykonávajícího vybranou 

aktivitu a délce konání PA. Výpočet celkové energetické náročnosti se pak rovná součinu 

energetické náročnosti, doby trvání zatížení a hmotnosti sledovaného triatlonisty [kJ.min-1.kg-

1] (Heller et. al., 2011). Dalším způsobem jsou jednotky MET (tzn. metabolický ekvivalent), 

kdy jeden MET = 3,5 VO2 ml/min/kg (= 1 kcal/kg/hod). Pohybová aktivita s hodnotou 2 MET 

znamená, že jsme vydali 2x více energie, než kdybychom byli v klidu. V dnešní době existuje 

řada programů, které práci s počítáním vykonají za nás. Jedním z nich je program Sportvital-

Nutrition, který nám pomohl vypočítat vybrané aktivity spojené s triatlonem. Pro námi 

definovaného sportovce (výška = 175 cm, váha = 70 kg) by se dala náročnost jednotlivých 

disciplín přibližně interpretovat následovně: 
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PA (pro osobu 175 cm, 70 kg) 
Doba trvání PA 

(min) 

EV 

(kcal) 

EV 

(kJ) 

Plavání – výkonnostní trénink 60 660 2760 

Plavání – závodní intenzita 60 1300 5440 

Cyklistika 16 km/hod 60 380 1590 

Cyklistika 20 km/hod 60 560 2346 

Cyklistika 25 km/hod 60 680 2844 

Cyklistika 35 km/hod 60 900 3768 

Cyklistika - horská 60 460 1926 

Běh 10 km/h – po rovině 60 730 3054 

Běh 12 km/h - po rovině 60 880 3684 

Běh 15 km/h - po rovině 60 1110 4644 

Posilování - kruhový trénink 60 600 2514 

Kompletní závod v olympijském 

triatlonu (Bartůňková; Novotný, 

1993) 

105 
1900 - 

2400 

8000 - 

10000 

Tabulka č. 6: Energetická náročnost jednotlivých disciplín v triatlonu vypočtená pomocí 

programu Sportvital-nutrition 

2.5 Specifika věkové skupiny 15-18 let 

 Z hlediska sportovního tréninku je každé věkové období specifické a vyžaduje jiný 

přístup trenéra k těmto odlišnostem. Velkou roli hraje i sportovní věk, což je doba, po kterou 

se sportovec věnuje systematické sportovní přípravě. Věkem 15-18 let se rozumí dorostenecké 

a počátek juniorského období (specializovaná etapa tréninku), kdy jedinec dokončuje pubertu 

a započatým osmnáctým rokem života se sestává dospělým a plnoprávným občanem.  Co se 

týče sportovní přípravy této mládežnické kategorie, etapa tréninku je již strukturální a má za 

úkol připravit triatlonisty na vyšší tréninkové objemy ve vysoké závodní intenzitě. Zpravidla 

zde dochází k prvním mezinárodním měření sil. Cílem etapy je počátek specializovaného 

tréninku, ve kterém je potřeba, aby si jedinec zvykl na objem tréninkového zatížení a 

zapracovával se do výkonnostního tempa dospělých. Zároveň nastupuje snaha o maximální 

aerobní rozvoj. Bezpodmínečné by také mělo být vedení tréninkového deníku, ze kterého lze 

retrospektivně vyčíst, kolik objemu jedinec absolvoval v jednotlivých disciplínách. Měli 

bychom sportovce naučit být nezávislý na trenérovi a sledovat své tělo z pohledu zpětné vazby 

po zatěžování. Neméně důležitou věcí je stanovit rovnováhu mezi tréninkem a vzděláním 

(střední škola – maturita). Do tréninkových cyklů již zařazujeme několikafázové tréninky za 
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den společně s dostatečnou a cílenou (aktivní, pasivní) regenerací, abychom zabránili 

přetrénování. 

V této věkové kategorii by již triatlonisté měli své tréninkové objemy postupně navyšovat. 

Formánek a Horčic (2003, str. 151) uvádějí v krátkém triatlonu např. tyto roční objemy zatížení 

pro dospělé vrcholové sportovce: plavání = 1200 km, kolo = 12 000 km, běh = 4000 km. 

V rámci sportovní přípravy TAP jsou elitní triatlonisté dorostenci/junioři schopni dle statistik 

trenérů zvládnout tyto objemy za jeden rok: plavání = 800 – 1000 km, kolo = 5000 – 7000 km, 

běh = 2500 – 4000 km. Čerství dorostenci (15 let) se spíše drží na spodních hranicích vybraných 

objemů, zatímco junioři (18 let) již mohou své tréninkové úsilí zvyšovat i přes horní hranice – 

to vše s ohledem na věk, pohlaví či fázi tréninkového období. Společně s tréninky jednotlivých 

disciplín je indikován i trénink kondiční. Ten má za úkol rozvoj fyziologických funkčních 

systémů, speciálních pohybových schopností v souladu s technikou, ekonomikou pohybu a 

všech systémů organismu, které se podílejí na výkonu triatlonisty (Formánek a Horčic, 2003). 

3 Výživa v triatlonu 

 Výživa je jeden z velmi důležitých článků celého sportovního procesu, a to platí dvakrát 

při vytrvalostních sportech, jako je triatlon. Hraje důležitou roli při regeneraci po výkonu, ale 

můžeme jí do jisté míry ovlivnit výkon před jeho začátkem a při něm samotném. Zdravým a 

pestrým jídelníčkem obohacujeme naše tělo o látky, které přirozeně potřebuje a díky nimž 

funguje tak, jak by mělo a jak se od něj očekává. Díky zdravému jídelníčku zvyšujeme imunitu, 

podporujeme zdravý růst a regeneraci tkání, regulujeme biosyntetické, metabolické a 

hormonální pochody, doplňujeme potřebné množství energie, pravidelně se čistíme či se 

vyhýbáme stresu a negativním psychickým stavům (Clark, 2014). Pomocí stravy můžeme 

působit pozitivně na psychiku sportovce. Triatlonista, který se dobře stravuje, také dobře 

regeneruje, vyhýbá se zraněním, není příliš náchylný k sezónním virovým onemocněním a 

nepociťuje dlouhodobou únavu nebo slabost. Má proto dostatek času se soustředit na 

tréninkový proces a veškeré jeho náležitosti. Sportovní věda spojená s výživou již pokročila a 

od svých empirických studií se posunula až k analýzám a posuzování specifických nutričních 

nároků v jednotlivých sportovních disciplínách (Vilikus, 2020).  

3.1 Energetická bilance 

 Touto bilancí rozumíme vztah mezi příjmem a výdejem energie. Platí zde jednoduché 

pravidlo. Pokud bude příjem vyšší než výdej, bude docházet k nabírání hmotnosti = pozitivní 
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energetická bilance. Pokud bude výdej vyšší než příjem, bude tomu naopak a hmotnost bude 

ubývat = negativní energetická bilance. Z dlouhodobého hlediska je výhodné, když je poměr 

mezi příjmem a výdejem vyvážený a nedochází k výrazným výchylkám k jedné, ani druhé 

straně. Sportovci, triatlonisté nevyjímaje čelí v různých tréninkových obdobích obtížím 

dosáhnout dostatečně vysokého příjmu energie pokrývajícího značné energetické nároky či 

z druhé strany nutnosti omezit příjem energie s cílem snížit a udržet nízkou tělesnou hmotnost 

a množství tělesného tuku (Maughan, 2006). Ve vrcholovém a profesionálním triatlonu se 

vyskytuje spíše negativní energetická bilance. 

3.2 Bazální metabolismus 

 Bazální metabolismus (BM nebo BMR) je energie potřebná k udržení homeostázy těla 

– zabezpečení klidové činnosti všech orgánů, udržení všech klidových biochemických reakcí 

(Vilikus, 2015). K udržení tělesného tepla je využíváno zhruba 60 % klidového energetického 

výdeje, zatímco 40 % je potřeba k udržení základních životních funkcí (Roubík, 2018). Bazální 

metabolismus lze měřit ve specializovaných pracovištích nebo jednodušší a levnější cestou – 

vypočtením vzorců. Jedním z nejpřesnějších vzorců je podle Harrise a Benedicta z roku 1918. 

 

Obr. č. 1: Vzorec pro výpočet bazálního metabolismu (Harris a Benedict, 1918) 

BM dosahuje individuálních hodnot v závislosti na tělesné výšce a hmotnosti, tělesném složení, 

věku a pohlaví. Po tělesné zátěži je BM vyšší z důvodu probíhajících regeneračních a růstových 

buněčných procesů (Roubík, 2018). 

3.3 Potravinová pyramida 

 Jak již sám název napovídá, jde o pyramidovitě a graficky znázorněné uspořádání 

skupin potravin dle jejich výživové hodnoty. Potraviny nacházející se vespod pyramidy 

bychom měli konzumovat ve větší míře než potraviny v nejvyšším patře. Tato výživová 

doporučení si každý stát určuje sám. Smyslem je předejít zdravotním komplikacím spojených 

s nevyváženým stravováním.  

BM u žen 

BM = 655,0955 + (9,5634 × váha v kg) + (1,8496 × výška v cm) − (4,6756 × věk v 

letech) kcal/den 

BM u mužů 

BM = 66,473 + (13,7516 × váha v kg) + (5,0033 × výška v cm) − (6,755 × věk v letech) kcal/den 
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Obr.č. 2: Česká potravinová pyramida aktualizovaná Fórem zdravé výživy v roce 2013 (dostupné z 

http://www.fzv.cz/pyramida-fzv/) 

3.4 Termický efekt potravin 

 Za malou zmínku stojí termický vliv stravy neboli specificko-dynamický účinek 

potravy. To je výdej energie na zpracování přijímané potravy (Konopka, 2004). Lidský 

organismus musí nejprve nějakou energii vynaložit pro to, aby potravu natrávil, vstřebal a 

následně zpracoval přijaté živiny. Tento efekt představuje 5 – 10% celkového energetického 

výdeje organismu a závisí na poměru živin přijímané stravou. Tak například u bílkovin se 

čtvrtina energie z jejich příjmu spotřebuje právě na jejich zpracování (Roubík, 2018). 

Nutrienty 

Základní složky potravy každého jedince – živiny (nutrienty) se dělí na makronutrienty 

a mikronutrienty. Mikronutrienty jsou vitamíny, minerály a stopové prvky. Makronutrienty pak 

látky označující se jako sacharidy, tuky a bílkoviny. 

3.5 Makronutrienty 

 Makronutrienty jsou nositeli energie a patří mezi ně sacharidy (cukry), lipidy (tuky), 

proteiny (bílkoviny) a alkohol (Grofová, 2007). Někdy se také nazývají kalorifery a energii 

v nich uloženou získáváme jejich oxidací. Energii můžeme vyjádřit pomocí kilojoulů/kalorií:  
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Živiny Sacharidy Lipidy Proteiny Alkohol 

Množství 

energie v 1 

gramu 

17 kJ 

4,1 kcal 

37 kJ 

9,3 kcal 

17 kJ 

4,1 kcal 

29 kJ 

7 kcal 

Tabulka č. 7: Energetický potenciál živin (Svačina, 2008) 

 Termínem trojpoměr živin je myšleno optimální procentuální složení sacharidů, tuků a 

bílkovin. Pro nesportující populaci by tento poměr měl být složen takto – sacharidy : tuky : 

bílkoviny – 55 : 30 : 15 (%), (Müllerová, 2014). Pro vysoce vytrvalostní sportovce by se dal 

procentuální trojpoměr živin interpretovat následovně – 70 : 18 : 12 (%), (Vilikus, 2015). 

Konopka (2004) uvádí pro vytrvalostní trénink tyto poměry – 55/60 : 12/15 : 20/25 (%). Tento 

poměr se liší zejména jednotlivými druhy triatlonu, obdobími v ročním cyklu, pohlavím či při 

potřebě optimalizovat hmotnost, tukovou/svalovou tkáň. V triatlonu záleží především na 

vzdálenostech jednotlivých disciplín. V oblasti sportovní výživy se však přikláníme, spíše než 

k procentuálnímu zastoupení, k zastoupení jednotlivých živin v gramech na kilogram, a to 

z důvodu individualizace výživového plánu z hlediska specificity tréninkového zatížení. 

3.5.1 Sacharidy 

 Sacharidy (anglicky carbohydrates) jsou organické sloučeniny patřící do skupiny 

polyhydroxyderivátů karbonylových sloučenin (Svačina, 2008). Jsou hlavním zdrojem pro 

olympijský a důležitým zdrojem pro dlouhý triatlon (Formánek a Horčic, 2003). Pro lidský 

organismus mají význam především jako pohotový zdroj energie svalové práce, ale i jako zdroj 

energie pro mozek, ten spotřebuje kolem 120g glukózy/den. Základní stavební jednotkou 

sacharidů jsou cukerné jednotky (Černý, 2016). Monosacharidy jsou tvořeny právě jednou 

cukernou jednotkou. Patří mezi ně například glukóza, fruktóza, ribóza či galaktóza. 

Oligosacharidy jsou tvořeny 2 – 10 cukernými jednotkami spojenými glykosidovou vazbou. 

Nejznámější oligosacharidy jsou disacharidy tvořené dvěma jednotkami – sacharóza (řepný 

cukr), laktóza (mléčný cukr), maltóza (sladový cukr). Monosacharidy a disacharidy jsou 

označovány jako cukry neboli jednoduché sacharidy. Další skupinou jsou polysacharidy. To 

jsou již sloučeniny, které jsou složeny z více než deseti, zpravidla stovkami až tisíci cukernými 

jednotkami a vytvářejí tak přírodní polymery. Sem můžeme zařadit rostlinný škrob a živočišný 

glykogen. Oligosacharidy se třemi jednotkami společně s polysacharidy označujeme jako 

komplexní sacharidy. Hydrolytickým štěpením polysacharidů vznikají monosacharidy 

(Roubík, 2018). Toto štěpení složitých sacharidů (glykolýza) probíhá pomocí enzymů amylázy 

a glykosidázy. Proces, kdy se naopak z jednoduchých monosacharidů vytváří složitější 
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polysacharidy, se nazývá glukoneogeneze. Je to proces velmi důležitý pro tvorbu zásobního 

glykogenu, který je uložen jednak v játrech a jednak ve svalech jako zdroj energie pro svalovou 

práci. Uvádí se, že v játrech se nachází 80 – 100 g a v kosterním svalstvu 300 – 400 g. Glykogen 

je využíván jako predominantní zdroj energie při cvičeních vyšší intenzity (VO2 max: 65 – 85 

%) a jeho zásoby jsou omezené. Při jejich vyčerpání klesá schopnost udržet intenzitu cvičení a 

pracovní výkon (Kersick, 2017). 

 V rámci energetického příjmu v triatlonu jsou sacharidy nejvíce zastoupenou složkou 

výživy. Jejich potřebu lze vyjádřit dvěma způsoby. První je příjem gramů sacharidů na kilogram 

váhy za den – muži: 5,3 – 11,5 g/kg/den, ženy: 4,4 – 6,4 g/kg/den – pro aerobní sporty 

(Formánek, 1996). Mezinárodní společnost pro sportovní výživu (ISSN) dokonce uvádí příjem 

sacharidů 8 – 12 g/kg/den, a to u atletů trénujících přibližně 12 hodin za týden intenzitou vyšší 

než 70% VO2 max (Kersick, 2017). Druhým způsobem jsou procenta celkového energetického 

příjmu (muži: 44 – 70 %, ženy: 46 – 65 %). Příjem sacharidů však vždy záleží na hmotnosti, 

pohlaví, fázi přípravy či počtu tréninkových jednotek v jednotlivých cyklech. Výhoda 

polysacharidů tkví ve vyšším obsahu vlákniny, vitamínů a minerálů (Formánek, 1996). 

Sportovci by měli přijímat sacharidy po výkonu nejdéle do jedné hodiny po skončení dané 

aktivity, pro doplnění ztracené energie. Pak až teprve bychom měli přijmout bílkoviny a tuky 

v plnohodnotném jídle (Clark, 2014). Monosacharidy jsou stavebním kamenem glykogenu, 

zásobního polysacharidu, který je tak důležitý při svalové práci. Glykogen na sebe váže také 

vodu a množství těchto zásob do jisté míry určuje dobu, po kterou je triatlonista schopen 

vykonávat pohybovou aktivitu, než nastoupí únava. Zároveň, kromě množství, bychom měli 

věnovat pozornost i druhům přijímaných sacharidů, z hlediska glykemického indexu. Ten 

ovlivňuje chování sacharidů v organismu. V případě, že sacharidy nedodáváme tělu 

v dostatečné míře, snižuje se výkon z důvodu rychlejšího snižování zásob glykogenu a tím 

dřívějšímu nástupu únavy při pohybové aktivitě. Stejně tak nedochází ke správné regeneraci po 

výkonu. V druhém případě, při nadbytečném příjmu sacharidů se zvyšují zásoby podkožního 

tuku a tím sportovec přibírá na váze. Zdroje sacharidů ve sportovní výživě: rýže, brambory, 

těstoviny, ovesné vločky, müsli a cereálie, celozrnné pečivo, ovoce a zelenina, luštěniny, 

doplňky výživy – sacharidové a gainer nápoje, gely, tyčinky atp.  

Glykemický index 

 Vzhledem k tomu, že jednotlivé potraviny zvyšují hladinu krevní glukózy s různou 

intenzitou, byly stanoveny pro každou potravinu glykemické indexy (GI), které vyjadřují 
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relativní zvýšení hladiny glukózy v krvi. Glykemický index je bezrozměrná veličina (vyjadřuje 

ho pouze číslo bez jednotek) a referenční základ je zde mj. glukóza – ta má GI 100. Existují ale 

i potraviny (nápoje) s vyšším indexem, než je 100, a to konkrétně pivo (110), (Formánek a 

Horčic, 2003). Naopak jeden z nejnižších glykemických indexů mají například potraviny jako 

zelí, kořenová zelenina, brokolice, rajče či houby (všechny GI 10). Pokud má potravina GI 50 

znamená to, že se sacharidy v ní obsažené budou trávit, vstřebávat a uvolňovat do organismu 

dvakrát pomaleji, než potravina s GI 100. Jde tedy o rychlost, jako jsou sacharidy, v případě 

zkonzumování dané potraviny, stráveny a vstřebány do krevního řečiště. GI může však 

ovlivňovat mnoho faktorů: množství vlákniny, obsah tuků a kyselin či technologická úprava 

jednotlivých potravin (GI brambory – vařené: 66, pečené: 82). Pro triatlon je tedy vhodné 

přijímat potraviny s nižším glykemickým indexem, jelikož jsou do organismu uvolňovány ve 

formě energie postupně. Při příjmu potravin s vysokým glykemickým indexem se totiž může 

stát, že se vyloučí více inzulinu do krve, než je potřeba, a to má za následek nadměrný pokles 

krevní glukózy, což může vést až k hypoglykémii, která zapříčiní malátnost, nedostatek energie, 

podrážděnost nebo chuť na sladké (Roubík, 2018). Více v kapitole 3.10 Nutriční timing. 

3.5.2 Tuky 

 Další skupinou látek potřebných pro správný chod organismu jsou tuky (lipidy, anglicky 

fats), přírodní látky rostlinného i živočišného původu. Chemicky se jedná o estery vyšších 

karboxylových kyselin (nasycených i nenasycených), přesněji řečeno deriváty mastných 

kyselin jedno/trojsytného alkoholu (Holeček, 2016). Z pohledu sportovce jsou tuky velmi 

lukrativní živinou, jelikož z jejich jednoho gramu lze získat 9kcal, což je dvojnásobek oproti 

ostatním živinám. Ukládání tuků při jejich nadměrné konzumaci probíhá do podkožních zásob 

a je prakticky neomezené. To ostatně můžeme vidět při morbidní obezitě některých osob. 

Geneticky se odlišuje pouze místo, kde se tuk víceméně ukládá. Důležitými funkcemi lipidů 

jsou strukturální a stavební. Tvoří totiž všechny buněčné membrány v organismu (fosfolipidy 

a cholesterol). Další z funkcí je mechanická ochrana útrobních orgánů proti nárazům – izolační 

funkce. Některé tuky obalují nervy a napomáhají jejich správné vodivosti. Proto jejich 

nedostatek ve stravě může představovat nervové poruchy a podrážděnost (Roubík, 2018). Další 

důležitou funkcí je rozpustnost vitamínů A, D, E, K v tucích. 

Za méně zdravé tuky z důvodu jejich četného výskytu ve stravě jsou považovány 

nasycené mastné kyseliny SFA (např. kyselina máselná, palmitová nebo stearová) – spíše pevné 

tuky. Mezi svými molekulami mají pouze jednoduchou vazbu. Právě ty tvoří většinu našich 

tukových zásob. Zatímco nenasycené mastné kyseliny s minimálně jednou dvojnou vazbou 
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mezi atomy uhlíku v organismu plní funkci strukturální a při tvorbě buněčných membrán. Podle 

počtu jejich dvojných vazeb je můžeme rozdělit na mononenasycené MUFA (kys. 

palmitoolejová a olejová) a polynenasycené PUFA (omega-3: linolenová, eikosapentaenová, 

dokosahexaenová a omega-6: linolová, arachidonová) mastné kyseliny a jde spíše o oleje. 

Stejně tak jako u aminokyselin existují esenciální mastné kyseliny, které je nutné přijímat ve 

stravě, jelikož si je nedokážeme syntetizovat. Patří mezi ně kyselina linolová a linolenová a 

nachází se v rostlinných olejích (slunečnicový, sójový, kokosový), rybách (losos, sleď, 

sardinka, tuňák apod.) a semenech (lněná, chia, vlašské, pekanové, burské aj.). Tyto kyseliny 

mají protizánětlivé účinky a snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění (Vilikus, 2015). 

Co se týče metabolismu tuků, jejím hlavním enzymem je lipáza, kterou vylučuje 

slinivka břišní při její exokrinní funkci. Lipáza společně s cholesterolázou štěpí tuky na drobné 

kapénky procesem hydrolýzy. Po hydrolýze následuje vstřebávání mastných kyselin do 

epiteliálních buněk stěny střevní. Odsud jsou kyseliny transportovány do organismu pro jejich 

další využití (Holeček, 2016). 

Pravidelný vytrvalostní trénink v triatlonu zvyšuje schopnost organismu spalovat 

energii využitím tuků. Při krátkém triatlonu jsou energetickým zdrojem převážně sacharidy a 

poté tuky. Žádoucí je v tomto ohledu příjem volných mastných kyselin do svalových buněk 

stravou. Měli bychom také sledovat zdroje příjmů lipidů, které by měly být například: rostlinné 

oleje, ořechy, avokádo, olivy, ryby a dále v menší míře maso, vejce, mléčné výrobky (tyto 

zdroje spíše v menšinovém poměru z důvodu vyššího obsahu nasycených mastných kyselin a 

větší obtížnosti při jejich trávení) aj. Vhodný příjem tuků u triatlonistů vzhledem k povaze 

energetického metabolismu by měl být v závislosti na délce jednotlivých disciplín, typu fáze 

přípravy a zátěže, dále na hmotnosti a pohlaví. Z pravidla se příjem tuků pohybuje někde mezi 

25 % (krátký triatlon) až 30 % (dlouhý triatlon) denního příjmu (Formánek a Horčic, 2003). 

Podle U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture 

(2015) by měl příjem tuků v závislosti na tělesných parametrech činit 60 – 90 g/den a to 

především z polynenasycených a mononenasycených mastných kyselin (ryby, ořechy, rostlinné 

oleje). Převedením na gramy by se příjem tuků na kilogram váhy za den měl pohybovat kolem 

1,2 g/kg/den (Leutholtz a Kreider, 2001). Nižší příjem než 1 g/kg/den je spíše pro váhovou 

redukci podkožních vrstev tuku. Vyšší příjem než 1,5 g/kg/den může způsobit přebytečný 

příjem tuků. Vysoký a neodůvodněný příjem tuků vede ke zvýšení frekvence močení a tím ke 

ztrátám některých minerálů. To může mít vliv na základní funkce svalů jako je stah a uvolnění 

(Formánek a Horčic, 2003).  
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3.5.3 Bílkoviny 

 Třetí a neméně důležitou živinou nutnou pro správný chod metabolismu jsou bílkoviny 

(anglicky proteins). Jsou to základní stavební kameny všech živých organismů na zemi. Mají 

široké spektrum funkcí – strukturální (pojivo, př. kolagen), enzymatická (trávicí enzymy, př. 

trypsin), hormonální (př. inzulin nebo glukagon), transportní (př. hemoglobin, který přenáší 

dýchací plyny v krevním řečišti) či ochranou funkci (protilátky, př. imunoglobuliny). Bílkoviny 

jsou taktéž jediným zdrojem dusíku a esenciálních aminokyselin (AMK) v potravě. Mohou být 

tělem využity jako zdroj energie, ale převážně se využívají jako stavební látky syntézy 

hormonů, enzymů nebo pro regeneraci pojivových tkání (Roubík, 2018). Hodnota energie 

v jednom gramu bílkovin je stejná jako u sacharidů, a to 4,1 kcal. Vzhledem k tomu, že tvoří 

bílkoviny pojivové tkáně jako svaly, šlachy, klouby, je jejich příjem nejen v triatlonu a 

vytrvalostních sportech velmi důležitý. V zásadě jsou bílkoviny zodpovědné za správnou 

regeneraci poškozených svalových vláken, krom toho produkují asi 10% energie pro intenzivní 

dlouhodobé výkony a v neposlední řadě stimulují vylučování glukagonu, jež je zodpovědný za 

spalování tuků (Friel, 2014). 

Bílkoviny jsou organické sloučeniny – biopolymery tvořené několika stovkami až tisíci 

jednotek aminokyselin na sebe navázané peptidovou vazbou. Dle celkového počtu navázaných 

aminokyselin do řetězce můžeme bílkoviny rozdělit na oligopeptidy (2-10 AMK), polypeptidy 

(11-100 AMK) a vlastní bílkoviny neboli zmíněné proteiny (100 a více AMK), (Holeček, 2016). 

V lidském těle se nachází celkem 21 aminokyselin, z nichž 9 jich je esenciálních. Esenciální 

znamená, stejně tak jako u esenciálních mastných kyselin, že je nutné tyto AMK přijímat ve 

stravě, vzhledem k neschopnosti těla si je samo syntetizovat. Při dlouhodobé karenci těchto 

živin může tělo začít brát potřebné látky například rozkladem svalové hmoty, a tím dochází 

k úbytku objemu svaloviny. 

 Příjem bílkovin ve stravě u triatlonu závisí na více faktorech – typ, intenzita a délka 

zátěže, hmotnost triatlonisty. Pro větší přehled uvádím tabulku č. 8 příjem bílkovin na kg váhy 

podle Formánka a Horčice (2003). Aktivní tělesná hmota (ATH) znamená celková hmotnost 

organismu mínus tuková tkáň. 

Fáze přípravy a její náplň Množství bílkovin - příjem 

Objem – spíše vytrvalostní zátěž 1,2 – 1,4 g/kg ATH 

Rychlostní vytrvalost – převažuje rychlost a síla 1,5 – 1,8 g/kg ATH 

Tabulka č. 8: Potřeba příjmu bílkovin ve vztahu k fázi přípravy v triatlonu (Formánek a Horčic, 2003)  
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 U dospělých triatlonistů lze stravu přeskládat a vytvořit jídelníček pro vegetariány ba i 

dokonce vegany. Je však velmi důležité si hlídat příjem látek, třeba i kvalitní suplementací, 

které se normálně v živočišných produktech objevují jako např. vitamín B12, železo, zinek aj. 

a navýšit bílkoviny na dostatečnou úroveň, dbát na pestrost a kombinaci různých druhů potravin 

obsahující široké spektrum esenciálních AMK. U dětí může omezení esenciálních AMK 

s vysokou pravděpodobností zapříčinit opožděný psychomotorický a mentální vývoj. Proto pro 

děti není vegetariánská a už vůbec ne veganská dieta vhodná (Svačina, 2008). 

• Zdroje živočišných bílkovin: maso (hovězí, kuřecí, vepřové, zvěřina, ryby), mléko a 

mléčné výrobky, syrovátka, vejce. 

• Zdroje rostlinných bílkovin: luštěniny (čočka, hrách, sója, cizrna), ořechy (mandle, 

arašídy, pekanové aj.), rýže, quinoa, spirulina, brokolice, špenát, semena (konopné, 

chia, slunečnicové aj.). 

 Projevy nedostatečného příjmu bílkovin: časté nachlazení, slabá regenerace po výkonu, 

podrážděnost, lámavost nehtů, řídnutí či vypadávání vlasů, špatné soustředění, chronická 

únava, bledá pleť či absence menstruačních cyklů (Friel, 2014). 

3.6 Mikronutrienty 

 Řadíme sem vitamíny a minerální látky. Dle přijímaného množství lze mikronutrienty 

rozdělit na makroelementy (přijímané dávky větší než 100mg/den), mikroelementy (přijímané 

v množství od 1 do 100mg/den) a stopové prvky (mikrogramové dávky/den), (Svačina, 2008). 

Tyto látky všeobecně nemají žádnou energii, na rozdíl od makronutrientů, ale jsou velice 

důležité pro správné fungování biochemických reakcí. Někteří autoři tvrdí, že za předpokladu 

dodržování správných zásad zdravé sportovní výživy a konzumace širokého spektra potravin, 

není nutné doplňovat vitamíny ani minerální látky pomocí suplementů (Wildman, 2004; 

Kerksick, 2012). Toto doporučení je však vhodnější spíše pro hobby triatlonisty a pro širší 

sportující veřejnost. Při vyšší intenzitě tréninkových jednotek a při závodění na vyšší úrovni 

(například vrcholový/profi sport s vysokými nároky na organismus jako je dlouhý triatlon, Iron 

man apod.) by sportovec měl zvážit příjem vitamínů, minerálů a stopových prvků pomocí 

kvalitních suplementů. Samozřejmě po radě odborníka na výživu, jelikož do hry vstupuje 

mnoho faktorů, jako jsou roční období, klimatické podmínky, fáze přípravy, hmotnost a pohlaví 

jedince aj. (Formánek a Horčic, 2003). Triatlonisté by přesto měli udržovat pravidelný příjem 

látek, jako jsou vitamíny D, E, C, některé vitamíny ze skupiny B (např. B9), hořčík, vápník, 

železo, zinek, beta-karoten či selen (Lukaski, 2004). Zvýšené riziko spojené s nedostatkem 
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potřebných látek také souvisí s různými směry stravování (vegetariánství, veganství apod.). 

Tyto skupiny s odlišnými stravovacími návyky by měli svůj jídelníček konzultovat 

s odborníkem, aby se vyhnuli případným problémům týkajících se zdraví. 

3.6.1 Vitamíny 

 Vitamíny jsou nízkomolekulární látky, které katalyzují (urychlují) biochemické 

pochody v lidském organismu. Jsou to esenciální složky stravy nezbytné pro život a podílejí se 

například na metabolismu makronutrientů. Mnoho vitamínů funguje v organismu jako 

antioxidanty, látky, které odstraňují volné kyslíkové radikály, dále spolupracují na syntéze látek 

a při jejich nedostatku se mohou vyskytnout různé negativní příznaky. Tyto nedostatky můžeme 

rozdělit na primární, kdy ve stravě chybí dlouhodobější příjem určitého druhu vitamínu nebo 

sekundární, způsobené neschopností vstřebat tyto látky následkem různých onemocnění (např. 

poruchy vstřebávání střevní stěny). Naprostý nedostatek určitého vitamínu se nazývá 

avitaminóza. Opakem hypovitaminóz jsou hypervitaminózy, kdy dochází nadměrným 

přísunem určitého typu vitamínu k negativním projevům. Tyto projevy však vznikají především 

předávkováním vitamínovými suplementy nebo pouze určitým typem vitamínu (např. vitamín 

A). V běžné stravě se tak velké koncentrace, které by způsobily toxicitu, nevyskytují. Existuje 

13 základních skupin vitamínů, z nichž některé mají ještě své podskupiny (vitamery). V zásadě 

se dají vitamíny dělit na vitamíny rozpustné v tucích a vitamíny rozpustné ve vodě (Jopp, 2014). 

Vitamíny rozpustné v tucích 

 U těchto vitamínů jsou nositelem tuky. Omezení tuků ve stravě může způsobit 

nedostatečné vstřebání těchto vitamínů z potravy. Jsou skladovány v těle, čímž hrozí větší 

riziko toxicity. Při skladování a zpracování potravin jsou stabilnější než vitamíny rozpustné ve 

vodě. 

• Vitamín A 

 Vitamín A zahrnuje retinol, retinal a kyselinu retinovou a je to důležitý antioxidant. 

Syntetizuje se v organismu z beta-karotenu a jiných karotenoidů. Je zodpovědný především za 

dobrý zrak, správné imunitní reakce, ovlivňuje normální vývoj a funkci výstelkových tkání. 

Podporuje vývoj a obnovu buněk pokožky. Jako jeden z mála může jeho nadbytek ve stravě 

způsobit zmíněnou hypervitaminózu neboli předávkování (Ross, 2010). Ukládá se v játrech a 

může způsobit otravu či osteoporózu. Nedostatek způsobuje šeroslepost, únavu organismu, 

zhoršení stavu pokožky, nehtů, vlasů, oslabení imunity a podobně (Strunecká, 2017). Zdroje 
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vitamínu A jsou především potraviny živočišného původu, jako jsou játra, žloutek, mléko, 

máslo, rybí tuk, maso a dále ovoce a zelenina (zelené, červené a oranžové barvy).  

• Vitamín D 

 Skupina látek (vitamíny D2 – ergokalciferol a D3 – cholekalciferol), která se nazývá 

vitamín D, pomáhá především při rozvoji a údržbě kostní tkáně, svalů, imunity a chrání před 

srdečními a onkologickými onemocněními (Novosad, 2017). Nedostatek vitamínu D se 

projevuje jako onemocnění kostí rachitida, osteomalacie a v pozdějším věku osteoporóza. 

Vytváří se pomocí slunečního UVB záření endogenní produkcí v kůži. V našich zeměpisných 

šířkách jeho nedostatek tedy hrozí spíše v zimním období. V malém množství se vyskytuje i ve 

stravě, a to především v oleji rybích jater, tučných rybách nebo vaječném žloutku (Mandelová, 

2007). 

• Vitamín E 

 Tokoferoly a tokoretinoly jsou skupiny látek označující jako vitamín E. Tento velmi 

významný antioxidant je společně s vitamínem C zodpovědný za správnou regeneraci svalové 

hmoty. Dále se podílí na ochraně buněčných membrán proti oxidaci a při prevenci proti 

ateroskleróze. Řada studií prokázala snížení rizika kardiovaskulárních chorob ve vztahu 

s navýšením suplementace tohoto vitamínu (Svačina, 2008). Je antagonistou vitamínu K a 

přirozeně se vyskytuje v potravinách s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin, 

tedy v rostlinných olejích. Nedostatek může způsobit únavu organismu i svalů, zhoršené reflexy 

a soustředěnost, neplodnost či anémii (Roubík, 2018). Hlavními zdroji vitamínu E jsou rostlinné 

oleje a ořechy, ovesné vločky, obilné klíčky, máslo, mléko, sója. 

• Vitamín K 

 Tuto skupinu reprezentují přirozeně se vyskytující vitamery K1 – fylochinon a K2 – 

menachinon. Mezi hlavní funkce vitamínu K patří podíl při tvorbě koagulačních faktorů 

(srážení krve), normální kalcifikace kostí nebo oxidativní fosforylace (buněčné dýchání). Jeho 

nedostatek tedy může způsobit poruchy krevní srážlivosti či řídnutí kostí. Střevní bakterie 

produkují značné množství vitaminu K, ale jeho využitelnost je sporná (Strunecká, 2017). 

Zdrojem jsou hlavně listová zelenina, dále brokolice, luštěniny, rajčata nebo z živočišných 

produktů játra, maso, mléko a vejce (Mandelová, 2007).  
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Vitamíny rozpustné ve vodě 

 Jejich příjem je neméně důležitý, jako v případě vitamínů A, D, E, K. Jsou snadno 

vstřebatelné a jejich nadbytek je regulován vyloučením v moči, to znamená, že zde nehrozí 

riziko otravy z přílišného příjmu. Obsah těchto látek klesá se zpracováním a dobou skladování. 

• Vitamín C 

 Kyselina L-askorbová, neboli vitamín C, je jedním z nejznámějších a nejdůležitějších 

antioxidantů mezi vitamíny. Je to ve vodě rozpustná látka a člověk ho musí přijímat ve stravě, 

jelikož ho nedokážeme syntetizovat. Rozkládá se oxidací a teplo tuto reakci katalyzuje. Při 

tepelném zpracování potravin bychom se měli proto vyhnout dlouhotrvající úpravě. Vlivem 

technologických úprav jako jsou vaření, blanšírování, konzervování, sušení, ohřev v 

mikrovlnné troubě či kandování obsah kyseliny askorbové ubývá. Nejšetrnější úpravou je 

dušení v páře a pro delší uchování obsahu vitamínu C bychom měli potraviny zamrazit (Jopp, 

2014). Seznam jeho funkcí je opravdu dlouhý: podporuje imunitu, vstřebávání železa z potravy 

ve střevě, je důležitý pro metabolismus aminokyselin (př. syntéza kolagenu, karnitinu), tkáňové 

dýchání, stimuluje tvorbu bílých krvinek, vývoj kostí, chrupavek, zubů a podporuje růst 

(Roubík, 2018). Dále pomáhá chránit buňky před poškozením volnými radikály a pro sportovce 

je zvlášť důležitý, jelikož hraje roli při léčbě a regeneraci tkání (Skolnik, 2011). Má 

protirakovinné účinky (Bowden, 2011). Příjem vyšších dávek vitamínu C by měly zvážit osoby 

se zvýšenou hladinou stresu, sportovci, kuřáci, lidé užívající alkohol a drogy či diabetici. Mezi 

projevy nedostatku patří únava, prodloužená rekonvalescence, horší hojení ran, snížená 

odolnost vůči infekcím, či v těžších případech kurděje (skorbut) způsobující anémii, 

vypadávání zubů, křehkost kostí (Strunecká, 2017). Hypervitaminóza kyseliny askorbové 

způsobuje podráždění trávicí soustavy, přebytek je však vyloučen močí bez větší toxicity. 

Přirozené zdroje: malpígie, šípek, černý rybíz, růžičková kapusta, paprika, jahody, kiwi, 

brokolice, papája, pomeranč, zelí, citron aj. 

Vitamíny skupiny B 

 B-komplex je souhrnný název pro vitamíny skupiny B. Jsou rozpustné ve vodě a stejně 

jako vitamín C ztrácí obsah v potravinách tepelnou úpravou a skladováním. V těle se příliš 

dlouho neukládají, a tak je potřeba zajistit jejich pravidelný příjem. Hlavními zdroji vitamínů 

tohoto komplexu jsou kvasnice, maso, sýry, celozrnné obiloviny, luštěniny nebo ořechy. Mezi 

vitamíny B-komplexu patří celkem 8 zástupců:  



34 
 

• B1 – Thiamin 

 Nepostradatelný pro metabolismus glukózy. Jeho spotřeba stoupá s narůstající námahou 

a stresem. Jeho zásoba v těle vydrží 4 – 10 dní a jeho ukládání snižuje pití kávy a čaje. Působí 

pozitivně na nervový systém a proti únavě (Hlúbik, 2004). Jeho nedostatek se projevuje jako 

nemoc zvaná beri-beri. U nás v ČR je nedostatek spíše vzácností. Zdroje: kvasnice, neloupané 

obiloviny, maso, med a ořechy. 

• B2 – Riboflavin 

 Jeho klíčová úloha spočívá v oxidačním metabolismu. Je to žluté až oranžové přírodní 

barvivo. Je odolný proti vysokým teplotám, ale rozkládá se působením světla. Pozornost 

zvýšeného příjmu by měli dbát lidé, kteří dodržují vegetariánskou a veganskou dietu, dále lidé 

léčení antibiotiky, či lidé trpící onemocněním štítné žlázy, cirhózou jater nebo cukrovkou 

(Strunecká, 2017). Mezi vhodné zdroje riboflavinu patří: kvasnice, vnitřnosti, maso, mléko a 

mléčné produkty, zelenina, vejce či celozrnné obilniny.  

• B3 – Niacin 

 Jeho biosyntéza je omezená, a proto se tento vitamín musí přijímat v potravě. Hraje 

klíčovou roli v uvolňování energie z potravy, snižuje cholesterol v krvi a je využíván k syntéze 

koenzymů NAD+ a NADP+. Ve velkých dávkách rozšiřuje cévy, a tak se může používat jako 

lék na vysoký krevní tlak. Jeho nedostatek způsobuje nespavost, nechutenství, bolesti břicha 

(Jopp, 2014). Vitamín B3 se přirozeně vyskytuje například v kvasnicích, játrech, tuňákovi, 

fazolích, hrachu, mléce, vejcích či listové zelenině. 

• B5 – Kyselina pantothenová 

 Účastní se metabolismu všech živin v těle. Zlepšuje kvalitu kůže, nehtů i vlasů a 

zapojuje se do syntézy cholesterolu. Nachází se téměř ve všech potravinách, a to jak 

rostlinného, tak i živočišného původu. Její nedostatek je vzácný, avšak přesto se může projevit 

jako křeče v nohách, nechutenství, nespavost, akné či sníženou odolností vůči infekcím (Jopp, 

2014). Zdroje kyseliny pantothenové: kvasnice, mléko, maso, játra, luštěniny nebo celozrnné 

potraviny. 
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• B6 – Pyridoxin (pyridoxal, pyridoxol, pyridoxamin) 

 Ovlivňuje funkci nervového systému, imunitní reakce, syntézu hemoglobinu. Je 

koenzymem více než padesáti enzymových reakcí. Používá se ve farmakologii ke zmírnění 

těhotenských nevolností. Nedostatek je vzácný a spíše se vyskytuje při nedostatku celého B 

komplexu. Projevy nedostatku jsou například křeče, cukání víček oka či sideroblastická anemie 

(Strunecká, 2017). Zdroje: játra, vepřové maso, makrely, vejce, droždí, banány, brambory, zelí, 

špenát, kapusta atd. 

• B7 – Biotin 

 Jinak také vitamín H či faktor R je důležitým prvkem metabolismu aminokyselin, 

mastných kyselin a je kofaktorem karboxyláz (enzymy schopné vázat CO2 do různých 

sloučenin). Jeho nedostatek způsobuje únavu, nervové poruchy či změny na pokožce (Grofová, 

2007). Bohatým zdrojem tohoto vitamínu jsou: kvasnice, játra, ořechy, čočka. 

• B9 – Kyselina listová (folacin, folát) 

 Vitamín B9 je nezbytný při tvorbě nukleových kyselin (DNA a RNA), krvetvorbě a 

v těhotenství má velký význam pro správný vývoj a normální růst plodu. Při tepelném 

zpracování se zničí až 90 % tohoto vitamínu v potravině obsaženém. Projevy nedostatku 

zahrnují námahovou dušnost, anémii, neurologické potíže a vrozené vývojové vady plodu 

(Roubík, 2018). Zdroje kyseliny listové je samozřejmě listová zelenina, dále játra, kvasnice, 

celozrnné obiloviny, maso, mléko, vejce a luštěniny. 

• B12 – Kobalamin 

 Kobalamin s poměrně složitou skladbou molekuly, která má ve svém jádru umístěný 

kobalt, je vitamín potřebný ke správné funkci krvetvorby, podílí se na syntéze nukleové 

kyseliny DNA a pomáhá správnému vývoji nervové soustavy. Dospělý člověk je schopen si 

vytvořit zásobu kobalaminu na 5-10 let. Mezi hlavní projevy nedostatku patří námahová 

dušnost, perniciózní anemie, únava a neurologické potíže jako demence nebo deprese (Jopp, 

2014). Mezi zdroje kobalaminu patří: vnitřnosti, maso, žloutek, mléčné výrobky. V rostlinné 

stravě se tento vitamín nevyskytuje. 
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3.6.2 Minerální látky a stopové prvky 

 Stejně tak, jako vitamíny a kalorifery jsou minerální látky a stopové prvky esenciálními 

sloučeninami, které jsou v doporučeném množství nezbytné pro správný chod našeho 

organismu. Na rozdíl od předchozích skupin jsou to však anorganické látky. Přispívají lidskému 

tělu v mnoha funkcích, z nichž můžeme jmenovat udržování homeostázy a osmotického tlaku 

buněk, kontrakce a pohyb svalů, vedení nervových vzruchů, modifikace trávicích procesů, 

zásobování buněk kyslíkem, umožňují správnou činnost srdce a cév či zpevňují kosterní aparát 

(Mandžuková, 2005). Stejně jako u vitamínů platí, že suplementace minerálů je vhodná pouze 

za předpokladu, že sportovec nezvládá pomocí stravy přijímat dostatek těchto živin a učiní tak 

pouze po konzultaci s odborníkem na výživu. Jejich nadbytečný příjem nezvyšuje sportovní 

výkon a existuje šance se jimi předávkovat. Tvoří přibližně 4% tělesné hmotnosti a největší 

zásoby jsou uloženy v kostech (Roubík, 2018). Jejich nedostatek může zapříčinit pokles 

sportovní výkonnosti, horší regeneraci, různé zdravotní komplikace. Existují doporučené denní 

dávky, avšak triatlonisté by měli dbát na navyšování příjmu přímo úměrně se zvyšujícími se 

fyzickými nároky na výkon, ve vztahu s podnebím, pohlavím, hmotnosti nebo fázi přípravy 

(Formánek, 1996). 

• Sodík (Na) - Je to nejdůležitější kationt tělních tekutin. Jeho potřeba se zvyšuje pocením. 

Ovlivňuje osmotický tlak v tekutinách, objem krevní plazmy, rovnováhu kyselin, přenos 

nervových vzruchů, pomáhá neutralizovat laktát či je aktivátorem některých enzymů. Více 

než nedostatek sodíku trápí lidskou populaci jeho nadbytek. Zvýšený příjem by měli dbát 

sportovci či těžce manuálně pracující osoby. Nadměrný přísun tohoto minerálu však může 

znamenat poškozování ledvin a jater, způsobuje otoky, zvýšení krevního tlaku a poškození 

cévních stěn (Fořt, 2011). Nejčastěji ho lze doplnit pomocí kuchyňské soli – DDD 6 g/den 

(NaCl), avšak vhodnější formou je jedlá soda. Dále se vyskytuje v mase, rybách, mléčných 

výrobcích, kapustě nebo celeru (Mandelová, 2007). 

• Draslík (K) - Draslík je hlavním nitrobuněčným kationtem pro správnou činnost 

nervového systému, svalů a srdce. Jeho většina je uložena ve svalech (cca 75 %). Důležitý 

je při udržování nitrobuněčného tlaku, acidobazické rovnováhy a přenos nervových 

vzruchů. Dále se zúčastňuje metabolismu sacharidů a bílkovin. Jeho nedostatek je při 

dodržování běžné stravy spíše vzácný, ale hrozí při absenci tekutin a nadměrném pocení 

(Roubík, 2018). Mezi hlavní zdroje patří banán, citrusy, listová zelenina, rajčata, obiloviny 

nebo brambory. 
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• Vápník (Ca) - Z více než 98 % je tento minerál uložen v kostech a zubech, zbytek se 

nachází v krvi. Snižuje nervosvalovou dráždivost, je důležitý pro srážlivost krve, správnou 

funkci převodního systému srdečního. Vitamin D pomáhá ukládat vápník do kostí, a proto 

je jejich společný dostatečný příjem důležitý, a hlavně nutný zvlášť v dětském věku, kdy 

probíhá osifikace měkkých tkání. Nedostatek se projevuje jako řídnutí kostí (osteoporóza), 

tachykardie či poruchy srážlivosti krve. Pravidelná pohybová aktivita společně s příjmem 

vápníku napomáhá proti řídnutí kostí (Kleiner, 2015). Zdroje vápníku jsou především 

mléko a mléčné výrobky, sardinky, losos, ořechy, semena, brokolice a luštěniny. 

Z rostlinných zdrojů je vápník hůře vstřebatelný (Mandžuková, 2005). 

• Hořčík (Mg) - Hořčík se v lidském těle nachází převážně v kostech a zubech, dále ve 

svalech a malé množství v mezibuněčných prostorách. Jeho vstřebávání je podporováno 

glukózou a probíhá hlavně v tenkém střevě. Je nezbytný pro aktivitu nervů, svalů, podílí 

se na formování kostí, účastní se metabolismu bílkovin a sacharidů, regeneraci svalů po 

výkonu (uvolňuje napětí a navozuje relaxaci) a mimo jiné se podílí i na procesu srážení 

krve (Roubík, 2018). Je důležitý pro správnou činnost hypofýzy. Nadměrný příjem hořčíku 

může způsobovat ospalost, pokles příjmu potravy, útlum CNS či v krajních případech 

ochrnutí svalů. Nedostatek se naopak projevuje jako křeče, zvýšení dráždivosti, 

nepravidelnou srdeční činností a úzkostí (Fořt, 2011). Nedostatek hořčíku zhoršuje 

vytrvalostní výkon zvýšením požadavků na kyslík k dokončení submaximálního cvičení. 

Triatlonisté by tedy měli dbát na zvýšený příjem hořčíku například minerálními vodami 

(př. minerální voda Magnesia), (Lukaski, 2004). Mezi zdroje hořčíku v přirozené stravě se 

řadí ořechy, semena, listová zelená zelenina, citrusy, jablka, fíky a ryby. 

• Fosfor (P) - Po vápníku je fosfor nejrozšířenějším prvkem v organismu člověka. Je uložen 

z většiny v kostech, dále v měkkých tkáních a tělesných tekutinách. Jeho stravitelnost je 

ovlivněna přítomností vápníku, jelikož s ním (a společně s hliníkem) tvoří nerozpustné 

sloučeniny. Je nepostradatelný pro přenos energie, svalovou kontrakci, nervovou aktivitu, 

ovlivňuje skladování a transfer ATP, je součástí struktury všech buněk a má významnou 

roli v metabolismu všech maktonutrientů. Je nutný k takzvané fosforylaci v průběhu 

metabolismu glukózy a tvorby kreatinfosfátu. Nedostatek je při dodržování běžné stravy 

vzácný. Nicméně při příjmu špatného poměru společně s vápníkem může docházet 

k fibrózní degeneraci kostí (možná příčina – veganské diety). Obecně vyšší potřebu by měli 

mít sportovci, těhotné a kojící ženy (Jopp, 2014). Zdroje fosforu ve výživě jsou maso, ryby, 

vejce, obiloviny, ořechy, semena, kvasnice. 
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• Síra (S) - V lidském těle je síra zastoupena především v kůži, vlasech, chlupech, ale i 

ostatních tkáních. Je součástí bílkovin, hormonů i vitamínů. Pomáhá při regeneraci a 

syntéze podpůrných tkání, či udržuje kyslíkovou rovnováhu pro normální činnost mozku. 

Spolu s komplexem vitaminů B reguluje metabolické pochody a pomáhá při sekreci žluči 

(Strunecká, 2017). Mezi hlavní zdroje síry patří vejce, sýry, ryby, maso, vnitřnosti, 

luštěniny, fazole, brambory nebo zelí. 

▪ Železo (Fe) - Železo je jedním z nejdůležitějších prvků v lidském organismu. Je základní 

složkou krevního barviva – hemoglobinu, dále myoglobinu, některých enzymů, koenzymů 

apod. Hemoglobin přenáší v krvi dýchací plyny, což je v triatlonu tak důležité při aerobním 

vytrvalostním výkonu. Nedostatek železa snižuje svalový výkon, může zapříčinit anemii, 

apatii, horší regeneraci. Ohroženy jsou především ženy, které ztrácejí železo následkem 

menstruace. Vitamin C zlepšuje vstřebávání železa stravou, naopak vláknina jeho 

vstřebávání brzdí (Kleiner, 2015). Přílišný příjem železa způsobuje hemochromatózu. Ve 

stravě se železo vyskytuje ve dvou formách, a to v hemové a nehemové formě. Hemová 

forma má vyšší využitelnost a vyskytuje se v potravinách jako je červené maso, vnitřnosti, 

žloutek, mořské plody, sýry. Nehemové železo, hůře vstřebatelná forma, se vyskytuje 

v určitých typech obilovin a zelenině (Fořt, 2011). 

▪ Zinek (Zn) - Důležitý prvek při trávení a metabolismu bílkovin a sacharidů, syntéze 

nukleových kyselin, inzulinu nebo pro využití glukózy. Je součástí mnoha enzymů 

v organismu. Reguluje imunitní a reprodukční systém. Jeho nedostatek se projevuje 

zpomalením růstu, hojení ran, špatnou funkcí pohlavních orgánů či poškozením kůže, 

nehtů a napomáhá vstřebávání vitamínu C (Roubík, 2018). Mezi hlavní zdroje zinku patří 

hovězí a drůbeží maso, vejce, mléko, ryby, luštěniny, ořechy či celozrnné obiloviny. 

▪ Selen (Se) - Jen v malém množství se selen vyskytuje v těle dospělého člověka. Přesto je 

zodpovědný za důležité funkce, jako je: buněčné dýchání, syntéza hormonů, reprodukce 

nebo funkce mnoha enzymů. Nedostatek se projevuje snížením výkonnosti a svalovou 

slabostí, kardiomyopatií či poruchami reprodukce (Kleiner, 2015). 

▪ Jód (I) - Jód je součástí hormonů vylučovaných štítnou žlázou. Tyto hormony ovlivňují 

především zdravý vývoj pohybové soustavy a mozku v raných fázích vývoje člověka. 

Nedostatek příjmu tedy může znamenat mírnější poruchy mentálních funkcí, opoždění 

fyzického vývoje, neplodnost aj. Nadbytek může zapříčinit strumu či akné (Strunecká, 

2017). Dobrými zdroji jódu ve stravě jsou dary moře (řasy, ryby a produkty z nich), vejce, 

mléko či jodizovaná sůl. 
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3.7 Pitný režim 

Jedna z klíčových podmínek pro dokončení závodu je dostatečná a kvalitní hydratace. 

Ta spočívá v doplňování tekutin nejen během výkonu, ale i bezprostředně před ním a po něm. 

Obzvláště důležité je doplňovat tekutiny při vyšších okolních teplotách a těžkých fyzických 

výkonech. Voda se podílí na regulaci tělesné teploty a zvlhčuje sliznice. Tvoří kolem 60 % 

hmotnosti lidského těla a je zodpovědná za téměř veškeré metabolické procesy v těle. Její 

vylučování probíhá močením, pocením, stolicí a také dýcháním. Při dlouhotrvající fyzické 

zátěži se z těla vylučuje mnoho tekutin, a proto je potřeba je opětovně přijímat v dostatečném 

množství. To lze dvěma způsoby – stravou a pitným režimem. Pro zdravé fungování organismu 

bychom na naše zeměpisné poměry měli přijmout minimálně 2,5 litru tekutin za den bez fyzické 

námahy. V případě zvyšujících se fyzických nároků na pohybovou soustavu či zvyšování 

teploty okolního prostředí musí sportovec vyrovnat bilanci příjmu a výdeje tekutin tak, aby 

nedošlo k dehydrataci, doplnil ztracené elektrolyty a předešel tím zdravotním komplikacím. Při 

dehydrataci může nastat bolest hlavy, únava, zhoršená soustředěnost či tmavé kruhy pod očima. 

Významným a všem dostupným indikátorem hydratace je sledování barvy a zápachu moči. 

Tmavě žlutá moč značí vysokou úroveň hydratace. Dlouhodobě se dehydratace může projevit 

až ledvinovými kameny či migrénami. Konzumaci vody je vhodné rozdělit do několika menších 

dávek denně a neřídit se pocitem žízně. Již pocit žízně je považován za první projev 

dehydratace. Není vhodné doplňovat tekutiny zároveň s příjmem stravy, jelikož se tím ředí 

trávicí šťávy, zpomaluje a ztěžuje se samotné trávení (Maughan, 2006). 

Pitný režim v den závodu je třeba přizpůsobit na míru absolvovaných tratí. Časový a 

energetický rozdíl mezi sprint triatlonem a Ironmanem je obrovský, a proto je potřeba si říci, 

který závod sportovec volí. Při sprint triatlonu nebude nutnost doplňování během výkonu tak 

vysoká, jako při několikahodinovém závodu v dlouhém triatlonu. Kapacita těla pro vstřebávání 

tekutin v určitém časovém úseku je omezená, a proto je třeba hydratovat organismus postupně 

již několik hodin před začátkem závodu. Prvním kokem pro dokonalé zavodnění organismu je 

zvýšení zásob glykogenu, ten na sebe váže vodu, a proto je důležitým zdrojem tekutin. Druhým 

krokem může být hydratace před závodem, kdy 2-3 hodiny před začátkem výkonu zavodníme 

tělo zhruba 500 ml tekutin (bez alkoholu a kofeinu – ty působí diureticky). Zhruba půl hodiny 

před závodem je vhodné vypít 200-300 ml tekutin, které neobsahují vysoký podíl minerálů či 

jednoduchých cukrů. Zde je již možné požít látky jako kofein či taurin pro nabuzení před 

výkonem. Podle Formánka a Horčice (2003) je potřeba při samotném výkonu dodržet několik 

zásad:  
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• Kapacita těla pro vstřebávání tekutin je omezená – příjem max. 700 – 800 ml/h a to 

nejlépe 100 – 150 ml každých 10 minut – volit mírně sladké a slané nápoje (glukóza + 

NaCl zlepšují trávení a dodají energii, sodík); teplota nápoje ideálně 10 – 14°C. 

• Během výkonu je třeba doplňovat potřebnou energii – formou sacharidů (60-80 g 

sacharidů za jednu hodinu výkonu – větší množství {>10 %} působí trávicí obtíže); 

maltodextrin, glukóza, fruktóza. 

• Sportovní nápoj by měl obsahovat minerální látky ve vhodném poměru (ztráty sodíku 

pocením); nejlépe hypotonické a izotonické; čím vyšší teplota okolí, tím vyšší ztráty 

minerálních látek a tím vyšší potřeba příjmu. 

• Doplňovat tekutiny bychom měli i po výkonu a nejlépe takové, které zajistí doplnění 

všech ztracených potřebných látek pro organismus, jako jsou minerály (hořčík, draslík, 

sodík), sacharidy (doplnění glykogenu); raději menší objem častěji; bez kofeinu, 

alkoholu a oxidu uhličitého (ten zhoršuje vstřebávání tekutin). 

3.7.1 Iontové nápoje 

Iontové nebo také sportovní nápoje jsou určeny především sportovcům, a to jak 

rekreačním, tak profesionálním pro stimulaci výkonnosti. Během fyzického výkonu se zvyšuje 

tělesná teplota a nastává pocení. Tím se z těla vylučují tekutiny a s nimi spojené ionty. Iontové 

nápoje pomáhají nastolit ztracenou homeostázu organismu i při extrémních výkonech, posilují 

výkonnost a odstraňují známky fyzické i psychické únavy a vyčerpání. Důležitou roli při výběru 

druhu nápoje hraje osmolarita (koncentrace/hustota), což je množství osmoticky aktivních látek 

rozpuštěných v jednotce hmotnosti rozpouštědla. Čím nižší je osmolarita nápoje, tím lepší je 

přecházení látek do krve. Iontové nápoje můžeme dále dělit dle složení a koncentrace iontů: 

• Hypotonické nápoje – tyto nápoje jsou z hlediska osmolarity takové, které obsahují nižší 

podíl iontů než obsahuje krevní plazma. Z toho důvodu jsou vhodné pro použití při 

déletrvajících aerobních aktivitách, při kterých ztrácíme velké množství potu (běh, 

cyklistika). Takový pot je málo koncentrovaný, tedy hypotonický a obsahuje především 

vodu. Ztráta minerálů v tomto případě není příliš zásadní. Doplnit ztracené tekutiny je 

proto vhodné nápojem, který má podobné složení, nenaruší osmotickou rovnováhu a 

nezatíží trávicí trakt (př.: voda smíchaná s vymačkanou čerstvou citrusovou šťávou, solí 

a medem). 

• Izotonické nápoje – takové nápoje mají osmolaritu velmi podobnou vnitřnímu prostředí 

organismu. Vstřebávají se pomaleji, než hypotonické nápoje a jejich používání je 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpou%C5%A1t%C4%9Bdlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osmolarita
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vhodné zejména při sportech, kdy je za potřebí velké svalové síly, dochází též 

k vydatnému pocení, avšak výkon trvá zhruba jednu hodinu od započetí. Izotonické 

nápoje bychom měli doplňovat v množství 200 – 400 ml za hodinu. 

• Hypertonické nápoje – mají vyšší osmolaritu než vnitřní prostředí v organismu. Mohou 

posilovat dehydrataci, jelikož jejich vypití vede k sekreci do střevního lumen. Najdeme 

v nich vyšší koncentraci látek, jako jsou vitamíny, minerální látky, stopové prvky, 

sacharidy či bílkoviny. Jsou vhodnější zejména po výkonu pro regeneraci či s delším 

časovým odstupem před výkonem. Nejsou vhodné při výkonu. Mohou sloužit i jako 

náhrada normálního jídla či při redukčních dietách (př.: gainery, sacharidové, 

proteinové nápoje aj.), (Mach, 2012; Clark, 2014). 

Podávání tekutin s obsahem elektrolytů a sacharidů během aktivity může prodloužit 

výkon z důvodu udržení rovnováhy těchto látek v organismu. U dlouhotrvajících aktivit (např. 

dlouhý triatlon) je prokázáno, že příjem sacharidů v množství 0,7 g/kg/hod jednoznačně 

prodlužuje vytrvalostní výkonnost, jelikož pomáhá udržet hladinu krevní glukózy (Currell a 

Jeukendrup, 2008). Vhodné je také zařadit vážení před a po fyzické aktivitě z důvodu sledování 

vyloučených tekutin pocením pro samotné stanovení individuálního pitného režimu (Sawka a 

kol, 2007). 

3.8 Doplňky výživy 

 Současný trh je plný nespočtu druhů výživových doplňků slibujících nárůst výkonu, 

urychlení regenerace, oddálení únavy, správnou výživu kloubů a svalů, ale i produkty 

obsahující komplexy vitamínů, minerálních látek, stopových prvků aj. V případě užívání 

bychom měli dodržovat doporučené dávkování, pozorně číst informace obsažené v příbalových 

letácích a v neposlední řadě vybírat výrobce, kteří své výrobky produkují z kvalitních a 

vybraných surovin. Stejně tak by sportovec měl veškerou suplementaci doplňků konzultovat 

s odborníkem na výživu či sportovním lékařem. Pozor bychom si měli dávat na to, zda jsou 

výrobky schválené Antidopingovým výborem ČR – jedná se především o výrobky k nám 

dovezené ze zahraničí. Tabulka č. 9 níže přehledně naznačuje, s jakými doplňky výživy se 

mohou triatlonisté setkat a které mohou legálně užívat. Při několikafázových tréninkách denně 

je potřeba zvážit, zda jedinec dokáže veškeré potřebné látky pro udržení sportovní výkonnosti 

přijmout pomocí přirozené stravy, či je nutné některé látky suplementovat. V tomto případě je 

vhodné provést celkovou nutriční anamnézu dosavadních přijímaných potravin za určitý časový 

úsek a stanovit doporučení, která jsou triatlonistovi předepsaná na míru jeho požadavkům.  
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Doplněk Funkce Užívání Dávkování 

Nápoje 

(minerální a 

energetické) 

Hydratace, dodávka 

minerálních látek, 

doplnění ztracené energie 

Před, v průběhu výkonu a 

po něm 

Dle pitného režimu a 

množství objemu 

tréninkového zatížení 

Sacharidové a 

proteinové 

nápoje 

Doplnění ztracené energie 

(glykogenu), regenerace 

svalových vláken a 

bílkovinných struktur 

organismu 

Po ukončení výkonu pro 

doplnění energie formou 

sacharidů, lehké svačiny 

mezi tréninky, 2. večeře 

před spaním pro 

regeneraci svalové hmoty 

Suplementace makronutrientů 

na základě doplnění 

vypočteného a vyváženého 

denního příjmu všech složek 

výživy 

Vitamíny a 

minerální látky 

(stopové 

prvky) 

Normální fungování 

metabolismu (viz kapitola 

č. 3.6 Mikronutrienty) 

Individuálně dle potřeby 

(roční období, fáze 

tréninkového procesu atp.) 

Individuálně dle DDD 

Aminokyseliny 

a BCAA 

Ochrana svalového 

vlákna, kvalitnější a 

rychlejší regenerace, zdroj 

energie 

Dle typu produktu 

několikrát denně 

(ráno/odpoledne/večer, 

před/při/po zátěži) 

Se zvyšující se fyzickou 

zátěží zvyšujeme dávky 

v gramech na kilogram 

tělesné hmotnosti – za den 1,2 

– 1,4 g/kg ATH 

Antioxidanty a 

enzymy 

Odstraňování volných 

kyslíkových radikálů 

z metabolismu, 

detoxikace organismu, 

napomáhání trávení apod. 

Denně, po výkonu – dle 

složení stravy 
Dle složení stravy a DDD 

L-carnitin 

Beta-oxidací tuků získává 

energii pro kosterní a 

srdeční sval, ochrana 

myokardu, korekce 

hmotnosti 

Na lačno, ráno, přes den, 

před zátěží 
1,5 – 3 g/den 

Creatin 

Regenerace ATP a svalů, 

zvyšuje sílu, výbušnost 

kosterního svalstva (při 

vytrvalostních sportech 

jeho účinky klesají) 

Na lačno ve formě prášku, 

ráno, před a po zátěži 

Individuální, dle dávkování a 

fáze tréninkové přípravy – 

max 10 g/den 

Kloubní 

výživa 

Výživa a ochrana 

kloubních pouzder a 

chrupavek 

2x ročně kůra po dobu 3 

měsíců jako prevence či 

jako podpůrná léčba při 

již vzniklých 

komplikacích 

3 – 4 g želatinového 

hydrolyzátu společně s 1,5 – 

3 g glukosaminem a 

chondroitinem 

Stimulanty 

Stimulace nervové 

soustavy před výkonem 

(kofein, taurin, guarana 

aj.) 

Před zátěží 

Po konzultaci výrobku 

s výživovým specialistou či 

sportovním lékařem 

Tabulka č. 9: Vhodnost a užívání doplňkové výživy (Formánek a Horčic, 2003)  
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3.9 Největší chyby ve výživě 

3.9.1 Nedostatek nebo nadbytek tekutin 

Nedostatek i nadbytek nebo spíše špatné složení přijímaných tekutin může být až 

životem ohrožující stav. Velkým problémem, který může nastat při výkonu a zvlášť při 

vysokých okolních teplotách je nedostatek tekutin. Triatlon je převážně letní sport, a proto by 

každý triatlonista měl mít dobře podchycený pitný režim. Dostaví-li se dehydratace při závodu, 

ovlivní to výkon na tolik, že závodník může v nejhorším případě skončit hospitalizovaný na 

nejbližším příjmu. Příznaky dehydratace naznačuje tabulka č. 10. 

Stupeň dehydratace 

(procentuální úbytek 

vody v organismu) 

Příznaky 

0 – 1 % Pocity žízně – dehydratace je v této fázi neškodná a neohrožuje 

1 – 2 % Podlomení mysli – počáteční stádium dehydratace 

2 – 3 % Ztráta chuti k jídlu – ztráta výkonnosti až o 20 % 

3 – 4 % Žaludeční nevolnost 

4 – 5 % Bolest hlavy 

5 – 6 % Závratě – nutná pomoc 

6 – 7 % Obtíže s mluvením 

7 – 8 % Obtíže s dýcháním – dochází k ohrožení života 

8 – 9 % Neschopnost chůze 

9 – 10 % Selhávání smyslů – upadání do apatie až bezvědomí 

10 – 11 % Neschopnost polykat – nutná nitrožilní transfúze 

11 – 12 % Zhroucení – kolaps organismu 

20 % Smrt 

Tabulka č. 10: Úroveň dehydratace (dostupné z: http://zdravecesko.org/zdravi/pitny-rezim-cast-1-

vyznam-vody-pravidelny-prijem-tekutin) 

Nejedná se však pouze o dehydrataci, mluvíme-li o nezvládnutí správného pitného 

režimu. Při aerobních aktivitách trvajících mnoho hodin, například triatlonový Ironman 

(nejlepší časy kolem 8 a více hodin), může nastat opačný problém. Tento fenomén se nazývá 

hypernatrémie a souvisí s „naředěním“ vnitřního prostředí organismu vodou. Sportovec za svůj 

výkon vypotí i několik litrů tekutin, a tím, že přijme pouze vodu bez iontů, klesne koncentrace 

iontů sodíku Na+ následkem jeho vypocením. To má za následek nevolnost, bolesti hlavy, 
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oteklost a většinou donutí závodníka předčasně ukončit závod. V nejhorších případech může 

hypernatrémie končit i kómatem a smrtí (Andršová, 2008). 

3.9.2 Nedostatečný příjem potravin 

 Hladovění není pro sportovce nijak prospěšné, a to ani při redukci váhy. Každý 

triatlonista jistě někdy zažil nepříjemné pocity předzávodních stavů, kdy při pomyšlení na 

jakékoliv jídlo se mu žaludek sevřel ještě více. Výživa je výraznou součástí našeho výkonu a 

je dobré mít naučené správné návyky ve stravování. Závodník by měl mít po ruce vždy nějakou 

lehkou svačinku plnou energie, která zaměstná jeho trávicí soustavu, avšak neznehodnotí jeho 

výkon tím, že ji nebude moci strávit a následkem toho hodnota jeho výkonu značně poklesne. 

Hypoglykémie neboli nízká hladina cukru v krvi je lehce porazitelná tyčinkou s nějakým 

monosacharidem (př. glukóza) nebo sportovními gely, avšak řešit před závodem nízkou hladinu 

glykogenu ve svalech a játrech je již pozdě. Tělo by si zhruba jeden týden před těžkým závodem 

mělo vytvořit zásoby jaterního glykogenu na takovou úroveň, aby maximální a kvalitní výkon 

podaný závodníkem trval co nejdéle. Stejně tak jako sacharidy, tak i tuky hrají významnou roli 

ve výkonu vzhledem k povaze struktury vytrvalostních sportů. K započetí krytí energetických 

rezerv z tuků dochází přibližně po 20-30 minutách aerobní aktivity a současně tím dochází ke 

snížení krytí energetických zdrojů ze sacharidů (Roubík, 2018). 

3.9.3 Nadbytečný příjem potravin 

 Dalším problémem ve výživě triatlonistů může být nadbytečný příjem potravin. 

Z dlouhodobého hlediska je přemíra energie z potravy nežádoucí z důvodu přibírání na váze. 

Výkon zejména běžecké části se zpomaluje a tím závodník přichází o cenný čas. 

Z krátkodobého hlediska je přejídání nežádoucí z důvodu akutních problémů se zažíváním, 

jelikož přílišný obsah střev může během výkonu vyústit v patologické změny v organismu. 

Krev je totiž během fyzické aktivity shromážděna v pracujících svalech, a tak je schopnost 

trávicí soustavy přijmout a zpracovat potravu velmi omezená. Doporučuje se při závodě 

přijímat energii lehkou a tekutou formou. Iontové nápoje mohou být plnohodnotným zdrojem 

cukrů a elektrolytů (Andršová, 2008). 

3.10 Nutriční timing 

Nutriční timing by se do českého jazyka dal přeložit jako načasování příjmu potravy. V 

oblasti sportovní výživy převažuje spousta názorů, z nichž některé jsou mylné a sportovní 

výkon jasně negativně ovlivňují, zatímco dodržením jiných zásad se výkon posune na 

jednoznačně lepší úroveň. Potraviny a výživové doplňky, které běžně přijímáme stravou, 
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ovlivňují metabolické procesy v těle, a proto je tak důležité v triatlonu sledovat a regulovat 

druhy i množství těchto potravin, které tělu dodáváme. Strategie ve výživě zahrnuje speciální 

postupy před, při a po výkonu a vždy souvisí s délkou požadovaného výkonu. Čím časově delší 

výkon závodník podstupuje, tím delší by měla být i příprava na daný výkon. Navíc by si každý 

závodník měl vyzkoušet v předem namodelovaném tréninku změny ve stravovacích návycích, 

než si na ně tělo zvykne a bude je moci přenést do závodu. Mezi faktory, které mohou ovlivnit 

výkon závodníka, řadíme například míru zásob glykogenu ve svalech, míru hydratace 

organismu, stav glykémie, množství sodíku v organismu či poruchy zažívání. Tyto faktory se 

mění podle délky trvání a intenzity zátěže, okolních podmínek a individuálních vlastností 

sportovce včetně jeho zdravotního stavu a kondice (Mandelová, 2007). 

Samotný výkon dokáže odhalit rezervy v energetickém metabolismu sportovce. 

Získávání energie pro výkon probíhá na více úrovních a v triatlonu je to především aerobní 

složka. Čím kratší distance, tím se zvyšuje složka anaerobní. Obrázek č. 3 naznačuje, jak 

probíhá energetické krytí v závislosti na čase. Toto schéma je důležité pro pochopení důležitosti 

jednotlivých makroživin v energetickém metabolismu. Nejdříve tělo využije zásoby ATP, CP 

(fosfáty), poté přejde na glykogen ve svalech a játrech. Následně tělo pokrývá energii z tuků a 

jako poslední se začínají rozkládat bílkoviny. 

 

Obr. č. 3: Energetické krytí (Jančík, Závodná, Novotná; 2006) 
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3.10.1 Strava před výkonem 

Glykogenová/sacharidová superkompenzace 

Glykogen je zásobní polysacharid, který se ukládá do svalů a jater, odkud se poté 

využívá jako zdroj energie pro pracující svaly. Základním principem této superkompenzace 

jsou dvě fáze, které společně trvají přibližně jeden týden. 

První fáze spočívá ve vyčerpání zásob glykogenu omezením příjmu sacharidů, a to o 

více než 50 %. Čím větší je omezení příjmu sacharidů, tím strmější je pak nástup 

superkompenzační křivky (viz obrázek č. 4). Jídelníček se změní na stravu obsahující bílkoviny 

+ zeleninu + vodu. Tento režim je dodržován 1 – 3 dny za současného plnění tréninkového 

plánu. V jedné tréninkové jednotce bychom měli obsáhnout všechny svalové skupiny a pokud 

možno i disciplíny, které zapojujeme při závodě a nejnáročnější disciplínu zařadit v jednotce 

jako poslední. V závislosti na výši omezení příjmu sacharidů lze zažívat nepříjemné pocity, 

jako bolesti hlavy, podrážděnost, vyčerpání, ospalost, což je spojeno s pocity hladu a 

hypoglykémií (Novák, 2009). 

Druhá fáze spočívá ve změně diety a tréninkového zatížení, a to hned po posledním 

tréninku (příjem sacharidů společně s minerálními látkami do 30 minut po skončení tréninku). 

Trénování je až do začátku závodu omezeno a přijímají se zpět ztracené zásoby sacharidů. Při 

doplňování ztracených sacharidů je potřeba mít na paměti jejich zdroje a glykemický index. Při 

příjmu sacharidů s vyšším glykemickým indexem jako jsou např. výrobky z bílé mouky, 

brambory, vařená zelenina totiž dojde rychleji k dosažení křivky superkompenzace, a poté k 

rychlejšímu návratu zpět do normálu. Při příjmu těchto sacharidů zvláště v období regenerace 

je prokázáno, že zvyšují obsah glykogenu ve svalech o cca 32 % více, než sacharidy s nízkým 

GI (Formánek a Horčic, 2003). Naopak pokud zvolíme sacharidy s nízkým GI, syntéza 

glykogenu probíhá pomaleji a o to déle pak křivka vydrží na svém vrcholu. Typicky sem patří 

celozrnné výrobky, syrová zelenina. Je tedy nutné se zamyslet nad tím, kdy očekáváme vrchol 

křivky a podle toho zvolit vhodný zdroj sacharidů. Zároveň se přijímají lehce stravitelné 

bílkoviny v obvyklých dávkách, jako jsou ryby, bílé maso či různé speciální proteinové nápoje, 

hydrolyzáty apod. Nevhodný je příjem červeného masa, které je obtížně stravitelné. Příjem tuků 

je v obvyklých dávkách s důrazem na jejich kvalitu (ořechy, rostlinné oleje, MCT tuky aj.). 

Tato fáze trvá dva dny až jeden týden. Vrcholná fáze křivky trvá několik hodin, a právě v tomto 

období je nejvhodnější odstartovat závod. Maximální hodnotu glykogenu ve svalech lze 

pozorovat vážením, jelikož na přibližně 100 g glykogenu se váže 300ml vody. To zvyšuje váhu 

závodníků až o několik kilogramů. Voda může být výhodná pro organismus při závodě v rámci 
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jeho zvýšené hydratace, tím odsouvá pokles výkonnosti v důsledku ztrát vody pocením. Během 

obou fází je důležitý pitný režim, a to alespoň 0,35 – 0,4 l vody na 10 kg tělesné hmotnosti 

(Novák, 2009). 

 

Obr. 4 – Superkompenzace (dostupné z: https://i1.wp.com/run-magazine.cz/wp-

content/uploads/2015/12/superkompenzace.png) 

Speciální postup nazývaný sacharidová superkompenzace je dobrým pomocníkem ve 

výživě vytrvalostních sportovců a ten, kdo s ní umí pracovat, může být o krůček blíže vítezství 

než jeho soupeři. Na druhou stranu je nutné sledovat příjem dalších makroživin, jako tuky a 

bílkoviny, které jsou velmi důležité při aerobních aktivitách. Tuky slouží jako vydatný zdroj 

energie (1 g tuku = 9 kcal, což je 2x více než v případě sacharidů a bílkovin) a jsou společně se 

sacharidy hlavními energetickými zdroji při kratších, ale i delších distancích triatlonu. 

Bílkoviny slouží především pro regeneraci poškozených tkání, pomáhají udržet silnou imunitu. 

Vhodnější jsou spíše po zatížení a stejně tak jako u tuků je lepší je konzumovat v lehce 

stravitelné formě. Zhruba týden před závodem je doporučena konzumace bílkovin 1,1 – 1,3 

g/kg hmotnosti a u tuků 0,8 – 0,9 g/kg hmotnosti/den (Valousková, 2006). Bezprostředně před 

závodem bychom měli konzumovat již pouze sacharidy s nízkým obsahem vlákniny. Tuky a 

bílkoviny se pomaleji tráví, a tak je jejich konzumace před závodem vhodná pouze s určitým 

časovým odstupem a v lehčí formě. Novák (2009) sestavil nevhodné a vhodné potraviny a jejich 

zpracování zejména v den závodu (v den náročného výkonu). 

 

Nevhodné potraviny a jejich zpracování: 

Uzené, smažené a pečené potraviny jsou nevhodné z důvodu špatné stravitelnosti a 

zdravotní nevhodnosti. Potraviny příliš ochucené a překořeněné mohou způsobovat pocity 

žízně či trávicí obtíže. Vysoký obsah vlákniny v potravinách přijatých posledních 6 hodin před 

výkonem způsobuje pocit plného žaludku a zhoršuje výkon (listová zelenina, papriky, rajčata, 
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okurky aj.), stejně tak jsou problematické syrová zelenina a syrové pokrmy (nejméně 

problematická je vařená mrkev či čerstvé banány). Potraviny s vyšším obsahem tuků, zejména 

tuku teplokrevných zvířat zpomalují trávení a působí průjmy. Maso a jeho vysoký obsah 

bílkovin je rovněž nedoporučován, a to hlavně v den závodu. Den před závodem lze 

konzumovat dietní maso, jako jsou ryby či libové drůbeží a s technologickou úpravou dušení či 

vaření. Stejně tak nápoje s vysokým obsahem bílkovin jsou před závodem nevhodné. Pozor 

bychom si měli dát na brambory kvůli možnému zvýšení obsahu solaninu (jedovatý alkaloid) a 

vyššímu glykemickému indexu. Otrava solaninem však hrozí pouze u špatně skladovaných 

brambor. Sušené ovoce a celozrnné tyčinky jsou špatně stravitelné a dochází k osmotickým 

potížím z jednoduchých sacharidů z ovoce. Stejně tak velká dávka monosacharidů ve sladkých 

pokrmech je nevhodná vhledem k stimulaci produkce inzulinu, který nevhodně ovlivňuje 

glykemickou křivku před výkonem. 

 

Vhodné potraviny a jejich zpracování: 

Technologická úprava vaření a dušení vhodných potravin se doporučuje z hlediska 

šetřícího účinku na trávicí trakt. Výrobky z obilovin jako jsou těstoviny či rýže jsou vhodné 

přijímat za předpokladu dodržení zásady prázdného žaludku před výkonem (ne však hladovění). 

Čím vyšší příjem potravy, tím delší čas trvá žaludku zpracovat přijatou stravu. Je vhodné 

přijmout potraviny mírně slanější, jelikož zvyšují zásoby sodíku v organismu, který se ztrácí 

pocením. Polévky jsou vhodné především jako vývary či krémy (bez smetany). Jsou plné vody, 

aminokyselin, sodíku a jsou lehce stravitelné. Bílkoviny ve formě mléčných (nejlépe kysaných) 

výrobků jsou lépe stravitelné než masové pokrmy, avšak za zmínku stojí třeba arašídové máslo, 

které je plné lehce stravitelných bílkovin a tuků. Co se tuků týče, na trhu lze sehnat tzv. 

MCT oleje, což je tekutá složka vybraných tuků zpracovaných parciální destilací, kde se 

získává podíl s určeným zastoupením mastných kyselin se střední délkou řetězce (od toho název 

Medium Chain Triacylglycerols). Tyto tuky/oleje se zpracovávají přímo, neukládají se do 

podkoží a slouží tudíž jako okamžitě využitelný zdroj energie. Tím se šetří svalový glykogen. 

Avšak je nutné, aby si na ně organismus zvykl, jelikož mohou při začátku jejich užívání 

způsobovat průjmy. Tabulka č. 11 ještě uvádí vhodnost konkrétních potravin vzhledem 

k blížícímu se výkonu. 
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Časový odstup před výkonem Vhodné druhy potravin 

4-3 hodiny 

Cereálie s bílým jogurtem. 

Dušená rýže, dušené kuřecí maso, dušená 

zelenina. 

Vařené těstoviny, dušené kuřecí maso, dušená 

zelenina. 

Celozrnné pečivo se sýrem. 

2-1 hodina 

Nízkoproteinová energetická tyčinka. 

Müsli tyčinka bez polevy. 

Instantní obilná kaše (ve vodě, popř. v mléce). 

Ovocný jogurt. 

Ovoce. 

Méně než 1 hodiny (v případě nutnosti) 

Sportovní středně energetický nápoj. 

Energetický gel. 

Nízkoproteinová energetická tyčinka. 

Tabulka č. 11: Vhodné potraviny před výkonem (Formánek a Horčic, 2003) 

 

3.10.2 Strava při výkonu 

Předchozí podkapitola nastínila, které potraviny jsou vhodné či nevhodné před 

výkonem. Nyní sestavíme souhrn teoretických poznatků, které nám nastíní výživu zejména při 

dlouhých triatlonech, kde výživa je stěžejní i při samotném dlouhotrvajícím výkonu. 

Při náročném výkonu organismus neprodukuje enzymy, které štěpí složité živiny, a tak 

je potřeba přijímat makroživiny v jejich nejstravitelnější formě. Sacharidy lze přijímat ve formě 

monosacharidů (glukóza, fruktóza, maltodextrin aj.), bílkoviny lze přijímat ve formě jejich 

peptidů či některých albuminů (aminokyseliny, BCAA) a tuky lze přijmout v již zmíněných 

MCT olejích. Každý závodník si v tréninku musí vyzkoušet strategii, která mu sedne a jeho 

výkon neznehodnotí či dokonce ukončí zbytečnými zdravotními obtížemi. 

Energie přijatá během výkonu ve formě sacharidů může ušetřit zásoby závodníkova glykogenu, 

které se později mohou hodit např. na závěrečný sprint do cílové rovinky. Příjem aminokyselin 

do jisté míry hraje roli při pozávodní regeneraci namáhaného svalového aparátu. Moderní doba 

nabízí nespočet suplementů od různých výrobců sportovní výživy vhodných pro užívání při 

výkonu. Je na každém, jaké druhy a kvalitu výrobků si vybere. Existují všechny možné druhy 

a příchutě tyčinek, gelů, tablet, nápojů, které mají za cíl zlepšit výkonnost, avšak dlouhodobou 

racionální dietu se všemi potřebnými makro a mikroživinami nemůže nahradit žádný doplněk. 

Jak název naznačuje, jsou to pouze doplňky stravy a nelze na ně spoléhat jako na základní 

stavební kameny výživy. Pouze doplňují zbytky chybějících článků ve stravě, které sportovec 

nezvládne obsáhnout v přirozené stravě za předpokladu zvýšení jeho pohybových aktivit. 

Zvýšené pozornosti bychom rovněž měli dbát při příjmu umělých sladidel, která mohou 

způsobovat průjmy. 
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3.10.3 Strava po výkonu 

 Aby naše tělo bylo připravené pro další výkon, je potřeba náležitě zregenerovat po 

výkonu předchozím. Toto období je kriticky důležité v celém tréninkovém procesu a je potřeba 

tělu doplnit ztracené a potřebné zásoby tekutin, minerálů, sacharidů a aminokyselin na 

fyziologickou hranici. Prvním krokem by mělo být opětovná hydratace pomocí vhodných 

tekutin (viz kapitola č. 3.7 Pitný režim). Druhým krokem je obnova zásob glykogenu. To je 

realizováno konzumací potravin s vysokým obsahem sacharidů do třiceti minut po skončení 

výkonu. V případě vyšší náročnosti předchozí aktivity lze podat 1 – 1,5 g sacharidů/kg ATH. 

Tato dávka by měla být zhruba za 2 hodiny po ukončení zátěže opakována. Při extrémně 

vysokých ztrátách glykogenu lze do 24 hodin po výkonu přijmout 400 až 700 g sacharidů 

s rozestupem 2 hodin mezi jednotlivými dávkami. Dalším krokem je příjem již plnohodnotného 

jídla se všemi potřebnými makronutrienty a mikronutrienty. 

 

Závěr teoretické části 

 Všechny formy triatlonu vyžadují specifický, komplexní přístup, a to nejen od 

samotného závodníka, ale i od osob, které mu jsou na blízku, jako je trenér, fyzioterapeut, 

nutriční specialista, rodina či ostatní závodníci. Je to velmi náročný sport v oblasti množství 

tréninkových objemů, psychologické a taktické přípravy, z hlediska příjmu vydané energie, 

správného načasování podaného výkonu a kvalitní regenerace. V rámci rešerže literárních 

pramenů výživy v triatlonu existuje mnoho obecných teoretických poznatků. Naše práce má za 

úkol vyplnit prázdné místo a obohatit vědeckou obec o nové informace v rámci jejího výzkumu, 

který se zaměřuje na edukaci výživy elitních triatlonistů v mládežnické kategorii 15 – 18 let na 

základě jejich stravovacích zvyklostí. Doufáme, že touto prací přispějeme k poznatkům 

v oblasti výživy v triatlonu u těchto věkových kategorií. 
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Praktická část 

4 Cíle, úkoly a metodika práce 

4.1 Cíl práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření sedmidenního propočteného 

výživového plánu pro elitní triatlonisty ve věku 15 – 18 let na základě analýzy jejich denního 

rozvrhu, dosavadních stravovacích zvyklostí a antropometrických ukazatelů. Součástí tohoto 

cíle je i ověření efektivity nastaveného jídelního plánu, a to po šesti měsících jeho dodržování 

pomocí výstupní analýzy antropometrických parametrů.  

4.2 Úkoly práce 

1. Rešerže literárních pramenů v teoretické oblasti výživy v triatlonu. 

2. Stanovení cíle a vědeckých otázek. 

3. Stanovení metod a nástrojů. 

4. Vstupní analýza a hodnocení tělesných parametrů. 

5. Sestavení jídelního plánu na 7 dní + výživová doporučení. 

6. Ověření efektivity stravovacího plánu pomocí výstupní analýzy tělesných parametrů. 

7. Analýza dat. 

4.3 Vědecké otázky 

1. Odpovídá procentuální zastoupení přijímaných živin zkoumaných triatlonistů 

všeobecným doporučením pro tuto věkovou kategorii a zaměření – sacharidy 60 % : 

tuky 25 % : bílkoviny 15 %? 

2. Je poměr přijímaných mastných kyselin v rámci doporučení WHO? 

3. Má alespoň nadpoloviční většina analyzovaných triatlonistů energetickou bilanci, která 

se rovná nule? 

4.4 Metodika práce 

Charakteristika sledovaného souboru 

 Sledovaný soubor se skládá ze sedmi elitních aktivních triatlonistů elitní kategorie 

obojího pohlaví – chlapci, dívka v poměru 6:1. Skupina je homogenního charakteru, přičemž 

společně trénují vytvořený tréninkový plán. Vybraní jedinci jsou členy Triatlonové akademie 

Plzeň (TAP) pod záštitou SCM ČTA ve věku 15 – 18 let. Pro analýzu jsme použili 
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bioimpedanční váhu InBody 370 jak při vstupní, tak i při výstupní analýze tělesného složení 

s odstupem šesti měsíců. 

Použité metody 

 Metody, které byly použity v této práci, jsou především sběr dat a hodnocení tělesných 

parametrů pomocí přístroje InBody, analýza jídelních plánů poskytnutých jednotlivými 

sledovanými atlety před samotným měřením. Dále pak interpretace výsledků a komparace 

rozdílů mezi jednotlivými měřeními, tvorba ideálního vzorového jídelního plánu a stanovení 

vhodných nutričních doporučení pomocí programu Sportvital-Nutrition. Rozbor tělesných 

parametrů byl proveden pomocí přístroje InBody 370, který byl zapůjčen na Pedagogické 

fakultě ZČU v Plzni, na kterém byly realizovány dvě analýzy tělesných složení šest měsíců po 

sobě jdoucí. Základní statistické parametry byly zpracovány do tabulek programem Microsoft 

Excel usnadňující sčítání, průměrování a porovnávání veškerých naměřených hodnot. 

Vzhledem k nízkému finálnímu počtu probandů byly použity základní statistické metody. 

Sběr a analýza dat 

Přístroj InBody 370 je schopen na základě principu elektrické bioimpedance analyzovat 

velké množství dat. Jedná se o čtyř polární osmibodový dotykový systém elektrod, který měří 

pomocí tří frekvencí (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz) na každém z pěti segmentů lidského těla (pravá 

paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha). Pro účely této práce byly z nabízených dat 

vybrány ty tělesné parametry, které souvisejí s antropometrickými a morfologickými 

předpoklady v souvislosti se sportovní výkonností v triatlonu. Především jsou to tyto hodnoty: 

hmotnost celková, hmotnost tukové a svalové hmoty, procentuální zastoupení tukové hmoty, 

množství celkové vody v těle, hodnota body mass indexu (BMI), hodnota bazálního 

metabolismu (BMR) a poměr vnitrobuněčné a mimobuněčné hmoty (ECM:BCM). 

Každý triatlonista byl před započetím výzkumu vyzván k zápisu svého dosavadního 

jídelního plánu společně se zápisem svého denního rozvrhu, a to na jeden celý týden. Jídelníčky 

a rozvrh pohybových aktivit byly propočteny v rámci energetické bilance – příjmu a výdeje 

energie. Při vstupním měření na přístroji InBody 370 byl triatlonistům předložen doporučený 

ideální výživový plán na jeden týden a byli edukováni ohledně stravovacích návyků z hlediska 

zdravé a sportovní výživy. Dodržování zvyklostí bylo každý týden konzultováno jak osobně po 

kondičním tréninku, tak kdykoliv online po internetu pomocí telefonní či mailové komunikace, 

především po propuknutí pandemie Covid-19. Po šesti měsících dodržování nastaveného plánu 
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bylo indikováno opětovné měření a výsledky obou měření byly porovnány. Následné 

vyhodnocení výsledků ukázalo, zda jedinci nastavený program dodržovali. 

Někteří jedinci byli v době začátku výzkumu ubytováni na plzeňských internátních 

zařízeních, a z toho důvodu pro ně mohla být složitější příprava některých jídel ze 

stanovených nutričních doporučení. Z důvodu stravování všech triatlonistů ve školních 

jídelnách byl konzultován výběr jídel zde nabízených a byla vybírána nutričně vhodnější jídla 

z denní nabídky. Po propuknutí pandemie byly případné dotazy ohledně technologických úprav 

pokrmů v domácím prostředí ihned zodpovězeny pomocí online hovorů. 

Výzkum probíhal v přípravném a předzávodním tréninkovém období. 

Součástí výzkumu je i schválený souhlas Etické komise UK FTVS s projektem práce pod 

jednacím číslem 063/2020 přiložený v příloze práce (Příloha č. 1). 

5 Výsledky práce  

5.1 Vstupní analýza tělesných parametrů 

 Pomocí bioimpedanční metody byli všichni zúčastnění změřeni na váze InBody 370 a 

výsledky byly přeneseny do tabulek, které přehledně ukazují naměřená data. Tabulka č. 12 

ukazuje průměrné parametry + nejvyšší a nejnižší hodnoty mužů u sledovaného souboru. 

Triatlonisté byli změřeni na lačno v ranních hodinách, s minimálním příjmem tekutin a bez 

předchozí pohybové námahy. 

 Vstupní analýza ukazuje, že průměrná tělesná hmotnost dosahovala 69,3 kg a výška 

177,3 cm. Průměrná hodnota body mass index (BMI) byla zjištěna 21,9 kg/m2 a bazální 

metabolismus (BMR) 1778,1 kcal (což odpovídá 7468 kJ). Průměrná hmotnost kosterních svalů 

celého souboru při vstupním měření dosahovala hodnoty 36,9 kg, zatímco průměrná hmotnost 

tukové tkáně v kilogramech byla 4,5 kg, což prezentuje 6,5 % tuku. Hodnota tělesné vody 

celého souboru v průměru byla 47,7 l, kdy u žen dosahovala 40,6 l. Poměr ECM:BCM se 

pohyboval u čísla 0,71. Všechna tato analyzovaná data naznačují velmi dobré výsledky 

souboru, a tedy výborné předpoklady k provádění vytrvalostního sportu, jako je triatlon. 

Výsledky sledovaného souboru se značně liší od průměrných výsledků běžné populace, avšak 

to je dáno tím, že jedinci jsou elitními sportovci. 
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n = 7 

Průměrná 

hodnota celého 

souboru 

Průměr 

muži 

(n=6) 

Průměr 

ženy 

(n=1) 

Nejvyšší vybrané 

hodnoty muži 

Nejnižší vybrané 

hodnoty muži 

Věk 17 17 17 18 15 

Tělesná 

hmotnost (kg) 
69,3 69,9 65,5 78,3 62,0 

Tělesná výška 

(cm) 
177,3 178,9 168,0 186,0 171,0 

BMI (kg/m2) 21,9 21,6 23,2 23,3 19,1 

BMR (kcal) 1778 (7441 kJ) 1813 1569 1950 1663 

Hmotnost 

kosterních svalů 

(kg) 

36,9 37,8 31,3 42,1 33,7 

Množství 

tělesného tuku 

(kg) 

4,50 3,60 10,02 5,44 2,16 

Tělesný tuk (%) 6,5 5,1 15,3 7,6 3 

Tělesná voda (l) 47,7 48,8 40,6 53,6 43,8 

Poměr 

ECM:BCM 
0,71 0,71 0,72 0,74 0,68 

Tabulka č. 12: Průměrné hodnoty základních analyzovaných parametrů sledovaného souboru při 

vstupní analýze 

 Pro upřesnění výsledků uvádím dále konkrétní hodnoty jednotlivých triatlonistů po 

vstupním měření. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Triatlonista 

(muž/žena) 
Věk 

Tělesná 

výška 

(cm) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

BMI 

(kg/m2) 

BMR 

(kcal) 

Hmotnost 

kosterních 

svalů (kg) 

Množství 

tělesného 

tuku (kg) 

Tělesný 

tuk (%) 

Tělesná 

voda (l) 

ECM: 

BCM 

1 M 15 174,0 70,7 23,3 1850 39,7 2,16 3,0 50,1 0,70 

2 M 17 171,0 62 21,4 1663 34,7 2,18 3,5 43,8 0,68 

3 M 17 184,0 65,8 19,1 1697 33,7 5,02 7,6 44,5 0,74 

4 M 18 186,0 77,5 22,2 1950 42,1 4,44 5,7 53,6 0,71 

5 M 18 185,0 78,3 22,9 1945 42,1 5,44 6,9 53,3 0,71 

6 M 17 173,0 65 21,7 1773 35 2,26 3,4 47,7 0,72 

7 Ž 17 168,0 65,5 23,2 1569 31,3 10,02 15,3 40,6 0,72 

Průměr 17 177,3 69,3 21,9 1778 36,9 4,50 6,5 47,7 0,71 

Tabulka č. 13: Konkrétní hodnoty základních analyzovaných parametrů sledovaného souboru při 

vstupní analýze 

 Z tabulky č. 13 lze vyčíst údaje potřebné k přehodnocení stravovacích zvyklostí u 

vybraných jedinců. Zatímco v průměru dosahuje skupina velmi dobrých výsledků, je potřeba 

se blíže zaměřit na výsledky jednotlivců. Tato tabulka nám také poslouží při tvorbě modelu 

průměrného sportovce, na kterého pak bude vytvořen ideální jídelní plán.  
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5.2 Hodnocení stravovacích zvyklostí 

Energetická bilance jednotlivců 

Pomocí programu Sportvital-Nutrition bylo po dosazení potřebných dat odhadem 

zjištěno, kolik energie triatlonisté přijmou a kolik energie celkem vydají za jeden týden. Tato 

data byla zjištěna a propočtena u každého jedince zvlášť na základě získaných jídelních plánů 

(energetický příjem) a na základě týdenního rozvrhu veškerých aktivit za celý den (energetický 

výdej). Tyto výsledky byly vyhodnoceny a vloženy do tabulky č. 14. Tato tabulka naznačuje, 

že pouze 2 ze 7 triatlonistů má pozitivní energetickou bilanci, zatímco zbylých 5 triatlonistů má 

energetickou bilanci negativní. Znamená to tedy, že triatlonisté s negativní bilancí mají v tomto 

případě mírný energetický deficit. Celkem toto číslo dosahuje -445 kcal / týden u celého 

souboru. Tato hodnota na první pohled není nijak vysoká, a to ani při pohledu na jednotlivce. 

Daleko větším problémem jsou však výkyvy příjmu a výdeje energie v jednotlivých dnech. Ty 

totiž mohou způsobovat akumulaci únavy a snížení sportovní výkonnosti. V některých 

případech tyto rozdíly v denní bilanci dosahovaly až čísla +1188 kcal (v jednom dni energetický 

příjem = 4022 kcal/ výdej = 2833 kcal) a čísla -662 kcal (v jednom dni energetický příjem = 

3338 kcal/ výdej = 4000 kcal). Tento problém je potřeba podchytit a v konkrétní dny vyrovnat 

příjem potravy na takovou úroveň, aby se v nejlepším případě rovnal výdeji, tzn. vyvážená 

energetická bilance. Také jsem při zpracování jídelních plánů narazil na další velkým problém, 

kterým je málo porcí za den. V ojedinělých případech se toto číslo rovnalo dvěma a to znamená, 

že za celý den jedinec snědl pouze 2 jídla. Třebaže byly tyto pokrmy energeticky vydatné, 

nedaly se již považovat za zdravé či jako racionální dieta určená pro sportovce. 

Triatlonista BMR (kcal) 

Průměrný denní 

energetický příjem 

za týden (kcal) 

Průměrný denní 

energetický výdej 

odhadem za týden 

(kcal) 

Průměrný 

rozdíl příjmu 

a výdeje E za 

týden (kcal) 

1 1850 3185 3317 -132 

2 1663 2894 2978 -84 

3 1697 2968 2906 +62 

4 1950 3553 3578 -25 

5 1945 3767 3733 +34 

6 1773 2915 3060 -145 

7 1570 2747 2902 -155 

Celkem za týden 12448 22029 22474 -445 

Denní průměr 1778 3147 3210 -63 

Tabulka č. 14: Průměrná denní energetická bilance jednotlivých triatlonistů za jeden týden  
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Při bližším rozboru tělesných parametrů jednotlivců zjistíme, že triatlonisté č. 1, 2, 4 a 

6, kteří mají negativní energetickou bilanci, mají také nízké hodnoty procentuálního zastoupení 

tělesného tuku. V tomto případě je na snaze lehké zvýšení hodnoty energetického příjmu. U 

triatlonistky č. 7 je tato negativní bilance žádoucí vzhledem ke zvýšeným hodnotám 

podkožního tuku (15,3 %). V jejím případě je nutné energetický příjem snížit. Triatlonisté č. 3 

a 5 by měli udržet energetickou bilanci nejblíže číslu 0, tzn. žádný přírůstek tukové tkáně za 

předpokladu udržení hodnoty svalové hmoty. 

Příjem makronutrientů 

 Následující tři tabulky (č. 15, č. 16, č. 17) nám přesněji ukazují, v jakém poměru 

jednotliví triatlonisté přijímají makroživiny v průměru za den, a to sacharidy, tuky, bílkoviny. 

Z těchto dat jsme schopni přehodnotit dosavadní stravovací návyky a nastavit jídelní plán tak, 

aby odpovídal požadavkům pro optimalizaci výkonu v triatlonu. 

Triatlonista 

Příjem 

sacharidů 

(g) 

Příjem 

sacharidů/kg 

hmotnosti 

(g) 

Příjem 

tuků 

(g) 

Příjem 

tuků/kg 

hmotnosti 

(g) 

Příjem 

bílkovin 

(g) 

Příjem 

bílkovin/kg 

hmotnosti 

(g) 

1 399 5,6 102 1,4 165 2,3 

2 332 5,4 114 1,8 130 2,1 

3 397 6,0 102 1,6 115 1,8 

4 394 5,1 142 1,8 173 2,2 

5 440 5,6 146 1,9 162 2,1 

6 351 5,4 104 1,6 141 2,2 

7 349 5,3 98 1,5 118 1,8 

Průměr 380 g 5,5 g 115 g 1,7 g 143 g 2,1 g 

Tabulka č. 15: Průměrný denní příjem makronutrientů v gramech za jeden týden 

 V průměru triatlonisté přijali 380 g sacharidů za den, což představuje 5,5 g sacharidů/1 

kg hmotnosti, tj. je spodní hranice příjmu sacharidů pro atlety zabývající se vytrvalostními 

(aerobními) sporty. V tomto případě lze zvýšit příjem sacharidů až na 11 g/kg/den, a to 

především na úkor tuků a bílkovin. Tuky jsou totiž v tomto případě zastoupeny v jídelníčku 115 

gramy, což odpovídá 1,7 g/kg ATH v denním průměru. Toto číslo je poměrně vysoké (ideální 

příjem kolem 1,2 g/kg/den). Velmi důležitý, a to především ze zdravotního hlediska, je správný 

poměr mastných kyselin v přijímaných tucích. Ten uvádí tabulka č. 16 níže. Bílkoviny jsou 

v tomto případě přijímány v mírně zvýšeném zastoupení 2,1 g/kg ATH. V závislosti na 

tréninkovém období v triatlonu je vhodné tento příjem snížit na rozmezí 1,5 – 1,8 g/kg ATH 
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v případě zaměření na rychlostní vytrvalost (rychlost + síla) a 1,2 – 1,4 g/kg ATH v případě 

zaměření na objem (vytrvalost) v tréninku. 

Triatlonista 

Celkový 

kalorický 

příjem 

tuků (%) 

SFA 

(g) 

SFA 

(%) 

MUFA 

(g) 

MUFA 

(%) 

PUFA 

(g) 

PUFA 

(%) 

1 28 30,9 9 41,7 12 29,3 8 

2 35 48,5 16 40,5 11 25,1 8 

3 30 47,2 14 36,0 9 18,9 7 

4 35 52,3 11 72,7 18 17,1 6 

5 35 44,5 10 68,2 17 33,6 8 

6 31 40,3 12 44,2 13 19,5 6 

7 31 39,6 13 35,5 9 23,2 7 

Průměr 32 43,3 12 48,4 13 23,8 7 

Tabulka č. 16: Průměrný denní příjem tuků za jeden týden s rozlišením jejich poměru 

WHO doporučuje přijímat tuky v následujících poměrech. Nasycené mastné kyseliny 

(SFA) by neměly překročit hranici 7 % z celkového denního příjmu. Mononenasycené mastné 

kyseliny (MUFA) by měly tvořit množství mezi 10 – 15 %, zatímco polynenasycené mastné 

kyseliny (PUFA) by v jídelníčku měly být zastoupeny z 8 – 10 % celkového denního příjmu.  

V rámci tohoto doporučení skupina triatlonistů přijímá v průměru správný poměr pouze 

u kyselin MUFA. Ty jsou obsaženy v potravinách jako je olivový olej a olivy, avokádo či 

ořechy jako kyselina olejová. Někteří jednotlivci by měli příjem MUFA optimalizovat 

zvýšením či snížením jejich zastoupení ve stravování (triatlonisté č. 3, 4, 5, 7). Doporučenou 

hodnotu SFA nesplňuje nikdo ze souboru. Příjem těchto mastných kyselin způsobujících 

nemoci srdce a cév či vznik diabetu 2. typu, je u některých jednotlivců zvýšen až o 9 %, nejméně 

pak o 2 %. Proto je potřeba tyto potraviny v jídelníčku omezit na přijatelnou míru. Tyto kyseliny 

v jídelníčku nalezneme pod živočišnými tuky, jako je sádlo, máslo nebo hovězí tuk. Do 

správného rozmezí zastoupení PUFA se vejdou pouze triatlonisté 1, 2 a 5, ostatní by tyto 

hodnoty měli lehce navýšit pomocí rostlinných olejů (slunečnicový a sójový) a tučných 

mořských ryb (losos, makrela, halibut aj.). 

V tabulce č. 17 je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých živin, a to konkrétně 

každého jedince zvlášť, ale také průměru celé sledované skupiny.  
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Triatlonista 

Podíl 

sacharidů 

na 

celkovém 

kalorickém 

příjmu 

(%) 

Podíl tuků 

na 

celkovém 

kalorickém 

příjmu 

(%) 

Podíl 

bílkovin na 

celkovém 

kalorickém 

příjmu 

(%) 

1 51 28 21 

2 46 35 18 

3 54 30 16 

4 45 35 20 

5 47 35 17 

6 49 31 20 

7 51 31 17 

Průměr 49 % 32 % 19 % 

Tabulka č. 17: Průměrný procentuální příjem makroživin za jeden týden 

S přihlédnutím k charakteru triatlonu, jako vytrvalostní sportovní disciplíny, by se 

procentuální příjem všech živin mohl pohybovat v poměru cca u těchto hodnot – S : T : B = 70 

: 18 : 12 % denního příjmu (Vilikus, 2015) pro dlouhý triatlon nebo dle Konopky (2004) – 60 : 

25 : 15 % denního příjmu pro krátký triatlon. Tyto hodnoty se pak liší v závislosti na fázi 

tréninkového období, pohlaví či typu triatlonu. Sledovaný soubor sedmi triatlonistů se zaměřuje 

především na kratší distance, a tak míra příjmu sacharidů nemusí být tak vysoká, jako například 

v ultra-dlouhých triatlonech, kde je tento poměr žádoucí. Stále by však sacharidy měly mít mezi 

živinami většinové zastoupení. Jelikož jsou sledovaní triatlonisté v dospívajícím věku a účastní 

se převážně krátkých (sprint) triatlonů a duatlonů, námi nastavené poměry budeme uvažovat 

takto – 60 : 25 : 15 % (S : T : B). 

Příjem mikronutrientů 

Tabulka č. 18: Průměrný denní příjem mikronutrientů za jeden týden  

Triatlonista 
Vápník 

(mg) 

Železo 

(mg) 

Hořčík 

(mg) 

Sodík 

(mg) 

Kyselina 

listová (µg) 

Vitamín 

B12 (µg) 

Vitamín 

D (µg) 

Vitamín 

C (mg) 

1 1237 23,4 443 4522 397 6,6 9,9 111 

2 1988 17,1 339 5109 174 2,9 3,8 48 

3 1563 16,0 386 4126 199 2,2 2,4 59 

4 1635 22,3 507 5727 255 5,1 7,7 102 

5 1180 29,7 668 5205 420 20,0 18,0 124 

6 919 12,2 291 4003 269 3,4 5,9 69 

7 1552 19,6 413 3267 311 4,3 10,5 86 

Průměr 1439 20,0 435 4566 289 6,4 8,3 86 

DDD 

sportující 

populace 

1300 - 

2000 
10 - 15 

500 - 

1000 

1500 - 

2000 
400 4 5 - 15 80 – 200 
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Tabulka č. 18 naznačuje příjem vybraných mikronutrientů, a to opět jak pro jednotlivce, 

tak pro celou skupinu v průměru. Doporučené denní dávky pro sportující populaci jsou oproti 

té nesportující navýšeny a pro lepší přehled jsou součástí tabulky. 

Dávka vápníku je sice v průměru splněna, avšak triatlonisté č. 1, 5 a 6 ji nesplňují. Měli 

by tedy navýšit mléčné produkty, luštěniny či semena. Dávku železa spolehlivě splňují všichni 

jedinci ze souboru, zatímco dávku hořčíku splňují pouze triatlonisté č. 4 a 5, a to lehce nad 

spodní hranicí příjmu tohoto minerálu. Ten je důležitý při vstřebávání vápníku. Velmi vysoký 

je u skupiny především příjem sodíku, kterého by běžná populace měla přijmout kolem 1500 

mg / den. Toto množství je u sportovců mírně zvýšeno kvůli odvádění sodíku z těla pocením, 

avšak celý soubor tuto hodnotu převyšuje více než 2x. Tento fakt by mohl mít do budoucna za 

následek zvýšení krevního tlaku a s tím spojených zdravotních obtíží. Proto bych doporučil 

vyhýbat se velmi slaným pokrmům (chipsy, nakládaná zelenina a olivy, ančovičky) a v menší 

míře i uzeninám, sýrům apod. Vyrovnávat krevní tlak pomáhá dieta bohatá na minerály hořčík, 

vápník a draslík. Kyselina listová (vitamín B9), důležitá při syntéze nukleových kyselin, 

bohužel není v jídelníčku souboru, až na jednu výjimku, obsažena v dostatečném množství. 

Společně s železem a vitamínem B12 je kyselina listová zodpovědná za krvetvorbu. Příjem 

vitamínu B12 by měli ve stravě optimalizovat triatlonisté č. 2, 3 a 6. Jeho průměrnou hodnotu 

v souboru zvyšuje triatlonista č. 5, který užívá potravinové doplňky. Pro vitamín D je stanovena 

DDD mezi 5 – 15 µg. To nesplňují triatlonisté č. 2 a 3. Vitamín D je pomocníkem při 

vstřebávání vápníku do kostí. Tvoří se i díky vystavení holé kůže slunečnímu záření v podkoží. 

Proto v letních měsících není u tohoto souboru nutnost jej suplementovat, vzhledem ke konání 

tréninků na venkovních sportovištích, avšak navýšený příjem by měli triatlonisté dbát v zimě, 

kdy sluneční záření nejsou schopni vstřebávat kvůli mnoha vrstvám oblečení. Vitamín C 

(kyselina askorbová) je jedním z nejdůležitějších faktorů pro správné fungování imunitního 

systému a udržení tělesného zdraví. Proto je jeho dávkování velmi důležité. Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin (EFSA) doporučuje dávku 90 mg pro muže a 80 mg pro ženy za den, avšak 

pro dospívající populaci je tato hodnota zvýšena až na 100 mg/den pro chlapce a 90 mg/den pro 

dívky mezi 15 – 17 lety. Vzhledem k zatěžování organismu pohybovou aktivitou se tato 

potřebná dávka může zvyšovat několika násobně. Kyselina askorbová je nutná pro syntézu 

kolagenu, a tím pro pevnější šlachy, vazy a klouby, které triatlonisté zatěžují i několik hodin 

denně sportem. Má také silné regenerační účinky. Triatlonisté č. 2, 3 a 6 by tento mikronutrient 

měli navýšit ve stravě přirozenou cestou nebo kvalitními suplementy na dostatečnou úroveň.  
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5.3 Hodnocení tělesných parametrů jednotlivců po vstupní analýze 

+ výživová doporučení 

Triatlonista č. 1 

Pohlaví: muž, věk: 15 let. 

Váha: 70,7 kg, výška 174 cm. 

BMR: 1850 kcal. 

Hodnota BMI 23,3 kg/m2 značí hranici mezi normální váhou a lehkou nadváhou. 

V tomto konkrétním případě je hodnota tohoto čísla úměrná zvýšené hmotnosti kosterního 

svalstva, která dosahuje čísla 39,7 kg, což je 56,15 % celkové tělesné hmotnosti. Tato 

procentuálně vyjádřená hodnota je absolutně nejvyšší ze souboru. Vyšší hmotnost svalové 

tkáně by se mohla negativně odrazit v běžecké části závodu, zatímco v plavecké a cyklistické 

části by mohl jedinec dosahovat lepších výsledků s těmito vyššími hodnotami. Hmotnost 

tělesného tuku je u triatlonisty č.1 pouhých 2,16 kg, což převedením na procenta jsou 3 %. Tato 

hodnota je absolutně nejnižší ze souboru. V tomto případě je vhodné procento tuku již dále 

nesnižovat. V opačném případě by totiž triatlonista mohl začít trpět zdravotními obtížemi či 

snížením sportovní výkonnosti. Hodnota tělesné vody se pohybuje kolem 50,1 l, což je mírně 

zvýšená hodnota. To je způsobeno zvýšeným množstvím svalové hmoty jedince. Číselná 

hodnota ECM:BCM = 0,7 značí výbornou fyzickou připravenost. 

Doporučení: Udržení tukové hmoty na stávající hodnotě nebo její mírné zvýšení za 

předpokladu udržení svalové hmoty či její mírná redukce. Tento triatlonista má v jídelníčku na 

1 kg své hmotnosti nejvyšší hodnotu příjmu bílkovin v gramech (2,3 g/kg) z celého souboru. 

Doporučoval bych spíše mírné navýšení sacharidů na úkor bílkovin, vzhledem k hmotnosti jeho 

kosterního svalstva. Co se týče složení tuků v jídelníčku, nesplňuje tento jedinec pouze SFA, 

kterých má o 2 % více, než je norma (7 %), je to však absolutně nejnižší hodnota ze souboru, 

ostatní triatleti jsou na tom v porovnání hůře. PUFA je na hranici normy s 8 % zastoupení. 

Z mikroživin nesplňuje doporučenou denní dávku vápníku, avšak dalo by se říci, že je spíše na 

spodní hranici. Stejně tak je to s hořčíkem a kyselinou listovou. Doporučuji tedy navýšit příjem 

mléčných výrobků kvůli zvýšení vápníku. Dále příjem minerálních vod s vyšším obsahem 

hořčíku či potraviny bohaté na hořčík (luštěniny, mák, sója, banán apod.) a dále potraviny 

bohaté na kyselinu listovou (pšeničné klíčky, lněná nebo slunečnicová semínka, listová 
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zelenina). Energetická bilance je mírně negativní a je rovna -132 kcal, proto doporučuji bilanci 

vyrovnat co neblíže nule. 

Triatlonista č. 2 

Pohlaví: muž, věk: 17 let. 

Váha: 62 kg, výška 171 cm. 

BMR: 1663 kcal. 

 U triatlonisty č. 2 se hodnota BMI pohybuje u čísla 21,4 kg/m2, což je v normě. 

Hmotnost kosterního svalstva dosahuje velmi dobré hodnoty pro triatlon 34,7 kg (55,97 % 

celkové tělesné hmotnosti). Tukové tkáně se v těle nachází pouhých 2,18 kg, převedením na 

procenta 3,5 %. Tato hodnota je jako v případě triatlonisty č. 1 nízká a doporučil bych mírné 

navýšení energetického příjmu. Důvodem jsou možné zdravotní obtíže spojené s hubnutím, 

snížená sportovní výkonnost, poruchy metabolismu aj. Hodnota tělesné vody je 43,8 l. Číselná 

hodnota ECM:BCM = 0,68 značí perfektní fyzickou připravenost. 

Doporučení: Udržení tukové hmoty na stávající hodnotě, či její mírné zvýšení za 

předpokladu udržení svalové hmoty na stávající hodnotě. U tohoto jedince je příliš vysoký 

příjem tuků v denním průměru (35 %) a to na úkor sacharidů (pouze 46 %). Doporučuji tedy 

nápravu tohoto poměru ku prospěchu sacharidů. Absolutně nejvyšší hodnotu ze souboru má 

tento triatlonista v příjmu SFA (16 %), a to více než dvojnásobek doporučené hodnoty, což by 

mohlo mít zdravotní následky do budoucna zejména pro jeho srdečně cévní systém. Ani příjem 

ovoce a zeleniny není nijak výjimečný, a právě to se odrazilo v tabulce s příjmem 

mikronutrientů. Pro tohoto sportovce je potřeba zajistit vyšší příjem hořčíku (339 mg), kyseliny 

listové (174 µg – nejnižší hodnota ze souboru), vitamínů B12, D a C (nejnižší hodnota vitamínu 

C ze souboru – 48 mg). Doporučuji příjem potravin či minerálních vod s vyšším podílem 

hořčíku, kyseliny listové, dále potravin obsahující vitamín B12 (hovězí, vepřové maso, sýry, 

vejce), vitamín D (ryby, rybí tuk, houby či sluneční záření), vitamín C (rybíz, kiwi, pomeranč 

aj.). Bohužel zde byla zjištěna velká chyba v jídelníčku a tou jsou v jednom dni z 

dosavadního jídelního plánu pouze dvě denní jídla. Toto číslo by mělo být navýšeno na alespoň 

pět denních jídel rozložených rovnoměrně do celého dne. Energetická bilance je mírně 

negativní a je rovna -84 kcal, doporučuji lehce navýšit, aby se rovnala nule. 
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Triatlonista č. 3 

Pohlaví: muž, věk: 17 let. 

Váha: 65,8 kg, výška 184 cm. 

BMR: 1697 kcal. 

 Triatlonista č. 3 dosahuje relativně nízké hodnoty BMI 19,1 kg/m2. Tato hodnota je 

absolutně nejnižší ze souboru. Hmotnost kosterních svalů dosahuje čísla 33,7 kg (51,22 % 

celkové tělesné hmotnosti). Množství tělesného tuku je 5,02 kg, v procentech 7,6 %. Tato 

hodnota se pohybuje v rozmezí vynikajícího výsledku a měli bychom usilovat o její udržení 

mezi 6-8 %. Tělesná voda u tohoto triatlonisty je 44,5 l. Hodnota ECM:BCM = 0,74 je sice ze 

souboru absolutně nejvyšší, přesto však značí vynikající fyzickou připravenost. 

Doporučení: Udržení tukové hmoty na stávající hodnotě, mírné zvýšení svalové hmoty 

alespoň o 1 kg váhy. Tento triatlonista má nejvyšší pozitivní rozdíl energetické bilance, který 

činí + 62 kcal, avšak toto číslo není nijak vysoké a stále platí doporučení tuto bilanci udržovat 

nejblíže k nule. V průměrném procentuálním zastoupení za jeden týden bych u tohoto 

triatlonisty indikoval mírné snížení tuků na úkor sacharidů (o 5 %). Poměry ve složení 

přijímaných tuků nesplňuje u SFA (14 %), které bych doporučil snížit na doporučenou hodnotu 

(7 %) a lehce navýšit MUFA a PUFA oba o 1 % alespoň na hranici doporučených hodnot. Při 

bližším pohledu na příjem mikronutrientů je potřeba doporučit zvýšený příjem hořčíku (386 

mg), kyseliny listové (199 µg) a vitamínů B12 (2,2 µg – nejnižší hodnota ze souboru), D (2,4 

µg – nejnižší hodnota ze souboru) a C (59 mg) nejlépe ve vybraných potravinách či kvalitními 

doplňky stravy. 

Triatlonista č. 4 

Pohlaví: muž, věk: 18 let. 

Váha: 77,5 kg, výška 186 cm. 

BMR: 1950 kcal. 

 Bazální metabolismus muže č. 4 dosahuje absolutně nejvyšší hodnoty. To je dáno 

především jeho tělesnými parametry. Ze souboru je nejvyšší, avšak váhově ho převyšuje 

triatlonista č. 5 o necelý jeden kilogram. BMI dosahuje hodnoty 22,2 kg/m2. Hmotnost 

kosterního svalstva činí 42,1 kg, což je stejný výsledek jako u č. 5. Procentuálně je však tato 
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hodnota vyjádřena číslem 54,32% celkové hmotnosti těla. Váha tělesného tuku v kilogramech 

je 4,44 kg, a to je v procentech 5,7 %. Tento triatlonista je v hodnocení tukové tkáně u spodní 

hranice vynikajícího výsledku o 0,3 %, avšak z průměru nijak nevyčnívá. Číselná hodnota 

ECM:BCM = 0,71 značí výbornou fyzickou připravenost. 

Doporučení: Udržení hodnoty tukové tkáně, či její minimální zvýšení za předpokladu 

udržení hodnoty svalové tkáně. Triatlonista č. 4 se drží neblíže vyrovnané energetické bilanci 

ze souboru (-25 kcal). V rámci podílů makronutrientů ve stravě doporučuji stávající poměr 

složek – 45 : 35 : 20 přeskládat na námi stanovený poměr 60 : 25 : 15 (S : T : B). U tuků je 

potřeba snížit SFA z hodnoty 11 % na kýžených 7 % a lehce navýšit PUFA ze 6 % na alespoň 

hraniční hodnotu 8 %. U mikronutrientů je nedostatečný přísun pouze kyseliny listové (255 

µg), což by měl napravit zvýšený příjem potravin obsahující tento vitamín (špenát, rajče, maliny 

nebo meloun, popř. další výše zmíněné potraviny). Příjem hořčíku je mírně nad hranicí DDD, 

a proto je vhodné zařadit minerální vody či potraviny s vyšším podílem tohoto minerálu. 

Triatlonista č. 5 

Pohlaví: muž, věk: 18 let. 

Váha: 78,3 kg, výška 185 cm. 

BMR: 1945 kcal. 

Muž, triatlonista č. 5 dosahuje absolutně nejvyšší hodnoty celkové tělesné váhy a to 78,3 

kg. I proto se jeho bazální metabolismus šplhá až k 1945 kcal, což však není nejvyšší hodnota, 

stejně jako jeho výška, která činí 185 cm. Hodnota BMI je 22,9 kg/m2. Hmotnost kosterních 

svalů je stejná jako u triatlonisty č. 4 a to 42,1 kg, což však v procentech činí o něco méně – 

53,77 % z celkové tělesné hmotnosti. Množství tělesného tuku se pohybuje u čísla 5,44 kg, a to 

je převedením na procenta 6,9 %. To je vynikající výsledek. Tělesná voda v litrech je 

zaznamenána na hodnotě 53,3 l. Číselná hodnota poměru ECM:BCM = 0,71 značí výbornou 

fyzickou připravenost. 

Doporučení: Udržení svalové a tukové tkáně na stávajících hodnotách. Lehké 

přeskupení poměru makronutrientů, a to z tuků směrem k sacharidům minimálně o 10 % (nyní 

47 : 35 : 17 % – S : T : B). Energetická bilance má pozitivní tendenci (+34 kcal) a je potřeba 

tuto bilanci udržet nejlépe kolem nuly. Složení přijímaných tuků je až na SFA v normě – příjem 

SFA snížit o 3 % na hranici doporučení. Triatlonista č. 5 užívá potravinové doplňky, a proto 
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jsou sledované mikronutrienty spíše v nadbytku oproti průměru celé sedmičlenné skupiny. 

Jedinec průměr celé skupiny lehce zvedá, avšak důležité je, že jsou všechny parametry v normě. 

Tento triatlonista se o sportovní výživu zajímá ve svém volném čase, a proto je u něj edukace 

pouhou formalitou a ucelením již nabytých vědomostí. 

Triatlonista č. 6 

Pohlaví: muž, věk: 17 let. 

Váha: 65 kg, výška 173 cm. 

BMR: 1773 kcal. 

 BMI triatlonisty č. 6 se rovná číslu 21,7 kg/m2. Z celkové hmotnosti 65 kg dosahuje 

hmotnost kosterního svalstva 35 kg. Převedením na procenta je tato hodnota rovna 53,85 %. 

Hodnota tukové tkáně je u tohoto muže 2,26 kg a procentuálně vyjádřeno je to pouhých 3,4 %. 

V tomto případě by se tato hodnota měla mírně navýšit pomocí optimalizace energetického 

příjmu stravou, jelikož i triatlonistova energetická bilance je záporná. Voda v těle je obsažena 

47,7 l. Číselná hodnota poměru ECM:BCM = 0,72 značí výbornou fyzickou připravenost. 

Doporučení: Minimální navýšení hmotnosti tukové tkáně nebo alespoň její udržení na 

stávající hodnotě za předpokladu udržení aktuální hodnoty svalové tkáně. Bilance 

energetického příjmu a výdeje dosahuje záporných hodnot -145 kcal, a tak je třeba tuto 

odchylku vyrovnat co nejblíže k nule, jelikož se u tohoto triatlonisty nejedná o redukční postup. 

V rámci makronutrientů bych doporučil lehce ubrat tuky a bílkoviny (5 % u každého nutrientu) 

a o to více navýšit sacharidy (ze 49 % na 60 %). Složení přijímaných tuků splňují pouze 

kyseliny MUFA. SFA doporučuji snížit z původních 12 % na doporučovanou spodní hranici 7 

% a naopak PUFA navýšit o 2 % na doporučenou hranici 8 %. DDD mikronutrientů nesplňuje 

u vápníku, hořčíku, kyseliny listové, vit. B12 a bohužel ani u vit. C. Proto doporučuji pomocí 

vhodného složení stravy či kvalitních potravinových doplňků tyto nedostatky odstranit. 

Triatlonistka č. 7 

Pohlaví: žena, věk: 17 let. 

Váha: 65,5 kg, výška 168 cm. 

BMR: 1569 kcal. 
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 Triatlonistka č. 7, jediná žena souboru, dosahuje vyšších hodnot BMI 23,2 kg/m2. Je to 

dáno především zvýšeným množstvím tělesného tuku. Tato hodnota dosahuje celkem 10,02 kg 

celkové tělesné hmotnosti, vyjádřeno v procentech 15,3 % tuku. Tato procentuální hodnota je 

absolutně nejvyšší ze souboru. Vynikající úroveň tělesného tuku se u žen v triatlonu pohybuje 

v rozmezí 8 – 10 %, dobrá úroveň pak 10,1 – 12 %. Tato žena spadá spíše do průměru (> 12,1 

%). Hmotnost kosterního svalstva triatlonistky činí 31,3 kg. Vyjádřeno v procentech je to pak 

47,79 %. Bazální metabolismus je absolutně nejnižší ze souboru. Tato skutečnost je však dána 

tím, že subjekt je žena a má nejnižší tělesnou výšku a téměř nejnižší tělesnou hmotnost. Celková 

tělesná voda dosahuje absolutně nejnižší hodnoty ze souboru 40,6 l. To je dáno tím, že subjekt 

je žena, ty mají vyšší hodnoty tukové tkáně. Tuková tkáň na sebe váže méně vody než tkáň 

svalová. Číselná hodnota poměru ECM:BCM = 0,72 značí výbornou fyzickou připravenost. 

Doporučení: Snížení hodnoty tukové tkáně alespoň do rozmezí 10 – 12 % (dobrá 

úroveň) za udržení stávající hodnoty svalové hmoty. To by mohlo být splněno za podmínky 

přeskupení poměru makroživin v jídelníčku omezením bílkovin (-2 %) a tuků (-6 %) na úkor 

sacharidů (+9 %). Tato triatlonistka má ze všech zúčastněných nejvyšší zápornou energetickou 

bilanci, a to -155 kcal. Mírné omezení energetického příjmu je však vzhledem k požadované 

redukci váhy žádoucí. Složení přijímaných tuků je nevyhovující v rámci SFA, kde je potřeba 

tento příjem o 6 % snížit, naopak u MUFA a PUFA by bylo vhodné příjem obou těchto kategorií 

o 1 % navýšit, aby dosáhl spodní hranice doporučení. Požadované hodnoty mikronutrientů 

nejsou splněny v případě hořčíku (413 mg), kyseliny listové (311 µg) a hraniční hodnota je u 

vitamínu C, který hraje klíčovou roli ve správné funkci imunity organismu. 

 

5.4 Tvorba ideálního výživového plánu 

 Pro stanovení ideálního výživového plánu je třeba vytvořit průměrného sportovce z 

námi sledovaného souboru sedmi jedinců. To provedeme tak, že vybereme potřebné průměrné 

hodnoty ze vstupního měření souboru na váze InBody 370. Dále namodelujeme energetický 

výdej veškerých denních aktivit za jeden celý týden, který se odhadem co nejvíce blíží 

typickému týdnu triatlonistů ze sledovaného souboru. Jako poslední úkol sestavíme a 

propočteme jídelní plán na 7 dní pro námi vytvořeného průměrného triatlonistu zasazeného do 

namodelovaného týdne veškerých jeho aktivit. 
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Definice průměrného triatlonisty: 

Věk: 17 let 

Tělesná hmotnost: 69,3 kg 

Tělesná výška: 177,3 cm 

BMI: 21,9 kg/m2 

BMR: 1778 kcal (7441 kJ) 

Na základě tabulky č. 12 jsme vybrali některé průměrné parametry celého souboru 

triatlonistů ze vstupního měření a stanovili tak průměrného sportovce. Nejdůležitější údaje 

budou v tomto případě tělesná hmotnost a hodnota bazálního metabolismu (BMR), které budou 

hrát roli při sestavení jídelního plánu. 

Modelový týden průměrného triatlonisty 

 Na základě odebraných dat byl vytvořen odhadovaný časový rozvrh celého týdne pro 

námi definovaného průměrného sportovce s jeho celkovým energetickým výdejem (EV) za 24 

hodin. K tomu byly potřeba údaje, jako je homogenní tréninkový plán skupiny triatlonistů či 

koeficienty jednotlivých aktivit, které odhadují násobek BMR. K tomuto úkonu nám pomohl 

program Sportvital-Nutrition. Vzoreček pro koeficienty jednotlivých pohybových aktivit by se 

dal interpretovat následovně: 

EV (hodina) = BMR / 24 * koef A (trvající hodinu) 

Energetický výdej je však nutné propočítat za celých 24 hodin. Každá aktivita trvá jinak 

dlouho a má jiný koeficient aktivity. Tyto koeficienty jsou pak počítány vzhledem k délce trvání 

konkrétní pohybové aktivity. Proto je vzorec pro odhad energetického výdeje následovný: 

EV = (BMR / 24 * koef A(1)) + (BMR / 24 * koef A(2)) + ... (BMR / 24 * koef A(24)) 

 Po dosazení potřebných dat vznikl týdenní rozvrh aktivit (Příloha č. 2) námi 

definovaného průměrného triatlonisty, který byl programem Sportvital-Nutrition doplněn o 

odhadovaný energetický výdej (Příloha č. 3). Tento týdenní rozvrh nám umožnil tvorbu 

ideálního výživového plánu z hlediska vyvážení adekvátního množství přijaté energie stravou 

ku energii vydané při různých aktivitách v konkrétních dnech. Výdej energie v těchto dnech 

pak dle rozvrhu vypadá následovně:  
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Den kcal kJ 

Pondělí 3830 16029 

Úterý 3930 16447 

Středa 3455 14459 

Čtvrtek 3630 15192 

Pátek 2805 11739 

Sobota 2930 12262 

Neděle 1965 8224 

Průměr 3221 13480 

Celkem za týden 22545 94351 

Tabulka č. 19: Odhadovaný energetický výdej v jednotlivých dnech modelového týdne průměrného 

triatlonisty 

 Nyní jsme schopni podle odhadovaného energetického výdeje stanovit přesněji i 

energetický příjem do námi stanoveného ideálního jídelního plánu. Ten by se dle dosavadních 

teoretických poznatků mohl pohybovat takto: 

• Sacharidy: 6 – 10 g/kg/den (55 – 70% denního energetického příjmu*) 

• Tuky: 1,0 – 1,4 g/kg/den (20 – 30% denního energetického příjmu*) 

• Bílkoviny: 1,2 – 1,8 g/kg/den (12 – 20% denního energetického příjmu*) 

*Pozn.: jednotlivé poměry procentuálního zastoupení vždy závisí na fázi tréninkového období, 

typu triatlonu (délky distancí jednotlivých disciplín), pohlaví či potřebě optimalizace rozložení 

tukové/svalové hmoty jedince 

 Při výpočtu přesnějších hodnot makronutrientů pro námi definovaného průměrného 

triatlonistu s průměrným výdejem za jeden den 3221 kcal (13480 kJ) a s námi určeným 

procentuálním zastoupením živin dle Konopky (2004) – sacharidy 60% : tuky 25% : bílkoviny 

15%), kdy přibližná hodnota energie v jednom gramu vybraných živin – 1g sacharidů = 4,1 

kcal; 1g tuků = 9 kcal; 1g bílkovin = 4,1 kcal, bychom energetický příjem, který by se 

v nejlepším případě měl rovnat výdeji, mohli v jednotlivých dnech interpretovat následovně: 
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Den (kcal) Sacharidy (g) Tuky (g) Bílkoviny (g) 

Pondělí (3830) 561 106 140 

Úterý (3930) 575 109 144 

Středa (3455) 506 96 126 

Čtvrtek (3630) 531 101 133 

Pátek (2805) 411 78 103 

Sobota (2930) 429 81 107 

Neděle (1965) 288 55 72 

Průměr za týden (3221) 471 g 90 g 118 g 

Tabulka č. 20: Příjem makroživin rovnající se energetickému výdeji v jednotlivých dnech modelového 

týdne průměrného triatlonisty 

 Převedením průměrných hodnot makronutrientů v gramech za jeden týden z tabulky č. 

20 získáme číselnou hodnotu v g/kg/den pro bližší specifikaci energetického příjmu námi 

definovaného průměrného triatlonisty (množství živin/váha): 

Živiny Sacharidy Tuky Bílkoviny 

Množství přijatých 

živin (g/kg/den) 
6,8 1,3 1,7 

Tabulka č. 21: Průměrný příjem makroživin za týden v g/kg/den námi definovaného triatlonisty 

 Při tvorbě týdenního ideálního výživového plánu jsme vycházeli ze zásad zdravé 

sportovní výživy a nutričního timingu zmíněných v teoretické části práce, a dále z výpočtů 

energetické náročnosti konkrétních dnů modelového týdne nastavených pro námi definovaného 

triatlonistu. Následující výživový plán obsahuje propočtené energetické hodnoty příjmu na 

základě námi vypočítaného výdeje pro jednotlivé dny, a to nastavený na 6 porcí/den. Pitný 

režim je nastaven na 2,5 l tekutin/den. Vzhledem k náročnosti ranních plaveckých tréninků je 

možné v rámci nutričního timingu uvažovat při některých dnech výměnu snídaně za 

přesnídávku, jelikož některé potraviny uvedené v jídelním plánu mohou při konzumaci před 

tréninkem zatěžovat nežádoucím způsobem trávicí trakt a způsobit tak obtíže (bolest či těžkost 

v žaludku, pálení žáhy apod.). Stejně tak nápoje, jako vysokoenergetický sacharidový nápoj, 

iontový nápoj či nápoj s maltodextrinem mohou být požívány, vzhledem k jejich dobré 

stravitelnosti před tréninkem, při jeho trvání či až po jeho skončení, a nikoliv společně se 

svačinami, kde jsou v plánu uvedeny. 

*Pozn.: Tento výživový plán je na míru vytvořen pro námi definovaného triatlonistu 

z průměrných parametrů celého souboru sedmi osob. Triatlonisté, kteří mají obecně vyšší či 
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naopak nižší tělesné parametry, svůj jídelní plán lehce pozmění, a to ve smyslu hodnoty 

množství přijatých živin či v rámci jejich nastaveného energetického příjmu (př. triatlonista č. 

4 má o téměř 200 kcal vyšší bazální metabolismus a naopak triatlonistka č. 7 má bazální 

metabolismus o téměř 200 kcal nižší, než je námi vytvořený průměrný triatlonista, a proto 

musíme tuto skutečnost brát v úvahu při navýšení či ponížení množství přijímané stravy v rámci 

její energetické hodnoty). 

 

5.5 Ideální výživový plán 

Pondělí (E = 3831 kcal, S = 560 g, T = 107 g, B = 139 g) 

Snídaně: celozrnný žitný chléb, sýr žervé, krůtí šunka, rajče 

Přesnídávka: ovocný salát s mandlemi (banán, jablko, hroznové víno, fíky, datle), 

vysokoenergetický sacharidový nápoj 

Oběd: tempeh na zelenině (cibule, paprika, čínské zelí, brokolice), jasmínová rýže, sezamová 

semínka 

Svačina: pomeranč, hořká čokoláda 70 %, iontový nápoj s maltodextrinem 

Večeře: přírodní krůtí prsa na rozmarýnu, bramborovo-dýňové pyré, salát z kysaného zelí 

Druhá večeře: hovězí vývar s kořenovou zeleninou 

 

Úterý (E = 3935 kcal, S = 575 g, T = 108 g, B = 143 g) 

Snídaně: ovesná kaše (vroucí voda, ovesné vločky, arašídové máslo, bílý jogurt, kokos plátky, 

med), lesní ovoce (jahody, borůvky, maliny, brusinky) 

Přesnídávka: mandle, banán, vysokoenergetický sacharidový nápoj 

Oběd: grilovaný pstruh na bylinkách, vařený brambor, salát z červené řepy s křenem 

Svačina: opečený celozrnný toast, Cottage sýr, okurka, vysokoenergetický sacharidový nápoj 

Večeře: hovězí nudličky na česneku, bulgur na kyselo s pečenou kořenovou zeleninou 

Druhá večeře: acidofilní mléko, vlašské oříšky  
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Středa (E = 3460 kcal, S = 506 g, T = 96 g, B = 126 g) 

Snídaně: bílý jogurt s chia semínky, medem a holandským kakaem, mix ovoce (granátové 

jablko, broskev, hroznové víno) 

Přesnídávka: celozrnný žitný chléb, arašídové máslo, banán, sklenice mléka 

Oběd: opečená krůtí prsa na bylinkách, dušená rýže, kyselá okurka, ledový salát s broskví 

Svačina: domácí sacharidový nápoj (ovesné vločky, mandlové mléko, banán, maltodextrin) 

Večeře: zeleninový vývar s těstovinou, cizrnový salát se sušenými rajčaty, polníčkem, 

grilovanou cuketou, dýňovými semínky a lněným olejem 

Druhá večeře: quinoový salát s avokádem a kukuřicí, konopný olej 

 

Čtvrtek (E = 3643 kcal, S = 531 g, T = 100 g, B = 134 g) 

Snídaně: ovesná kaše (vroucí voda, ovesné vločky, arašídové máslo, med, lněné semínko, 

skořice) s jablkem 

Přesnídávka: krájená rajčata s mozzarellou a bazalkou, olivový olej, iontový nápoj s 

maltodextrinem 

Oběd: vepřová kýta na houbách, pohanka s hráškem 

Svačina: knackebrot s tresčími játry, čerstvý ananas, vysokoenergetický sacharidový nápoj 

Večeře: zapečené těstoviny s brokolicí a sýrem, mrkvový salát s citrónem 

Druhá večeře: vlašské ořechy, rýžový chlebíček, sklenice mléka 

 

Pátek (E =2809 kcal, S = 412 g, T = 77 g, B = 104 g) 

Snídaně: sójový rohlík, tvarohová pomazánka s pažitkou, paprika 

Přesnídávka: celozrnné sušenky, banán, iontový nápoj 

Oběd: rajská polévka, vepřová panenka na rozmarýnu, zelené fazolky, pečené brambory 
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Svačina: dýňový koláč s mandlemi, vysokoenergetický sacharidový nápoj 

Večeře: rýžová vaječná fritata se šunkou, kukuřicí a žampiony, zelný salát 

Druhá večeře: bílý jogurt 

 

Sobota (E = 2937 kcal, S = 430 g, T = 82 g, B =108 g) 

Snídaně: kukuřičná kaše, červený rybíz, rybí olej 

Přesnídávka: celozrnný sendvič s tuňákem a zeleninou (rajče, špenát, cibule), iontový nápoj s 

maltodextrinem 

Oběd: hovězí maso v rajské omáčce, těstoviny 

Svačina: hroznové víno, pekanové ořechy, vysokoenergetický sacharidový nápoj 

Večeře: celozrnná tortilla s kuřecím masem a zeleninou (ledový salát, okurka, cibule), cizrnová 

pasta, guacamole 

Druhá večeře: dýňový krém 

 

Neděle (E = 1972 kcal, S = 289 g, T = 55 g, B = 73 g) 

Snídaně: míchaná vajíčka, opékaný celozrnný toast, rajče 

Přesnídávka: makové mléko s medem, jablko 

Oběd: grilované tofu špízy se zeleninou (mrkev, cuketa, cibule), salát z bulguru a červené čočky  

Svačina: lískové ořechy, sušené fíky, sklenice mléka 

Večeře: pečené květákové placky, opečené batáty, okurkový salát 

Druhá večeře: hovězí vývar se zeleninou a rýžovými nudlemi 
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 Celý tento nastavený týdenní jídelní plán byl vyhodnocen pomocí programu Sportvital-

nutrition a všechna potřebná data, jako jsou makronutrienty, mikronutrienty, pitný režim, počet 

denních porcí, složení přijatých tuků aj. se přehledně ukázaly na jednom dokumentu, a to 

v obrázku č. 5 níže. Tabulky uvedené v tomto přehledu znázorňují průměrný denní příjem, 

denní/týdenní normu a procenta denní normy veškerého příjmu vybraných parametrů. Zeleně 

znázorněny jsou údaje, které splňují nastavené normy. Žluté a červené zvýraznění se pak týká 

norem, které splněny nebyly a to menší (žlutá) či větší (červená) měrou.  

Vzhledem k obsáhlosti dokumentů jsou pak jednotlivé gramáže potravin a množství 

přijaté energie v kilokaloriích pro jednotlivá denní jídla umístěny v příloze práce (viz Příloha 

č. 4 – 6). 
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Obr. č. 5: Analýza jídelního plánu pro 7 dní pomocí programu Sportvital-Nutrition  
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5.6 Výstupní analýza tělesných parametrů 

S odstupem šesti měsíců od analýzy vstupní, byla provedena výstupní analýza tělesných 

parametrů sledovaných triatlonistů na váze InBody 370. Při výstupní analýze jsme využívali 

stejné nástroje, jako při analýze vstupní. Snahou bylo udržet stejný protokol testu. Výstupní 

data uvádíme v tabulce č. 22.  

n = 7 

Průměrná 

hodnota celého 

souboru 

Průměr 

muži 

(n=6) 

Průměr 

ženy 

(n=1) 

Nejvyšší vybrané 

hodnoty muži 

Nejnižší vybrané 

hodnoty muži 

Věk 17,6 17,5 18 18 16 

Tělesná 

hmotnost (kg) 
69,5 70,8 61,1 79,3 62,8 

Tělesná výška 

(cm) 
178 180 168 187 171 

BMI (kg/m2) 22,0 22,0 21,7 23,9 19,9 

BMR (kcal) 1790 (7520 kJ) 1833,3 1533 1977 1674 

Hmotnost 

kosterních svalů 

(kg) 

37,5 38,6 30,2 43,0 34,6 

Množství 

tělesného tuku 

(kg) 

4,20 3,72 7,24 5,78 2,14 

Tělesný tuk (%) 6,1 5,2 11,9 8,5 3,3 

Tělesná voda (l) 47,8 49,0 39,4 54,0 44,0 

Poměr 

ECM:BCM 
0,72 0,72 0,72 0,74 0,69 

Tabulka č. 22: Průměrné hodnoty základních analyzovaných parametrů sledovaného souboru při 

výstupní analýze 

 Celková průměrná tělesná hmotnost se takřka vůbec nezměnila. Rozdíl mezi měřeními 

je pouze + 0,2 kg. Průměrná výška souboru se změnila o + 1 cm s tím, že muži povyrostli o 1,1 

cm, zatímco jediná žena se udržela na stejné výšce 168 cm. Body mass index vzrostl v průměru 

o 0,1 kg/m2 a také průměrná hodnota bazálního metabolismu vzrostla z 1778,1 na 1790,4 kcal. 

Za jedny z nejdůležitějších údajů považuji hodnotu svalové hmoty a tukové tkáně. Svalová 

hmota se totiž v průměru zvýšila o 0,6 kg, zatímco hodnota tukové tkáně se snížila z 4,5 kg (6,5 

%) na 4,2 kg (6,1 %). Množství tělesné vody vzrostlo o 0,1 litru na 47,8 l. Poměr ECM:BCM 

lehce vzrostl na 0,72. 
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 Konkrétnější údaje triatlonistů jednotlivě po výstupním měření na InBody 370 udává 

tabulka č. 23. 

Triatlonista 

(muž/žena) 
Věk 

Tělesná 

výška 

(cm) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

BMI 

(kg/m2) 

BMR 

(kcal) 

Hmotnost 

kosterních 

svalů (kg) 

Množství 

tělesného 

tuku (kg) 

Tělesný 

tuk (%) 

Tělesná 

voda (l) 

ECM: 

BCM 

1 M 16 176,0 72,4 23,9 1899 41,2 2,60 3,6 51,2 0,71 

2 M 18 171,0 62,8 21,5 1674 35,2 2,15 3,4 44,0 0,69 

3 M 18 185,0 68,1 19,9 1715 35,4 5,78 8,5 45,6 0,72 

4 M 18 187,0 78,2 22,6 1977 42,6 4,41 5,6 54,0 0,71 

5 M 18 187,0 79,3 22,7 1971 43,0 5,23 6,6 53,7 0,72 

6 M 17 174,0 64,5 21,3 1764 34,6 2,14 3,3 46,9 0,74 

7 Ž 18 168,0 61,1 21,7 1533 30,2 7,24 11,9 39,4 0,72 

Průměr 17,6 178,3 69,5 22,0 1790 37,5 4,20 6,1 47,8 0,72 

Tabulka č. 23: Konkrétní hodnoty základních analyzovaných parametrů sledovaného souboru při 

výstupní analýze 

5.7 Hodnocení tělesných parametrů jednotlivců po výstupní 

analýze 

Triatlonista č. 1 

Pohlaví: muž, věk: 16 let. 

Váha: 72,4 kg, výška 176 cm. 

BMR: 1899 kcal. 

 Triatlonista č. 1 navýšil od vstupního měření svou hmotnost o 1,7 kg a povyrostl o 2 

cm. BMI mu tedy vzrostlo na hodnotu 23,9 kg/m2. Hodnota bazálního metabolismu vzrostla o 

49 kcal. Hmotnost kosterního svalstva vzrostla o 1,5 kg na 41,2 kg. Tuková tkáň se zvýšila ze 

3 % na 3,6 % což je 2,6 kg z původních 2,16 kg. Počet litrů celkové tělesné vody vzrostl o 1,1 

l, což může být následkem zvýšení svalové hmoty. Poměr ECM:BCM se nepatrně navýšil na 

hodnotu 0,71. 

Triatlonista č. 2 

Pohlaví: muž, věk: 18 let. 

Váha: 62,8 kg, výška 171 cm. 
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BMR: 1674 kcal. 

 Triatlonista č. 2 od posledního měření svoji výšku nezměnil, za to zvýšil hmotnost o 0,8 

kg. BMI vzrostlo nepatrně o 0,1 kg/m2 na 21,5 a též se zvýšila hodnota bazálního metabolismu 

o 11 kcal. Z původní hodnoty hmotnosti kosterního svalstva 34,7 kg navýšil o 0,5 kg svaloviny 

a z původních 2,18 kg tuku ztratil na 2,15 kg (v procentech ze 3,5 % na 3,4 %). Tělesnou vodu 

navýšil na hodnotu 44 l a poměr hmoty ECM:BCM na 0,69. 

Triatlonista č. 3 

Pohlaví: muž, věk: 18 let. 

Váha: 68,1 kg, výška 185 cm. 

BMR: 1715 kcal. 

 Triatlonista č. 3 navýšil svou hmotnost o 2,3 kg a povyrostl o 1 cm. Hodnota BMI 

vzrostla na 19,9 kg/m2 a BMR na číselnou hodnotu 1715 kcal (o 18 kcal). Hmotnost kosterního 

svalstva se zvýšila o 1,7 kg, a to na hodnotu 35,4 kg. Co se týče tukové hmoty, její hodnota 

vzrostla z 5,02 kg na 5,78 kg. To je v procentech z 7,6 % na 8,5 %. Tělesná voda lehce zvýšila 

svojí hodnotu na 45,6 l a poměr ECM:BCM se ustálil na vynikající hodnotě 0,72. 

Triatlonista č. 4 

Pohlaví: muž, věk: 18 let. 

Váha: 78,2 kg, výška 187 cm. 

BMR: 1977 kcal. 

 V pořadí čtvrtý triatlonista zvýšil svoji váhu o 0,7 kg a vzrostl 1 cm. Jeho BMI se 

změnilo na hodnotu 22,6 kg/m2 (z původních 22,2 kg/m2). Hodnota bazálního metabolismu 

povyrostla z 1950 kcal o 27 kcal. Tento triatlonista nabral v rámci svalové hmoty 0,5 kg. 

Tuková hmota zůstala téměř beze změny, a to o pouhých 0,03 kg méně, než při vstupním měření 

(vstupní měření 4,44 kg). V procentech je to pak -0,1 % z původní hodnoty. Množství vody 

stouplo o 0,4 l na 54 l celkové tělesné vody. Poměr ECM:BCM zůstal beze změny 0,71. 

Triatlonista č. 5 

Pohlaví: muž, věk: 18 let. 
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Váha: 79,3 kg, výška 187 cm. 

BMR: 1971 kcal. 

 O 2 centimetry do výšky povyrostl triatlonista č. 5. Zároveň navýšil celkovou hmotnost 

o 1 kg z původních 78,3. BMI se tedy zákonitě změnilo, a to z 22,9 kg/m2 na 22,7 kg/m2. 

Důležitější je však údaj o svalové a tukové tkáni. Svalová tkáň se změnila z původní hodnoty 

42,1 kg na nynější hodnotu 43 kg, tedy o +0,9 kg. Tuková tkáň lehce ztratila, a to na hodnotu 

5,23 (o 0,21 kg z původní hodnoty). Procentuálně pak tuková tkáň nyní tvoří 6,6 %. Hodnota 

BMR vzrostla o 26 kcal. Celková tělesná voda triatlonisty č.5 je 53,7 l (z původních 53,3 l). 

Poměr ECM:BCM = 0,72. 

Triatlonista č. 6 

Pohlaví: muž, věk: 17 let. 

Váha: 64,5 kg, výška 174 cm. 

BMR: 1764 kcal. 

 Triatlonista č. 6 povyrostl o 1 cm a svoji tělesnou váhu redukoval o 0,5 kg oproti 

původním hodnotám. Hodnota BMI nyní čítá 21,3 kg/m2. BMR se snížil z původních 1773 kcal 

na nynějších 1764 kcal (o -9 kcal). Hmotnost kosterního svalstva byla oproti vstupnímu měření 

snížena na hodnotu 34,6 kg (o -0,4 kg). Stejně tak tuková tkáň mírně poklesla o -0,12 kg, což 

v procentech dělá 3,3 %. Celková tělesná voda z hodnoty 47,7 klesla na hodnotu 46,9 o -0,8 l. 

Poměr ECM:BCM vzrostl na 0,74. 

Triatlonista č. 7 

Pohlaví: žena, věk: 18 let. 

Váha: 61,1 kg, výška 168 cm. 

BMR: 1533 kcal. 

 Žena, triatlonistka č. 7 své hodnoty změnila nejvýrazněji ze souboru. Z původní celkové 

tělesné hmotnosti ubrala o 4,4 kg (původně 65,5 kg), výška zůstala beze změny. BMI 

z původních 23,2 kg/m2 se snížilo na 21,7 kg/m2. BMR snížila z 1569 kcal na 1533 kcal. 

Hmotnost kosterních svalů snížila z původních 31,3 kg na nynějších 30,2 kg tedy o 1,1 kg. 

Hmotnost tukové tkáně snížila asi nejvýrazněji ze souboru, a to z původních 10,02 kg na 7,24 
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kg, což vyjádřeno v procentech činí 11,9 % (z původních 15,3 %). Tělesná voda mírně opadla 

na hodnotu 39,4 l (z původních 40,6 l). Hodnota ECM:BCM zůstala na 0,72. 

Pomocí tabulky č. 24, která udává srovnání vstupní a výstupní analýzy 

antropometrických parametrů jsme schopni vyhodnotit, zda nastavený ideální výživový plán do 

určité míry a jakým směrem ovlivnil výsledky práce. V přílohách (Příloha č. 7) je pro ilustraci 

uveden výsledkový list z výstupní analýzy triatlonistky č. 7. 

 

Parametr T1A T1B T2A T2B T3A T3B T4A T4B T5A T5B T6A T6B T7A T7B 

Výška (cm) 174 176 171 171 184 185 186 187 185 187 173 174 168 168 

Hmotnost 

(kg) 
70,7 72,4 62,0 62,8 65,8 68,1 77,5 78,2 78,3 79,3 65,0 64,5 65,5 61,1 

BMI 

(kg/m2) 
23,3 23,9 21,4 21,5 19,1 19,9 22,2 22,6 22,9 22,7 21,7 21,3 23,2 21,7 

BMR 

(kcal) 
1850 1899 1663 1674 1697 1715 1950 1977 1945 1971 1773 1764 1569 1533 

Hm. kost. 

sv. (kg) 
39,7 41,2 34,7 35,2 33,7 35,4 42,1 42,6 42,1 43,0 35,0 34,6 31,3 30,2 

Těl. tuk 

(kg) 
2,16 2,60 2,18 2,15 5,02 5,78 4,44 4,41 5,44 5,23 2,26 2,14 10,02 7,24 

Těl. tuk 

(%) 
3,0 3,6 3,5 3,4 7,6 8,5 5,7 5,6 6,9 6,6 3,4 3,3 15,3 11,9 

Těl. voda 

(l) 
50,1 51,2 43,8 44,0 44,5 45,6 53,6 54,0 53,3 53,7 47,7 46,9 40,6 39,4 

ECM:BCM 0,70 0,71 0,68 0,69 0,74 0,72 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72 0,74 0,72 0,72 

Tabulka č. 24: Závěrečné srovnání vstupní a výstupní analýzy tělesného složení 

*Legenda: Tx = triatlonista číslo x, A = vstupní analýza tělesných parametrů, B = výstupní 

analýza tělesných parametrů. 
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5.8 Závěrečné vyhodnocení výsledků 

 Při porovnání zprůměrovaných výsledků celé skupiny jako celku můžeme pozorovat 

změny u všech sledovaných parametrů. Prvním parametrem je věk, který se změnil o 6 měsíců. 

To bylo dáno především rozestupem mezi oběma měřeními. Váhový přírůstek se v průměru 

celé skupiny takřka nezměnil, avšak triatlonistka č. 7 doznala největší změny hmotnosti, když 

snížila svojí celkovou tělesnou hmotnost o -4,4 kg. Opačný výsledek, a to nejvyšší nárůst 

hmotnosti sledujeme u triatlonisty č. 3, který nabral 2,3 kg celkové tělesné hmotnosti. Co se 

týče průměrné tělesné výšky souboru, ta se změnila o +1 cm. Jedněmi z nejdůležitějších 

vybraných parametrů jsou pro naši práci množství svalové hmoty a hmotnost tukové tkáně. 

Hmotnost svalové hmoty se v průměru skupiny zvýšila o +0,6 kg. Nejvyšší přírůstek v rámci 

jednotlivců sledujeme u triatlonisty č. 3, a to +1,7 kg svaloviny, hned za ním je triatlonista č. 1 

s přírůstkem +1,5 kg. Opačnou tendenci pozorujeme u triatlonistů č. 6, který ztratil -0,4 kg 

svaloviny a triatlonistky č. 7, který ztratila -1,1 kg svalů. Hmotnost tukové tkáně se v průměru 

celé skupiny snížila o 0,3 kg, což převedením na procenta činí 0,4 %. Tento průměrný výsledek 

skupiny velmi ovlivňuje triatlonistka č. 7, která zvládla redukovat svoji tukovou tkáň o celých 

-2,8 kg (-3,4 %). Opačný výsledek, tedy nejvyšší nárůst tukové tkáně z celé skupiny má na 

svědomí triatlonista č. 1, který přibral +0,5 kg. Téměř zanedbatelný výsledek je průměrná 

hodnota BMI sledované skupiny, která vzrostla o pouhých 0,1 kg/m2. Jednotlivě má nejvyšší 

nárůst triatlet č. 3 o +0,8 kg/m2 a naopak triatlonistka č. 7 své BMI snížila o -1,5 kg/m2. Hodnota 

bazálního metabolismu vzrostla ve skupinovém průměru o +12,3 kcal, kdy jediní triatlonisté č. 

6 a č. 7 svůj BMR snížili, zbytek skupiny svůj BMR lehce navýšil. Množství celkové tělesné 

vody stouplo o 0,1 l. V tomto parametru dostáli nejvyšší změny do kladných hodnot triatlonisté 

č. 1 a č. 3, a to + 1,1 l, zatímco záporný rozdíl -1,2 l triatlonistka č. 7. Změna poměru ECM:BCM 

je téměř zanedbatelná, a to o +0,01, čili stále se tato hodnota pohybuje na vynikající úrovni. 
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6 Diskuse 

Vědecká otázka č. 1 – Odpovídá procentuální zastoupení přijímaných živin zkoumaných 

triatlonistů všeobecným doporučením pro tuto věkovou kategorii a zaměření – sacharidy 60 % 

: tuky 25 % : bílkoviny 15 %? 

Ne. Příjem živin neodpovídal všeobecným doporučením pro tuto věkovou kategorii a 

zaměření v rámci procentuálního zastoupení. Průměrný výsledek sledované skupiny byl 49 % 

S, 32 % T, 19 % B. Na tuto skutečnost jsme reagovali regulací procentuálního zastoupení živin 

pomocí tvorby vzorového jídelního plánu. 

Vědecká otázka č. 2 – Je poměr přijímaných mastných kyselin v rámci doporučení WHO? 

Ne. Poměr mastných kyselin přijímaných v tucích ve stravě neodpovídal doporučením 

WHO. Pouze 3 ze 7 triatlonistů splňovali doporučení pro příjem PUFA. Pouze 2 ze 7 triatlonistů 

nesplňovali rozmezí 10 – 25 % příjmu MUFA. Nikdo ze sledovaných nesplňoval ani spodní 

hranici příjmu SFA. Proto bylo naší snahou zařadit do vytvořeného jídelního plánu více 

potravin obsahujících nenasycené mastné kyseliny, a naopak co nejvíce eliminovat potraviny 

obsahující nasycené mastné kyseliny. 

Vědecká otázka č. 3 – Má alespoň nadpoloviční většina analyzovaných triatlonistů 

energetickou bilanci, která se rovná nule, tedy vyrovnanou energetickou bilanci? 

Ne. Pozitivní bilanci měli pouze 2 triatlonisté. Negativní bilanci mělo celkem 5 

triatlonistů. Tento výsledek je sice negativní, avšak velikost rozdílů, které se odchylovaly od 

námi potřebné nuly, tedy vyrovnané energetické bilanci, byla minimální. Nejvíce ze souboru se 

za jeden týden v mínusových hodnotách vyskytla triatlonistka č. 7, která měla bilanci -155 kcal. 

 

 Optimální výživa v triatlonu je základním kamenem pro obohacení podávaných výkonů, 

regeneraci po zatížení a celkovou tělesnou a duševní pohodu. Výživová doporučení či výživový 

plán by měl být na míru sestaven požadavkům a schopnostem konkrétního triatleta. Zvláštní 

pozornost by měla být věnována stravování, především když objem tréninkových jednotek 

přesáhne 7 a více hodin týdně, a navíc, když se vybrané dny trénuje dvoj či tří fázově. Konkrétně 

v námi sledované věkové kategorii 15 – 18 let pak společně se vzděláváním, prací (nebo 

obojím) a nutným osobním volnem vzniká časový tlak, kdy sportovec balancuje na hraně 

vyvážení mezi energetickým příjmem a výdejem. Primárním cílem je tedy sledovat denní 
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příjem energie, který se pohybuje mezi 50 – 80 kcal/kg tělesné hmotnosti v závislosti na 

individuálních odchylkách a náročnosti všech tří sportů (Kruseman & kol., 2020). Pravidelné 

vážení hmotnosti alespoň jednou týdně, nejlépe za předpokladu dodržení stálých podmínek 

(vážit ráno ihned po probuzení na lačno), by mělo být indikátorem k zahájení nápravných 

opatření, jestliže triatlet při dvou po sobě jdoucích týdnech svoji váhu značně redukuje nebo 

naopak navyšuje. Faktory, které vážení ovlivňují mohou být např. těžký trénink či závod den 

před vážením (dehydratace či naopak svalové otoky), dále konzumace alkoholu či sacharidová 

kompenzace (oboje zvyšuje zadržování vody) nebo ženská perioda (Kruseman a kol., 2020). 

Tyto faktory způsobují dle poznatků výchylky váhy zhruba ± 2 kg. 

Nedostatečný a nevyvážený přísun potravy není ve sportu ojedinělým jevem. Tato 

problematika je probírána v tuzemských (Broklová, 2014; Jurková, 2019), ale i zahraničních 

zdrojích (Muia a kol., 2016; Burke a kol., 2018; Mountjoy a kol., 2018). Tento fenomén se 

promítl i v této práci, když jsme zjistili, že většina sledovaných má negativní energetickou 

bilanci, což znamená, že jsou v mírném energetickém deficitu, a je potřeba tuto odchylku 

srovnat nejblíže k nulové hodnotě. To se nepodařilo u triatlonisty č. 3 a triatlonistky č. 7. 

Triatlonista č. 3 přibral ke své původní hmotnosti navíc 2,3 kg, z čehož je 1,7 kg svaloviny. 

Tento fakt může mít, jak již bylo zmíněno výše, za následek zhoršení výsledků při běžecké 

části, kde je nižší váha spíše výhodou, avšak v plavání a na kole může tento handicap dohnat. 

Naopak triatlonistce č. 7 se povedlo za šesti měsíční dobu výzkumu zhubnou 4,4 kg z čehož 1,1 

kg byla tkáň svalová a 2,8 kg tkáň tuková. Vzhledem k vyššímu podílu tukové tkáně (15,3 %) 

při vstupní analýze jí však byla doporučena mírná redukce, a to bylo splněno (11,9 %). Celá 

skupina pak v průměru navýšila svalovou tkáň o 0,6 kg a tukovou tkáň redukovala o 0,3 kg.   

Důležitým záměrem bylo edukovat mladé triatlonisty v oblasti racionální a sportovní 

výživy, jak je uvedeno v teoretické části práce, tak aby byli sami schopni rozlišovat mezi 

vhodnými, nevhodnými potravinami a hotovými jídly, získat pravidelný návyk na několik 

denních jídel a rozložit tak energetický příjem rovnoměrně do celého dne. V tom nám pomohl 

program Sportvital-Nutrition, který nejprve po dosazení zpětně odebraných jídelních plánů 

sedmi sledovaných triatletů za sedm dní vyhodnotil, zda odebrané jídelníčky splňují obecná 

doporučení v rámci příjmu vybraných živin a následně pomohl vytvořit ideální jídelní plán, 

který měl být vzorem při dodržování zásad zdravé a sportovní výživy. 

Při analýze jídelních plánů bylo zjištěno (viz kapitola 5.2), že triatlonisté v drtivé většině 

nesplňují požadavky pro výživu v rámci vytrvalostních sportů, a to jak poměrem 
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makronutrientů, tak množstvím mikronutrientů. Průměrný procentuální příjem makroprvků, 

tedy sacharidů, tuků a bílkovin za jeden týden sledované skupiny byl následovný – S : T : B = 

49 : 32 : 19 (%). Vilikus (2015) uvádí, že tento poměr při vytrvalostních sportech dosahuje 

cirka těchto hodnot – 70 : 18 : 12 %, avšak s ohledem na zaměření naší práce, kdy sledovaní 

triatlonisté se zúčastňují spíše kratších distancí triatlonu (olympijský triatlon), jsme stanovili 

poměr dle Konopky (2004) – 60 : 25 : 15 %. K tomuto poměru měl při vstupním měření nejblíže 

triatlonista č. 3 (54 : 30 : 16 %). Ten však dle finálních výsledků tento poměr od vstupního 

měření neudržel, jelikož na svalové hmotě nabral 1,7 kg, z čehož je patrné, že mezi měřeními 

s největší pravděpodobností navýšil množství přijímaných bílkovin (z původních 1,8 g/kg 

tělesné hmotnosti), a to způsobilo nárůst hmotnosti svalů. Nejvyšší příjem bílkovin v gramech 

na kilogram tělesné hmotnosti při vstupním měření měl triatlonista č. 1 (2,3 g/kg), který v rámci 

svalové hmoty přibral 1,5 kg. Tento trend nejspíše neudržel triatlonista č. 6, který na svalovině 

ubral 0,4 kg a ani triatlonistka č. 7, ta ztratila 1,1 kg svaloviny. 

Sacharidy by měly být stále většinovou složkou příjmu u aerobních sportovců, a to 

dokazují mnohé studie, které se na tuto problematiku zaměřují (Jeukendrup a kol., 2005; Cox a 

kol., 2010; McGawley a kol, 2012; Luden a kol, 2016). Proto bychom na jejich zvýšený příjem 

měli dbát, a především sledovat zdroje těchto prvků. Svojí roli hraje i glykemický index 

potravin, obsahující sacharidy. Přijmeme-li před výkonem sacharidy s vysokým glykemickým 

indexem, může to výkon do značné míry znehodnotit, jelikož hladina krevního cukru nejdříve 

vystoupá, a poté, když slinivka začne plnit svoji funkci, tak cukr klesne na minimum. Tím 

pádem nemáme dostatek energie pro požadovaný výkon. To jsme se snažili podchytit v rámci 

tvorby našeho ideálního jídelního plánu, a tedy sacharidy s vysokým glykemickým indexem do 

něj raději příliš nezařazovat. Nevyhnuli jsme se potravinovým doplňkům pro sportovce a museli 

jsme jídelní plán podpořit vysokoenergetickým sacharidovým nápojem, který nám jednak 

zvýšil množství přijímaných sacharidů, ale také zvýšil energetický příjem stravy. Sacharidový 

nápoj byl někdy kombinován s maltodextrinem, který má sice glykemický index vyšší než 100 

(GI maltodextrinu = 106 – 136), avšak je-li přijímán při výkonu v roztoku společně s fruktózou, 

a to v koncentraci 14 % v množství 1,8 g.min-1, tak je dokázáno, že takový roztok zlepšuje 

prokazatelně výkon v olympijském triatlonu, je-li přijímán v cyklistické části (McGawley, 

2012). 

Na příjem tuků je potřeba se zaměřit z hlediska jejich složení, a to především z hlediska 

prevence kardiovaskulárních onemocnění. Grofová (2010) uvádí tyto poměry mastných 

kyselin: SFA (+ TFA) do 10 %, MUFA 20 %, PUFA nad 5 % celkového denního příjmu. My 
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jsme se řídili podle obecně platných doporučení WHO (SFA méně než 7 %, MUFA 10 – 25 %, 

PUFA 8 – 10 %). Naše práce dokázala, že triatlonisté správný poměr příjmu tuků spíše 

nesplňují. Pouze 3 ze 7 triatlonistů splňují doporučení pro příjem PUFA (triatlonisté č. 1, 2 a 

5), přičemž jsou na hranici, a to 8 % denního příjmu. Pouze 2 ze 7 triatlonistů (triatlonisté č. 3 

a 7) nesplňují rozmezí 10 – 25 % příjmu MUFA, avšak jsou jedno procento pod spodní hranicí 

příjmu. Nejhorší výsledek je však v rámci příjmu SFA, kdy ani jeden nedosáhl hranice 7 %. 

Nejblíže je triatlonista č. 1, jehož příjem SFA se rovnal 9 % celkového denního příjmu tuků. 

V tomto případě bylo potřeba přeorganizovat jejich jídelní strategii a vložit do jídelníčku méně 

nezdravých nasycených (živočišné a ztužené tuky aj.) a přidat více nenasycených mastných 

kyselin (ořechy, ryby, rostlinné oleje apod.). 

Příjem mikronutrientů byl, až na některé výjimky spíše nedostatečný. Železo bylo asi 

jediným prvkem, jehož doporučený příjem splnili všichni triatlonisté. Příjem vápníku nesplnili 

triatlonisté č. 1, 5 a 6, a proto jim bylo doporučeno zvýšit příjem mléčných výrobků a luštěnin. 

Špatný výsledek vyvstal především u hořčíku, který snižuje míru únavy a vyčerpání, podporuje 

správnou činnost nervové soustavy a svalů či pomáhá udržet správný stav zubů a kostí. Právě 

jeho nedostatek snižuje výkon u aerobních sportovců, a tak jsme se snažili o navýšení 

minerálních vod s vyšším obsahem magnezia pro vybranou skupinu triatletů. DDD v průměru 

splňovali pouze 2 triatlonisté (č 4 a 5). Ani příjem vitamínů nebyl dostatečný. Kyselinu listovou 

zvládl přijímat v doporučeném množství pouze triatlonista č. 5. Proto jsme se snažili do 

ideálního výživového plánu zařadit potraviny jako je listová zelenina, sezamová a slunečnicová 

semena či červená řepa. U vitamínů B12, D a C splňovala příjem vždy nadpoloviční většina. 

Pro ty, co nesplnili doporučené denní dávky jsme indikovali potraviny s vyšším podílem těchto 

látek. B12 – vnitřnosti, vejce, mléko, D – ryby, tresčí játra, sluneční paprsky, C – rybíz, jahody 

apod. 

Během výzkumu jsme narazili na problém, kterým bylo nesprávné zapisování 

zkonzumovaných potravin. Po skupině triatlonistů jsme požadovali co nejpřesnější zpětný zápis 

přijaté stravy, avšak v tomto ohledu jsme se setkali s nedostatky, které nám přidělaly práci navíc 

s dohledáváním gramáží přijímaných potravin a jídel. Například pojem „tyčinka ke svačině“ 

byla velkou neznámou a sám triatlonista musel dlouho přemýšlet nad tím, jaký typ tyčinky 

vlastně zkonzumoval, aby se zpětně odebraný jídelní plán co nejblíže rovnal realitě. Stejně tak 

u stravování ve školním provozu jsme museli spoléhat na přesné dávkování kuchařek propojené 

s předdefinovanými jídly programu Sportvital-Nutrition, aby energetický příjem nebyl 

podhodnocen či naopak. Většina triatlonistů nemá váhu na odvažování snězených porcí, a tak 
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jsme museli hmotnost a množství některých potravin a pokrmů odhadovat. V tomto ohledu měli 

triatlonisté naši plnou důvěru, jelikož jim bylo sděleno, že jakákoliv odchylka může zkreslit 

námi požadované výsledky práce. 

Zmínit musíme i pandemii viru Covid-19, která zastínila veškeré celosvětové dění. 

Tento globální problém nastal pár týdnů po naší vstupní analýze na váze InBody. Celý 

tréninkový proces musel být pozměněn a prakticky veškeré tréninkové jednotky se na nějaký 

čas staly domácím úkolem pro všechny triatlonisty. V České republice byl v polovině března 

2020 vyhlášen nouzový stav, uzavřely se státní hranice, školy, bazény, sportoviště a jiné 

instituce. Z hlediska naší diplomové práce to mělo za následek to, že výstupní analýza již 

probíhala s náležitými epidemiologickými opatřeními, jako byla desinfekce kontaktních míst 

na přístroji, roušky, rozestupy, větrání v místnosti a přítomni byli vždy jen dva zúčastnění – já, 

jako měřitel a druhá, měřená osoba. Dalo by se říci, že pandemie vyzkoušela připravenost 

triatlonistů ohledně jejich vlastní samostatnosti, a to nejen při tréninkovém procesu, ale i 

v rámci jejich studia na středních školách (případně gymnáziích). Jídelní plán a veškeré 

informace ohledně edukace ve stravování byly zprvu konzultovány osobně po kondičních či 

jiných trénincích a po vypuknutí pandemie musely být vedeny online, tzn. po emailové 

korespondenci, telefonicky či pomocí sociálních sítí. Samotný výzkum narušen nebyl, avšak 

lze říci, že do jisté míry byl koronavirem ovlivněn. Původní vzorek devatenácti zúčastněných 

byl nakonec zmenšen na pouhých sedm jedinců. Triatlonisté se převážně stravovali doma či 

v místě bydliště, jelikož provoz internátů a škol poskytujících stravovací provozy byl značně 

omezen. Nicméně to mohli sledovaní brát jako výzvu a naučit se novým technologickým 

postupům při vaření či poznat nové potraviny a pokrmy, se kterými sami doposud nepracovali 

nebo se s nimi vůbec nesetkali. 
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7 Závěr 

Naše práce zjistila, že procentuální poměr přijímaných makroživin sledovaných triatletů 

(49 : 32 : 19 % - S, T, B) nekorespondoval s doporučením pro mládežnické kategorie vybraného 

zaměření (60 : 25 : 15 %). Ani poměr přijímaných mastných kyselin sledovaného souboru 

(MUFA: 13 %, PUFA: 7 %, SFA: 12 % – průměrné hodnoty celého souboru) neodpovídal 

obecným doporučením WHO (MUFA: 10 – 15 %, PUFA: 8 – 10 %, SFA: <7 %). Zápornou 

energetickou bilanci mělo pět ze sedmi sledovaných triatlonistů. 

Snažili jsme se přiblížit význam výživy ve vytrvalostních sportech, konkrétně v kratších 

distancích triatlonu dorosteneckých a juniorských kategorií. Za jeden týden jsou schopni tito 

sportovci vydat přes více než 22 000 kcal energie, kterou ale musí opět přijmout pomocí 

správné a vhodně načasované výživy. Naším úsilím bylo definovat tuto sportovní a racionální 

výživu tak, aby sami triatlonisté byli schopni se zamyslet nad tím, které potraviny jsou pro ně 

vhodné, a které naopak jejich výkon do jisté míry negativně ovlivní. K tomu nám pomohla 

analýza jejich antropometrických ukazatelů, změřených na bioimpedanční váze InBody 370. 

Dále bylo nezbytnou součástí výzkumu odebrat dosavadní jídelní plány, ze kterých jsme 

posléze vycházeli při tvorbě nového, vzorového jídelního plánu. Všechny tyto jídelníčky byly 

propočteny pomocí programu Sportvital-Nutrition, díky kterému jsme přehledně objevili chyby 

v příjmu makro a mikro živin, a dále jsme díky němu sestavili ideální jídelníček se všemi těmito 

potřebnými živinami dle obecně platných doporučení pro vytrvalostní sportovce. Do velké míry 

náš výzkum ovlivnila i pandemie Covid-19, kvůli které jsme museli soubor sledovaných 

probandů velice zúžit na pouhých 7 jedinců a komunikace online nebyla vždy jednoduchá.  

Hlavním přínosem této závěrečné práce by mělo být propojení teoretických poznatků 

s praxí pro ty, kteří v otázce výživy v triatlonu stále tápou. Vzorový jídelní plán, který je 

v přílohách práce propočtený i s gramážemi jednotlivých jídel, by měl být vhodnou inspirací, 

co se týče pestrosti a vyváženosti stravovacích zvyklostí pro všechny kategorie triatletů. Plán 

je postaven tak, aby energetická bilance mezi výdejem energie, zjištěným dle rozvrhu denních 

aktivit sledovaných triatlonistů, pasovala s příjmem energie na každý jednotlivý propočtený 

den v týdnu, což je potřebný faktor pro to, aby sportovci nedosahovali příliš velkých výkyvů 

v rámci denního příjmu a výdeje energie. 
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