
 

UNIVERZITA KARLOVA 

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

Efekt suplementace citrulinu a citrulin malátu na vybrané 

fyziologické ukazatele - přehledová studie 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:                                       Vypracoval: 

Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.     Bc. Michael Richter  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem 

uvedl všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná 

část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

  

V Praze, dne                                                   Bc. Michael Richter 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Mgr. Michalu Štefflovi, Ph.D. za jeho věnovaný čas, podporu a cenné 

připomínky při vedení práce. 

  



Abstrakt 

Název práce: 

Efekt suplementace citrulinu a citrulin malátu na vybrané fyziologické 

ukazatele - přehledová studie 

Cíl práce: 

Systematický přehled poznatků zabývajících se problematikou efektu 

citrulinu a citrulin malátu na pohybový výkon a další fyziologické ukazatele 

u zdravých aktivních jedinců. 

Metoda:  

Práce je psána formou přehledové studie. K získání relevantních informací 

byly využity elektronické databáze pubmed.com a ukaz.cuni.cz. V rámci 

vyhledávání byla použita tato klíčová slova: citruline or citruline malate and 

exercise performance and randomized controlled trial. 

Výsledky:  

Do přehledu bylo vybráno 18 studií, do kterých bylo zařazeno celkem 

probandů N = 307. Rozdělení studií je podle doby trvání a formy 

suplementace. 4 studie se shodují na zlepšení silových schopností po akutní 

konzumaci CM. 4 studie poukazují na zlepšení vytrvalostních schopností po 

dlouhodobé konzumaci cit. Zmírnění bolestivosti svalů 24, 48 a 72 hod po 

tréninku potvrzují 3 studie. Dále se shodují na zvýšení plazmatické 

koncentrace cit, arg a orn po konzumaci CM a cit. 3 studie poukazují na 

možné snížení únavy během tréninku po konzumaci cit. 

Závěry:  

Užívání citrulinu a citrulin malátu lze sportovcům doporučit jako vhodný 

způsob pro zvýšení silových a vytrvalostních schopností. Konzumace může 

snížit bolestivost svalů po tréninku. V souvislosti s tím je i dlouhodobé 

dávkování bezpečné bez vedlejších účinků.  

Klíčová slova:  

Citrulin, malát, suplementace, sportovní výkon. 

  



Abstract 

Title: 

The effect of citrulline and citrulline malate supplementation on selected 

physiological indicators – overview study. 

Objectives: 

Systematic findings overview of the effect of citrulline and citrulline malate 

on healthy individual’s locomotor system and other physiological 

indicators. 

Methods:  

The study is designed as a findings overview. Electronic databases 

pubmed.com and ukaz.cuni.cz were used as an information source. 

“Citrulline” or “citrulline malate” and “exercise performance” and 

“randomized controlled trial” keywords were used for the information 

search. 

Results:  

Eighteen studies and 307 individuals are included in the overview. Studies 

are categorized according to duration and type of supplementation 

substance. Four studies agree on the strength improvement after acute use 

of citrulline malate. Four studies agree on endurance improvement in case 

of citrulline long term use. Three studies conclude on pain mitigation in case 

of substance use 24, 48 and 72 hours after training. Also, studies agree on 

increase of the levels of citrulline, arginine and ornithine plasmatic 

concentration after use of citrulline and citrulline malate. Three studies 

indicate possible fatigue decrease during the training in case of use of 

citrulline. 

Conclusion:  

Use of citrulline and citrulline malate can be recommended for athletes as 

an appropriate method of strength and endurance improvement. Also, 

muscle pain can be mitigated by use of the substances after training. Short-

term and long-term use of the supplements is safe and without any side 

effects.  

Keywords:  

Citrulline, malate, supplements, exercise performance. 
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CM – citrulin malát 

Cit – citrulin  

Arg – arginin  
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ATP – adenosintrifosfát 

ASS – arginosukcinát syntáza 

ASL – arginosukcinát lyáza 

HRmax – maximální tepová frekvence  
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1 Úvod 

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým podmínkám v České republice, ale i 

v celé Evropě, jsem se rozhodl vytvořit přehledovou studii, na kterou budou moci 

v příštích letech navázat další autoři svými experimentálními studiemi. Přehledová 

studie bude obsahovat průřez 18-ti vědeckými pracemi, založenými na zkoumání 

efektu citrulinu a citrulin malátu na pohybový výkon a další fyziologické ukazatele. 

Citrulin je aminokyselina velmi podobná argininu a díky jeho údajným účinkům se 

dostává čím dál víc častěji do popředí suplementace sportovce a arginin nahrazuje. 

Na téma práce jsem narazil při hledání ideální suplementace vedoucí ke zlepšení 

mé vlastní výkonnosti při sportovní činnosti, kdy jsem si dal za cíl pozvednout 

konečné výkony. Po přečtení několika studií, právě o citrulinu, propagovaném 

prodejci doplňků stravy, kteří uvádí až zázračné účinky, jsem hledal dál 

v zahraniční literatuře, kde se výsledky často rozchází. V České republice nebyla 

zatím provedena žádná experimentální studie v této oblasti. Ve své práci se 

pokusím mezi sebou porovnat způsoby provedení vědeckých prací, design práce, 

metodiku měření a jejich výsledky. 

Diplomová práce bude rozdělena na dvě hlavní části, a to na teoretickou část 

a přehledovou studii o velikosti 18 vědeckých studiích zabývající se právě již 

zmiňovaným citrulinem a citrulin malátem. V teoretické části se budu snažit, aby 

problematice citrulinu rozuměli nejen profesionální sportovci, ale i větší skupina 

sportovně zaměřené populace, která se tímto tématem zabývá, byť jen rekreačně. 

Zaměření této kvalitativní vědecké studie, bude zejména na výskyt citrulinu, jeho 

možné účinky na organismus a důležité reakce, které za jeho přítomnosti v těle 

probíhají. Po přečtení si čtenář dokáže vytvořit na suplementaci citrulinu vlastní 

názor a popřípadě jej zařadí do svého jídelníčku. Jako druhý hlavní úkol si ukládám, 

abych dokázal vytvořit ideální podklad pro studenty, kteří by se rozhodli v mé práci 

pokračovat experimentální formou.  
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2 Cíl a úkoly práce 

Cílem práce je vytvoření přehledové studie zabývající se problematikou efektu 

citrulinu a citrulin malátu na pohybový výkon a další fyziologické ukazatele. Tato 

práce by měla být oporou pro budoucí experimentální studie, zabývající se stejnou, 

nebo podobnou tématikou.  

2.1 Úkoly práce 

1. Charakterizovat aminokyselinu citrulin, její zdroje, funkci, historii a možné 

účinky. 

2. Vytvořit rešerši vědeckých článků z elektronických databází. 

3. Zpracovat studie a vystihnout jejich klíčové body. 

4. Interpretovat a formulovat závěry. 
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3 Citrulin 

Citrulin je neesenciální aminokyselina se systematickým názvem 2-amino-

5- (karbamoylamino)pentanová kyselina, která je produkována enterocyty tenkého 

střeva a zároveň je meziproduktem močovinového cyklu. Název je odvozen 

z latinského výrazu vodního melounu citrullus vulgaris, ze kterého byl citrulin 

poprvé izolován (Fragkos, 2011). 

 

Obrázek č. 1:  Strukturální vzorec citrulinu (https://cs.wikipedia.org/wiki/Citrulin) 

3.1 Historie 

Citrulin se poprvé objevil v rukopisech Koga a Ohtake roku 1914. Jejich práce 

nevedla k určení struktury dané látky, nicméně byli první, kteří látku dokázali 

izolovat. Obecně se izolace citrulinu připisuje spíše k 30. létům 20. stol. Většina 

těchto prací cituje právě z rukopisů Koga a Ohtake (Fragkos, 2011). 

3.2 Výskyt 

Přirozeným zdrojem citrulinu v potravě jsou například okurka, dýně a tykev, 

ale nejvíce je ho obsaženo ve vodním melounu. Přítomnost citrulinu ve většině 

potravin nebyla zkoumána (Kaore, 2013). 

3.2.1 Vodní meloun 

Přirozeným a bohatým zdrojem neesenciální aminokyseliny citrulinu je vodní 

meloun. Dle studie (Rimando, 2005) byl meloun podroben plynové chromatografii 

s hmotnostní spektrometrií za účelem zjištění obsahu citrulinu mezi odrůdami. 

Testovány byly jak vodní melouny semenné a bezsemenné, tak se porovnávala 

i barva dužiny, a to mezi červenou, žlutou a oranžovou. Výsledky ukazují, že 

se citrulin ve všech melounech pohyboval mezi 3,9–28,5 mg/g vysušené dužiny. 
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Obsahy citrulinu mezi vodním melounem se semeny a bez semen byly velmi 

podobné (16,6 a 20,3 mg/g). Při porovnání mezi melouny s rozdílnou barvou dužiny 

se ukázalo, že vodní meloun s červenou dužinou měl méně citrulinu než meloun 

s oranžovou a žlutou barvou dužiny (7,4, 28,5 a 14,2 mg/g). Jako další testovaná 

část byla melounová kůra, kde se ukázalo, že kůra disponuje větším obsahem 

citrulinu než dužina. Tyto výsledky značí možné využití přírodního citrulinu 

z melounové kůry. Studie uvádí, že při konzumaci 5 kg čerstvého melounu můžeme 

do organismu získat až 10 g L-citrulinu (Allerton, 2018). Mandel (2005) tvrdí, že 

vodní meloun obsahuje v průměru 2,1 mg citrulinu na 1 g. 

3.2.2  L-Citrulin 

Tato levotočivá aminokyselina se na český trh dostává jako produkt, který je 

přírodně farmentovaný. Získává se z rostlinných zdrojů. Nabízená 100% čistá 

forma je k dostání téměř na všech prodejnách doplňků stravy pod názvy: „PURE 

L-Citrulline“, nebo „L-Citrulin“. Prodejci nabízí tuto látku v prášku nebo tabletách 

v cenovém rozmezí 40-100 Kč za 100 g této aminokyseliny. 

3.2.3 Citrulin malát 

Forma citrulinu obohacená o malát. Malát je aniont kyseliny jablečné, který vzniká 

jako meziprodukt v citrátovém cyklu a podílí se na energetickém metabolismu 

(Vodrážka, 1996). Kyselina jablečná se vyskytuje v jablku a je typická svou 

kyselou příchutí. Malát má schopnost oddálit únavu při aerobní zátěži tím, že 

napomáhá tělu recyklovat kyselinu mléčnou a přeměnit ji na ATP (Sureda, 2010). 

3.3 Citrulin v lidském organismu 

Citrulin jako neesenciální aminokyselinu, si lidské tělo dokáže vyprodukovat samo 

recyklací argininu na oxid dusnatý za vytvoření citrulinu a syntézou enterocytů 

z glutaminu. Uvádí se, že syntézou enterocytů vznikne v těle 90 % celkového 

citrulinu oproti recyklaci argininu, která zastupuje zbylých 10 % celkové tvorby 

(Curis, 2005).  

3.3.1 Močovinový cyklus 

Také ureosyntetický nebo ornithinový cyklus, je metabolická dráha odbourávání 

močoviny a toxického amoniaku v játrech, kde má důležitou roli právě citrulin. 

Amoniak vzniká zejména u rozpadu aminokyselin. Tento cyklus má 5 po sobě 
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jdoucích reakcí, které jsou na sobě závislé. Denní produkce močoviny je až 25 g 

(Hoza, 2008). 

1. Vstup amoniaku do ornithinového cyklu: 

- poskytuje substrát pro cyklus za pomocí reakce 2 molekul ATP oxidu 

uhličitého a amoniaku za vzniku karbamoylfosfátu; 

- reakce probíhá v mitochondriích. 

2. Reakce karbamoylfosfátu s ornitinem: 

- vznik citrulinu za pomocí enzymu ornithinkarbamoyltransferáza; 

- reakce probíhá v mitochondriích. 

3. Reakce citrulinu a aspartátu 

- do reakce je dodána 1 molekula ATP za vzniku argininosukcinátu; 

- reakce probíhá v cytosolu. 

4. Štěpení argininosukcinátu 

- Reakce probíhá v cytosolu; 

- vznik kyseliny fumarové a argininu. 

5. Tvorba močoviny 

- kyselina fumarová vstupuje do krebsova cyklu a tím oba cykly propojuje 

za vzniku oxalacetátu; 

- štěpení argininu na močovinu a ornitinu za pomocí arginázy; 

- močovina je přenesena krví do ledvin a z těla vyloučena močí. 

(Hoza, 2008) 
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Obrázek č. 2: močovinový cyklus 

(https://www.wikiskripta.eu/w/Mo%C4%8Dovinov%C3%BD_cyklus) 

3.3.2 Produkce citrulinu enterocyty tenkého střeva 

Tvorba citrulinu se uskutečňuje s největším zastoupením v orální části tenkého 

střeva, ve střední a horní části střevních klků. Hlavním prekurzorem této 

aminokyseliny je glutamin, ale v jisté míře jsou jimi i prolin a ornitin. Metabolismus 

citrulinu se odehrává z 80ti % v ledvinách, kde se mění na arginin. Tato reakce 

probíhá za přítomnosti enzymů ASS (arginosukcinát syntáza) a ASL 

(arginosukcinát lyáza). Citrulin se významně podílí na tvorbě argininu a tím 

zabraňuje játrům, aby byl využit ke tvorbě močoviny. Hladina citrulinu je spojena 

se správným fungováním slizniční tkáně tenkého střeva (Oliverius, 2010). 

3.3.3 Zdravotnictví 

Této aminokyseliny se využívá při léčbě pacientů s poruchou močovinového cyklu. 

Při nedostatku karbamoylfosfátsyntetázy (CAPS), což je klíčový enzym pro tvorbu 

močoviny a nedostateku ornitintranskarbamylázy, enzymu v mitochondrii 

katalyzující reakci mezi karbamoylfosfátem a ornitinem za vzniku citrulinu 
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a fosfátu (Papadia, 2018). Studie Figueora (2017) poukazuje na snížení krevního 

tlaku po suplementaci citrulinu. Studie Orozco (2010) potvrzuje, že citrulin může 

pomoci snížit systolický tlak a zlepšit funkci pravé komory u lidí s náchylností na 

srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí. Citrulin je také používán pro muže 

s erektilní dysfunkcí, kde napomáhá vazodilataci a prokrvení hladkého svalstva 

(Cormio, 2011).  

3.3.4 Benefity konzumace L-citrulinu oproti L-argininu 

Orální konzumace L-argininu se zdá oproti L-citrulinu neúčinná z důvodu aktivity 

enzymu argináza vyskytujícího se v játrech a střevech. Důsledkem působení 

arginázy na L-arginin se snižuje aktivita L-argininu a naopak se zvyšuje produkce 

močoviny a L-ornitinu. Na L-citrulin argináza nepůsobí. L-citrulin je přeměněn 

argininosukcinát lyázou na L-arginin až v ledvinách, kde slouží jako substrát pro 

endotelovou syntézu NO (eNOS), které vede k produkci oxidu dusnatého (NO) 

a k vazodilataci hladkého svalstva. L-citrulin přímo aktivuje indukovatelnou 

syntázu (iNOS) v kosterním svalu a zvýší syntézu proteinů. L-citrulin může 

nepřímo aktivovat nNOS v kosterním svalu, která vede ke zvýšení koncentrace NO 

a stimulaci mitochondriální biogeneze. L-citrulin účinkuje i v tukové tkáni, kde 

zvyšuje lipolýzu, oxidaci mastných kyselin a odpojení separačního proteinu 

1 (UCP 1). Jako další proces se uvádí aktivace iNOS v makrofázích a tím zvyšuje 

produkci NO. L-Citrulinové systémy nesou pozitivní účinky na hypertenzi, 

aterosklerózu, záněty, inzulínovou rezistenci, cukrovku typu 2 a kardiovaskulární 

onemocnění (Allerton, 2018). 
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Obrázek č. 3  Transport citrulinu v lidském těle (https://www.mdpi.com/2072-6643/10/7/921) 
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4 Metodika  

Práce je psána formou přehledové studie. K získání relevantních informací byly 

využity elektronické databáze pubmed.com, ukaz.cuni.cz a web of science, ze 

kterých jsou vyvozeny závěry. Tato přehledová část se skládá 

z 18 experimentálních studií zabývající se tématikou efektu citrulinu a citrulin 

malátu na sportovní výkon a další fyziologické aspekty lidského organismu. Ze 

všech studií jsou vybrány ty nejdůležitější informace a data, které budou využity 

v další části práce. 

4.1 Popis rešerše 

Rešerše je složena z 18 vědeckých studií zabývající se tématikou citrulinu a citrulin 

malátu, které jsou použity z internetových stránek sloužící jako databáze vědeckých 

studií pubmed.com a ukaz.cuni.cz. Přehledová studie je složena pouze ze 

zahraničních prací. Do přehledové části byly zařazeny studie, které splňovaly 

následující kritéria.  

Kritéria zařazení do studie: 

 rok publikace 2010-2020; 

 v libovolném poli článku se objevily kombinace slov „exercise 

performance“ a „citruline“ nebo „citruline malate“ a „randomized 

controlled trial“ 

 design práce byla kvantitativní experimentální studie; 

 testovací subjekty byly ve věkovém rozmezí 18-50 let; 

 účinná látka byla citrulin nebo citrulin malát v akutní nebo chronické 

konzumaci; 

 nebyly zařazeny práce, ve kterých subjekty neprováděly fyzickou aktivitu. 
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Prvotní zadání výše zmíněné kombinace slov v „pubmed.com“, vyhledala 

40 vědeckých studií, v časovém horizontu 2010-2020, současně proběhl přehled 

rešerše z databáze „ukaž.cz“, která vyhledala 125 studií. Po duplicitní kontrole, se 

snížil počet studií na 92. Vyjmuty z přehledové studie byly práce, které testovaly 

osoby starší 50 let, subjekty se zdravotními problémy, neměly kontrolní skupinu, 

práce měřící pouze plazmatickou koncentraci citrulinu v krvi a netestující fyzickou 

aktivitu respondentů.

 

Obrázek č. 4: Prisma diagram vybraných studií 
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4.2  Výzkumné Studie 

Na základě rešerše, je dle šablony rozebráno 18 studií rozdělených podle délky 

trvání a typu suplementace na 4 hlavní skupiny. U každé níže popsané studie se 

objeví jméno autora, univerzita (společnost), město a stát vzniku a vědecký časopis. 

Ve stručnosti je popsáno zaměření studie, velikost výzkumného vzorku a kritéria 

zařazení do studie. Na konci je popsán průběh měření, výsledky a citace k dané 

studii. 

4.2.1 Akutní citrulin malát 

1. Citrulline Malate Fails to Improve German Volume 

Training Performance in Healthy Young Men and Women 

První autor: Andrew J Chappell 

Původ studie: Sheffield Hallam University, Sheffield, UK. 

Vydáno: Journal of Dietary Supplements 

Původní vydání: Listopad 2018 

Cíl práce: Efekt CM na silový odporový trénink (GTV) 

Výzkumný vzorek:  11 mužů, 8 žen, věk 25,7±7,7 let, výška 170±1 cm, hmotnost 

75,3±13,7 kg 

Kritéria pro zařazení do studie: Probandi byli zdraví, nekuřáci, bez zranění, 

nekonzumovali žádné doplňky stravy obsahující CM. Za posledních 6 měsíců 

trénovali 2x týdně odporový trénink. 

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

 experimentální studie 

Účinná látka: 8 g CM v poměru 1:1 smíchané se 70 ml ovocné šťávy a 150 ml  

 vody 

Placebo: 70 ml ovocné šťávy a 150 ml vody 

Průběh testování:  

Subjekty 1 h po konzumaci (CM, placebo) provedly 10 sérií po maximálním počtu 

10ti opakování s 80 % 1RM cviku biceps barbell curl s pauzou 1 min mezi sériemi. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chappell+AJ&cauthor_id=30458655
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Účastníci hodnotili svalovou bolest po dokončení cvičení a 24, 48, 72 h po cvičení 

(VAS). Následovala 7 dní pauza a bylo provedeno identické cvičení s výměnou 

skupin placebo a CM. 

Měření:  

Krevní laktát, kreatinkináza, počet opakování, bolestivost svalů VAS  

Výsledky:  

Konzumace CM významně snížila bolestivost svalů oproti placebu po 24, 48, 72 h 

(p = 0,004). 

Skupiny CM a placebo se mezi sebou v celkovém počtu opakování významně 

nelišily (p = 0,320). 

Krevní laktát a kreatinkináza se mezi skupinami placebo a CM významně nelišily 

(p > 0,05). 

Citace: 

Chappell AJ, Allwood DM, Simper TN. Citrulline Malate Fails to Improve German 

Volume Training Performance in Healthy Young Men and Women. J Diet Suppl. 

2020;17(3):249-260. doi: 10.1080/19390211.2018.1513433. Epub 2018 Nov 21. 

PMID: 30458655. 
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2. Effects of Supplemental Citrulline-Malate Ingestion on 

Blood Lactate, Cardiovascular Dynamics, and Resistance 

Exercise Performance in Trained Males 

První autor: Benjamin Wax 

Původ studie: Mississippi State University, Mississippi, USA. 

Vydáno: Journal of Dietary Supplements 

Původní vydání:  Únor 2015 

Cíl práce: Efekt akutní konzumace CM na silový výkon. 

Výzkumný vzorek: 14 mužů, věk 23,3±1,5 let, výška 179±7 cm, hmotnost 

87,8±9,1 kg,  

Kritéria pro zařazení do studie: Subjekty měly alespoň roční zkušenost se 

silovým tréninkem. Neměly žádné muskuloskeletální problémy, metabolické 

poruchy, kardiorespirační onemocnění, poruchy krve a psychologické poruchy. 

Neužívaly tabákové výrobky, alkoholové nápoje, léky nebo anabolické steroidy 

podporující výkonnost.  

Design práce:  Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená    

experimentální studie 

Účinná látka: 250 ml citrónové šťávy obsahující 8 g CM (1 h před měřením) 

Placebo: 250 ml citrónové šťávy 

Při každé konzumaci měly subjekty nosní svorku 

Průběh testování:  

Subjekty 1 h po konzumaci (CM, placebo) provedly 3 série cviků (chin-ups, reverse 

chin-ups, push-ups) do vyčerpání. Mezi jednotlivými cviky byla 3 min pauza. 

Následovala 7 dní pauza a testování se uskutečnilo znovu. 

Měření:  

Krevní laktát, srdeční frekvence, krevní tlak, počet opakování. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wax+B&cauthor_id=25674699
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Výsledky: 

Konzumace CM významně zvýšila celkové množství provedených opakování pro 

každý cvik chin ups (p = 0,003), reverse chin ups (p= 0,017) push ups (p <0,001). 

U měření krevního laktátu (p = 0,935) a krevního tlaku (p = 0,78) nebyl zjištěn 

žádný významný rozdíl mezi skupinami placebo a CM.  

Citace: 

Wax B, Kavazis AN, Luckett W. Effects of Supplemental Citrulline-Malate 

Ingestion on Blood Lactate, Cardiovascular Dynamics, and Resistance Exercise 

Performance in Trained Males. J Diet Suppl. 2016;13(3):269-82. 

doi: 10.3109/19390211.2015.1008615. Epub 2015 Feb 12. PMID: 25674699. 
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3. Acute Effect of Citrulline Malate Supplementation on 

Upper-Body Resistance Exercise Performance in 

Recreationally Resistance-Trained Men 

První autor: Adam M Gonzalez 

Původ studie: Hofstra University, Hempstead, New York. 

Vydáno: The Journal of Strength & Conditioning Research 

Původní vydání: Listopad 2018 

Cíl práce:  Akutní účinek CM na výkon při cvičení horních končetin 

u trénovaných mužů. 

Výzkumný vzorek:  12 mužů, věk 21,4±1,6 let, výška 163,0±46,2 cm, hmotnost  

85,0±12,4 kg 

Kritéria pro zařazení do studie: Subjekty měly alespoň roční zkušenost se 

silovým tréninkem. Neměly žádné zdravotní omezení, nekonzumovaly léky ani 

doplňky, které by mohly zvýšit výkon. 

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená  

 experimentální studie 

Účinná látka: 8 g CM v 500 ml vodě smíchané s ovocnou směsí  

(40 min před měřením)  

Placebo: Nekalorická ochucená 500 ml voda smíchaná s ovocnou směsí 

    (při konzumaci byly použity bílé plastové láhve a sponka na nos) 

Průběh testování:  

Subjekty 40 min po konzumaci (CM, placebo) provedly 5 sérií cviku bench press 

s hranicí maximálního počtu 15 opakování při 75 % 1RM. Mezi jednotlivými 

sériemi byl interval odpočinku 2 min. 

Měření:  

Provedený počet opakování, subjektivní vnímání vydané energie, soustředění, 

únavy, námahy a tloušťka m. triceps brachii. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gonzalez+AM&cauthor_id=29210953
https://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/default.aspx
https://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/default.aspx
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Výsledky: 

Mezi skupinami CM a placebo nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl 

v podaném výkonu (p = 0,089), odezvě svalového otoku, měřítka soustředění, 

energie ani únavy. 

Citace: 

Gonzalez AM, Spitz RW, Ghigiarelli JJ, Sell KM, Mangine GT. Acute Effect of 

Citrulline Malate Supplementation on Upper-Body Resistance Exercise 

Performance in Recreationally Resistance-Trained Men. J Strength Cond Res. 2018 

Nov;32(11):3088-3094. doi: 10.1519/JSC.0000000000002373. PMID: 29210953. 
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4. The Effect of Citrulline Malate Supplementation on Muscle 

Fatigue Among Healthy Participants 

První autor: Tyler M Farney 

Původ studie: Texas A&M University-Kingsville, Kingsville, Texas. 

Vydáno: The Journal of Strength & Conditioning Research 

Původní vydání:  Září 2019 

Cíl práce: Efekt akutní konzumace CM na svalovou únavu po absolvování  

intenzivního cvičení. 

Výzkumný vzorek: 6 mužů, 6 žen, věk 24,1±3,9 let 

Kritéria pro zařazení do studie: Subjekty pravidelně trénovaly během 6ti měsíců 

před studií.  Probandi nesměli být těhotní ani kuřáci. Neprodělali operaci kolene 

nebo kyčle.  

Design práce:  Zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

Účinná látka: 8 g CM smíchaného s ochucenou vodou bez cukru  

(1 h před měřením) 

Placebo: ochucená voda bez cukru 

Průběh testování:  

Mezi každým měřením byla stanovena 1 týden pauza na odplavení látek. Cvičení 

se skládalo z konzumace 1 h před výkonem (placebo, CM). Poté subjekty 

absolvovaly 3 série po sobě 4 jdoucích cviků (squats, lunge jumps, squat jumps, 

and side-to-side jumps). Každý cvik prováděly po dobu 20 s, následoval 30 

s odpočinek. Mezi jednotlivými sériemi byla 1 min pauza. Muži měli stanovenou 

zátěž na všechny cviky 40 lbs a ženy 20 lbs (zátěžová vesta). 

Měření:  

Isokinetický test leg extension před i po cvičení, rychlost únavy, krevní laktát, 

tepová frekvence, výkon. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Farney+TM&cauthor_id=29176388
https://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/default.aspx
https://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/default.aspx
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Výsledky: 

Výsledky neprokázaly žádné významné rozdíly mezi skupinami placebo a CM 

v podaném výkonu (p> 0,05), krevním laktátu (p> 0,05), srdeční frekvenci 

(p> 0,05) nebo subjektivní únavě (p> 0,05). 

Citace: 

Farney TM, Bliss MV, Hearon CM, Salazar DA. The Effect of Citrulline Malate 

Supplementation on Muscle Fatigue Among Healthy Participants. J Strength Cond 

Res. 2019 Sep;33(9):2464-2470. doi: 10.1519/JSC.0000000000002356. PMID: 

29176388. 
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5. Acute citrulline malate supplementation improves upper- 

and lower-body submaximal weightlifting exercise 

performance in resistance-trained females  

První autor: Jordan M. Glenn 

Původ studie: University of Arkansas, Fayetteville, USA 

Vydáno:   European Journal of Nutrition 

Původní vydání: Prosinec 2015 

Cíl práce: Efekt akutní suplementace CM na výkon ve vzpírání u žen. 

Výzkumný vzorek: 15 žen, věk 23,0±3 let, výška 162,6±19,2 cm. 

Kritéria pro zařazení do studie: Neuvedeny 

Design práce: Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná zkřížená studie 

Účinná látka: 8 g dextrózy + 8 g CM 1 h před testováním 

Placebo: 8 g dextrózy 

Průběh testování:  

Subjekty se během testování zúčastnily 3 setkání. Při prvním setkání byly měřeny 

antropometrické údaje. Subjekty se dále účastnily testů maximální síly pro cviky 

bench press a leg press.  Při dalším setkání proběhla konzumace látky (placebo, 

CM) 60 min před cvičením. Následovalo 6 sérií s 80 % 1RM do vyčerpání pro cviky 

leg press a bench press. 

Měření:  

Počet opakování, srdeční tepová frekvence, RPE (hodnocení vnímané námahy) 

  

https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-015-1124-6#auth-Jordan_M_-Glenn
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5980789/
https://link.springer.com/journal/394
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Výsledky: 

Počet opakování se významně zvýšil u skupiny CM oproti placebu při cvičení leg 

press a bench press (p = 0,045). 

Celkové skóre RPE bylo významně nižší u skupiny CM oproti placebu (p = 0,02). 

Rozdíl srdečních frekvencí mezi skupinou placebo a CM se významně nelišila.  

Citace: 

Glenn JM, Gray M, Wethington LN, Stone MS, Stewart RW Jr, Moyen NE. Acute 

citrulline malate supplementation improves upper- and lower-body submaximal 

weightlifting exercise performance in resistance-trained females. Eur J Nutr. 2017 

Mar;56(2):775-784. doi: 10.1007/s00394-015-1124-6. Epub 2015 Dec 11. PMID: 

26658899. 
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6. Citrulline malate supplementation does not improve 

German Volume Training performance or reduce muscle 

soreness in moderately trained males and females  

První autor: Andrew J Chappell 

Původ studie: Sheffield Hallam University, Sheffield, UK. 

Vydáno:  The International Society of Sports Nutrition 

Původní vydání: Srpen 2018  

Cíl práce: Vliv akutní suplementace CM na silový výkon. 

Výzkumný vzorek:  11 mužů a 4 ženy, věk 23,67±2,41 let, 

hmotnost 75,15±13,67 kg, výška 1,72±0,10 m. 

Kritéria pro zařazení do studie:  

Sportovně orientovaní jedinci účastnící se alespoň dvakrát týdně silového tréninku 

po dobu 6 měsíců před začátkem měření. 

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

Účinná látka: 8 g CM (4,21 g citrulin, 3,79 g malát) smíchané s 220 ml ovocné  

šťávy 

Placebo: 6 g kyseliny citronové smíchané s 220 ml ovocné šťávy 1 h. před měřením 

Průběh testování:  

Subjekty se zúčastnily 3 návštěv s odstupem 7 dnů. Úvodní měření obnášelo 

stanovení maximální síly extenzorů kolene. Při 2. a 3. návštěvě byl použit protokol 

GTV, kde subjekty provedly 10 sérií po 10ti opakování pro 70 % 1RM. Před a po 

testování byl odebrán vzorek krve. 24, 48 a 72 h po měření, kdy subjekty 

zaznamenávaly bolestivost svalů. 

Měření:  

Krevní analýza, počet opakování v jednotlivých sériích, subjektivní škála vnímání 

bolesti VAS. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chappell+AJ&cauthor_id=30458655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5980789/
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Výsledky: 

Nebyly hlášeny žádné gastrointestinální problémy. 

Výkon v protokolu GTV neukázal žádné významné změny v počtu opakování mezi 

skupinami (p = 0,33). 

Celková bolestivost svalů během 72 h po měření byla významně vyšší u skupiny 

s CM oproti placebu (p = 0,01). 

Citace: 

Chappell AJ, Allwood DM, Johns R, Brown S, Sultana K, Anand A, Simper T. 

Citrulline malate supplementation does not improve German Volume Training 

performance or reduce muscle soreness in moderately trained males and females. J 

Int Soc Sports Nutr. 2018 Aug 10;15(1):42. doi: 10.1186/s12970-018-0245-8. 

PMID: 30097067; PMCID: PMC6086018. 
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7. Acute Citrulline-Malate Supplementation and High-

Intensity Cycling Performance  

První autor: Brian Cunniffe 

Původ studie: University College London, London, UK. 

Vydáno: Journal of Strength and Conditioning Research  

Rok: Srpen 2016 

Cíl práce: Efekt CM na vytrvalostní výkon při krátkodobých intervalů  

na ergometru. 

Výzkumný vzorek: 10 mužů, věk 23,5±3,7, výška 1,81±0,1 m, hmotnost  

80,7±10,4 kg. 

Kritéria pro přijetí: Ze všech testovaných subjektů nebyl žádný kuřák, všechny 

subjekty byly bez zranění, nepožívaly žádné léky ani doplňky stravy. Studii 

schválila etická komise University College London. 

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

Účinná látka: 12 g CM rozpuštěného do 400 ml vody 

Placebo: 400 ml citrónové šťávy bez cukru 

Průběh testování:  

Celkové měření se skládalo z 3 setkání. 

Úvodní měření sloužilo k získání antropometrických údajů a stanovení VO2 max 

pomocí kalibrovaného ergometru, poté došlo k náhodnému rozdělení skupiny na 

dvě poloviny. Následovalo 7denní období, po kterém se uskutečnilo 2. měření. Při 

2. měření byl subjektům poskytnut nápoj s placebem nebo CM. Na konzumaci měly 

subjekty 15 min, následovalo 45 min odpočinku, kdy byly dotazovány na 

gastrointestinální problémy. Po uplynutí stanoveného času subjekty podstoupily 

opakované sprinty s vysokou intenzitou na ergometru. Na začátku proběhlo 2 min 

zahřátí s odporem 150 W, subjekty provedly 10x15 s sprinty s maximálním úsilím 

na ergometru střídané 30 s aktivního zotavení. Po 5ti minutovém pasivním 

odpočinku následoval test na ergometru s nastaveným odporem odpovídající 
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posledním 3 min závěrečné fáze úvodního laktátového testu. Po ukončení testu 

následovalo 30min pasivní regenerace. V této době byl odebrán vzorek krve. 

Měření:  

Krevní analýza stanovující hladinu citrulinu, ornitinu, glutaminu a změnu PH krve. 

Subjektivní hodnocení vnímané námahy a gastrointestinální problémy 

Výsledky: 

60 min po konzumaci CM se koncentrace citrulinu se zvýšila 8,8 krát, Ornitinu 

3,9 krát, Glutaminu 1,3 krát (p ≤ 0,05). 

Žádný pacient neměl gastrointestinální problémy (p> 0,05). 

Během testování nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v acidobazické 

rovnováze mezi skupinami CM a placebo (p> 0,05). 

Subjektivní index únavy neprokázal žádné zlepšení mezi skupinami CM a placebo 

(p> 0,05). 

Ve výkonu opakovaných sprintů nebyly zjištěny žádné významné rozdíly 

(p> 0,05). 

Citace: Cunniffe, Brian1,2; Papageorgiou, Maria4; O'Brien, Barbara4; Davies, 

Nathan A.3; Grimble, George K.4; Cardinale, Marco1,5 Acute Citrulline-Malate 

Supplementation and High-Intensity Cycling Performance, Journal of Strength and 

Conditioning Research: September 2016 - Volume 30 - Issue 9 - p 2638-2647 doi: 

10.1519/JSC.0000000000001338 
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8. Effects of Supplemental Citrulline Malate Ingestion During 

Repeated Bouts of Lower-Body Exercise in Advanced 

Weightlifters  

První autor: Benjamin Wax 

Původ studie: Mississippi State University,USA 

Vydáno: Journal of Strength and Conditioning Research 

Původní vydání: Březen 2015 

Cíl práce: Vliv CM na anaerobní silový výkon.  

Výzkumný vzorek: 12 Mužů, věk 22±1,4 let, výška 1,79±0,1 m, hmotnost  

84,8±10,9 kg. 

Kritéria pro zařazení do studie: Účastníci v posledním roce absolvovali 

nespecifický silový trénink. Neměli žádné metabolické poruchy, kardiorespirační 

onemocnění, psychologické poruchy. Neutrpěli úrazy kosterního svalstva. 

Neužívají anabolické steroidy, ani doplňky stravy za posledních 6 měsíců.  

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

Účinná látka: 8 g CM smíchaného s 300 ml limonády ovocné šťávy 

Placebo: Maltodextrin a aspartam s 300 ml ovocné šťávy 

Průběh testování:  

Úvodní měření sloužilo k získání antropometrických údajů a max. (1RM) pro každý 

prováděný cvik (leg press, hack squat, leg extension). Následovalo 7denní období, 

po kterém se uskutečnilo 2. měření. 60 min před zahájením 2. měření proběhla 

konzumace CM nebo placebo. Během této hodiny subjekty relaxovaly a na konci 

absolvovaly zahřátí po dobu 5 minut na stacionárním kole při 60-70 ot/min 

s odporem 3-5 kg. Leg press – 2 zahřívací série na leg press (10 opakování s 90,9 

kg, 8 opakování s 136,4 kg). Po provedení rozcvičení a zahřívacích sériích proběhlo 

5 sérií s 60 % (1RM) s počtem opakování do selhání. Mezi jednotlivými sériemi 

byly 3 min pauzy. Hack squat – 1 zahřívací série (10 opakování s 40,9 kg), 

následovalo 5 sérií s 60 % (1RM) s počtem opakování do selhání. Mezi 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wax+B&cauthor_id=25674699
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jednotlivými sériemi byly 3 min pauzy. Leg extension – 1 zahřívací série 

(10 opakování s 36,4 kg), následovalo 5 sérií s 60 % (1RM) s počtem opakování do 

selhání. Mezi jednotlivými sériemi byly 3 minuty pauzy. 

Měření:  

U každého probanda bylo provedeno 10 měření (5 CM a 5 placebo) na každý cvik. 

Koncentrace laktátu v krvi za klidového stavu a neprodleně po ukončení poslední 

série cviku leg extension. Srdeční frekvence a krevní tlak se měřily v klidovém 

stavu, 5 a 10 min po ukončení cvičení. 

Výsledky: 

Protokol cvičení hack squat naznačil, že CM zmírňuje svalovou únavu a to mezi 

výsledky  4., 5. série a 2., 3. série u obou léčebných skupin (p ≤ 0,05). 

Skupina CM provedla významně vyšší počet opakování oproti placebu a to při 

všech cvičení (p ≤ 0,05). 

Při měření laktátu v krvi nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi skupinami 

placebo a CM (p> 0,05). 

Při měření srdeční tepové frekvence nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi 

skupinami placebo a CM (p> 0,05). 

Analýza měření systolického krevního tlaku neodhalila žádné statisticky významné 

rozdíly mezi skupinami placebo a CM (p> 0,05). 

Citace: 

Wax, Benjamin1; Kavazis, Andreas N.2; Weldon, Kevin1; Sperlak, 

Joseph1 Effects of Supplemental Citrulline Malate Ingestion During Repeated 

Bouts of Lower-Body Exercise in Advanced Weightlifters, The Journal of Strength 

& Conditioning Research: March 2015 - Volume 29 - Issue 3 - p 786-792 doi: 

10.1519/JSC.0000000000000670 
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9. Citrulline Malate Enhances Athletic Anaerobic 

Performance and Relieves Muscle Soreness  

První autor: Pérez-Guisado 

Původ studie: University of Córdoba, Córdoba, Španělsko 

Vydáno:  The Journal of Strength & Conditioning Research 

Původní vydání: Květen 2010 

Cíl práce: Efekt CM na silový výkon. 

Výzkumný vzorek: 41 mužů, věk 29,80±7,64 let, hmotnost 81,12±17,43 kg 

Podmínky přijetí do studie:  

Subjekty netrpěly chronickým onemocněním, neužívaly léky na předpis 

a ani ergogenní prostředky. Nemají dřívější zkušenosti s CM. Subjekty absolvovaly 

v posledních 6ti měsících nespecifický silový trénink v rozsahu 6±2 h ve frekvenci 

4±2 tréninkové jednotky týdně. 

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

Účinná látka: 200 ml (80 ml CM, 8 g CM, 8 sáčků Stimol), 20 ml citronové šťávy,  

10 g cukru, 60 mg sodíku sacharinu a pitnou vodu do 200 ml roztoku. 

Placebo: 40 ml citronové šťávy, 10 g práškového cukru, 60 mg sodíku sacharinu,  

   doplněno vodou, aby nápoj měl 200 ml  

Průběh testování:  

Při úvodním setkání byla stanovena max. (1RM) ke cviku bench press Následoval 

tréninkový program z 5ti tréninků: pondělí - prsní svaly, úterý – zádové svalů, 

středa – svaly dolních končetin, čtvrtek – svaly oblasti ramene, pátek – svaly horní 

končetiny. Pro sobotu a neděli byla stanovena regenerace 48 h. 

 Testový den 1 (CM, placebo) 

 Týdenní proces odplavení látek 

 Identický 5-ti denní tréninkový program zakončený 48 h regenerace 

 Testový den 2 (placebo, CM) 

https://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/default.aspx
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Testový den začal konzumací nápoje 1 h před měřením (CM, placebo), následovalo 

cvičení, kde probandi provedli test opakovaného úsilí na 80 % (1RM) v 8 sériích 

cviku bench press (4 série na začátku tréninku a 4 na konci). Mezi testovanými 

cviky byly vloženy 4 série incline barbell bench press a  4 série incline flyes. Mezi 

jednotlivými sériemi byla 1 min pauza a 2 min mezi cviky. 

Měření:  

Rozdíl počtu opakování mezi skupinami (placebo, CM), test bolestivosti svalů).  

Výsledky: 

15 % (6) subjektů hlásilo jako vedlejší účinek žaludeční potíže.  

Počet opakování u probandů s CM oproti placebu se významně zvýšil od třetí série 

cvičení. Zvýšení korelovalo s počtem sérií v každé skupině, přičemž se počet 

opakování ve 4. sérii zvedl o 18 % a druhá skupina o 53 % (p <0,0001). 

Při měření skóre bolestivosti svalů po 24 a 48 h se potvrdilo signifikantní snížení 

vnímání bolesti ve studii s CM o 40 % oproti placebu (p ≤ 0,05). 

Citace: 

Pérez-Guisado, Joaquín1; Jakeman, Philip M2 Citrulline Malate Enhances Athletic 

Anaerobic Performance and Relieves Muscle Soreness, Journal of Strength and 

Conditioning Research: May 2010 - Volume 24 - Issue 5 - p 1215-1222 doi: 

10.1519/JSC.0b013e3181cb28e0: 31291417; PMCID: PMC6777875. 
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4.2.2 Chronický citrulin malát 

10. Citrulline Malate Does Not Improve Muscle Recovery after 

Resistance Exercise in Untrained Young Adult Men  

První autor: Douglas K. Da Silva 

Původ studie: North University of Paraná, Londrina, Brazil 

Vydáno: Nutrients journal  

Původní vydání: Říjen 2017 

Cíl práce: Efekt konzumace CM na regeneraci svalů po silovém tréninku. 

Výzkumný vzorek:  9 mužů, věk 24,0±3,3 let, hmotnost 77,4±9,6 kg,  

výška 175,1±4,8 cm 

Kritéria pro zařazení do studie: Probandi nebyli kuřáci ani vegetariáni, neužívali 

žádné ergogenní doplňky, anabolické steroidy nebo léky ovlivňující regeneraci 

svalů po dobu 6 měsíců před začátkem studie. Účastníci cvičili 2 dny v týdnu po 

dobu 6 měsíců před zahájením studie. Účastníci poskytli denní příjem potravy a 

popis životního stylu. Získali lékařský souhlas k provádění fyzických cvičení. 

Design práce:  Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná zkřížená experimentální  

studie 

Účinná látka: 4 x 6 g CM rozpuštěného do 200 ml vody (60 min před cvičením a  

3 x 60 min před testy únavy) 

Placebo: 4 x 6 g kukuřičného škrobu rozpuštěného do 200 ml vody 

Průběh testování:  

Subjekty se podrobily testům maximální hmotnosti pro 10 opakování u cviků leg 

press a hack squat. Dále jim byly změřeny antropometrické údaje. V den hlavního 

testování byla podána látka (placebo, CM) 60 min před zahájením cvičení. 

Cvičení obsahovalo 3 série po 8-12 opakování při 90 % 10 RM s 2 min pauzou 

mezi jednotlivými cviky i sériemi (3 leg press, 3 hack squat). 24, 48 a 72 h po 

prvním měření byly subjekty podrobeny zkoušce svalové únavy pomocí cviků leg 

press a hack squat se 100 % 10 RM do vyčerpání. 60  min před testováním byla 
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podána látka (placebo, CM). Následovalo 7denní období, po kterém se skupiny 

placebo a CM vyměnily. 

Měření:  

Počet maximálních opakování, EMG, bolestivost svalů, hladina kreatinkinázy, 

laktátu.  

Výsledky: 

Hladina kreatinkinázy se 24, 48, 72 h po cvičení zvýšila bez rozdílu mezi placebem 

a CM (p> 0,05). 

Bolestivost svalů mezi skupinami placebo a CM neukázala žádné významné rozdíly 

(p> 0,05). 

Počet opakování a subjektivní vnímaná námaha se významně nelišily mezi 

skupinami CM a placebo (p> 0,05). 

Hladiny laktátu v krvi se po cvičení zvýšily, ale mezi skupinami CM a placebo 

nedošlo k významné změně (p> 0,05). 

Výsledná data neukazují na žádné významné změny mezi skupinami CM a placebo 

pro všechny proměnné (p> 0,05). 

Citace: 

da Silva DK, Jacinto JL, de Andrade WB, Roveratti MC, Estoche JM, Balvedi 

MCW, de Oliveira DB, da Silva RA, Aguiar AF. Citrulline Malate Does Not 

Improve Muscle Recovery after Resistance Exercise in Untrained Young Adult 

Men. Nutrients. 2017 Oct 18;9(10):1132. doi: 10.3390/nu9101132. PMID: 

29057836; PMCID: PMC5691748. 
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11. Eight weeks of resistance training in conjunction with 

glutathione and L-Citrulline supplementation increases lean 

mass and has no adverse effects on blood clinical safety 

markers in resistance-trained males  

První autor: Paul Hwang 

Původ studie: Baylor University, Waco, TX USA 

Vydáno: Journal of the International Society of Sports Nutrition 

Původní vydání: Červen 2018 

Cíl práce: Efekt CM a Cit + GSH na maximální sílu po 8týdenním cvičebním 

protokolu 

Výzkumný vzorek: 75 mužů, věk 18 - 35 let, index tělesné hmotnosti 18,5– 25 

kg/m2.  

Kritéria pro zařazení do studie:  

Studie se nemohly účastnit subjekty, které užívaly tabákové výrobky, doplňky 

stravy po dobu 3 měsíců před měřením a dále osoby se zraněním, které by mohly 

narušit podávaný výkon. 

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná 

experimentální studie 

Účinná látka:  

1. 200 mg Glutathionu + 2 g L-citrulin denně po dobu 8 týdnů. 

2. 2 g CM denně po dobu 8 týdnů. 

Placebo: 2,52 g celulózy po dobu 8 týdnů. 

Konzumace probíhala 1 h před cvičením a v odpočinkové dny v době snídaně. 

Certifikovaná společnost zaručila vhodnou zaslepenost studie. 

Průběh testování:  

Celkové měření se skládalo z 3 identických setkání před začátkem studie, po 4 a 8 

týdnech. Na začátku setkání se uskutečnilo měření tělesné hmotnosti, obsah tělesné 

vody v těle, zastoupení tělesného tuku a tukoprosté hmoty. Následoval test 

maximální síly pro 1RM u cviku Leg press a bench press. Mezi jednotlivými 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hwang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29945625
https://jissn.biomedcentral.com/
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měřeními, se respondenti podrobili cvičebnímu protokolu, který trval 8 týdnů, 

skládajícího se ze 4 tréninkových programů týdně, 2 na horní a 2 na dolní 

končetiny. 

Měření:  

Složení tělesné hmotnosti, maximální síla (bench press, leg press), vzorky krve před 

a po 8 týdnech 

Výsledky: 

Po 8 týdnech nedošlo k významné změně v tukoprosté hmotě mezi jednotlivými 

skupinami  (p  > 0,05). 

Po 8 týdnech měření maximální svalové síly nedošlo mezi skupinami 

k významnému rozdílu (p  > 0,05). 

Od 4. do 8. týdne se u skupiny se suplementací GSH a Cit významná korelace mezi 

tukoprostou hmotou a maximální silou. Tento výsledek ukazuje, že po konzumaci 

GSM+Cit může zvýšit tukoprostou hmotu nezávisle na zvýšení maximální síly 

(p  < 0,05). 

Citace: 

Hwang P, Morales Marroquín FE, Gann J, Andre T, McKinley-Barnard S, Kim C, 

Morita M, Willoughby DS. Eight weeks of resistance training in conjunction with 

glutathione and L-Citrulline supplementation increases lean mass and has no 

adverse effects on blood clinical safety markers in resistance-trained males. J Int 

Soc Sports Nutr. 2018 Jun 27;15(1):30. doi: 10.1186/s12970-018-0235-x. PMID: 

29945625; PMCID: PMC6020314. 
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4.2.3 Akutní citrulin  

12. Watermelon juice: potential functional drink for sore 

muscle relief in athletes 

První autor: Martha P Tarazona-Díaz 

Původ studie: Universidad Politécnica de Cartagena, Spain 

Vydáno: Journal of agricultural and food chemistry 

Původní vydání: Srpen 2013 

Cíl práce: Efekt akutní suplementace melounové šťávy obohacené o Cit na 

anaerobní výkon na ergometru. 

Výzkumný vzorek:  7 mužů, věk 22,7±0,8 let, výška 170,8±3,6 cm, hmotnost 

68,9±3,8 kg 

Kritéria pro zařazení do studie: Subjekty neužívaly žádné léky a neměly zranění, 

které by mohlo narušit výkon. Subjekty prošly vstupním testováním, zaměřeným 

na kardiovaskulární onemocnění. 

Design práce:  Placebem kontrolovaná experimentální studie 

Účinná látka: 500 ml melounové šťávy (1,17 g Cit) + 4,83 g Cit 

Placebo: 500 ml výtažek ze zeleniny a ovoce (šípek, ibišek, jahody, jablko)  

Průběh testování:  

Subjekty konzumovaly 1 h před měřením (Cit, placebo). Výkonnostní test spočíval 

v 5ti min výkonu na ergometru při zátěži 75 W. Následoval 11ti min test na 

ergometru měřící anaerobní vytrvalost s odporem 4,5 a 5 kg, v závislosti na váze 

probanda. Subjekt následně dokončil 8 sérií po 30 s intervalech s 1 min pauzou 

a konečným 3 min zotavením. Mezi testováním bylo 5 dnů na odplavení látek. 

Měření:  

Borgova stupnice vnímané námahy, bolestivost svalů 24 a 48 h po výkonu, kadence 

výkonnostního testu na ergometru, krevní laktát, srdeční frekvence. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tarazona-D%C3%ADaz+MP&cauthor_id=23862566
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Výsledky: 

Bolestivost svalů byla signifikantně nižší po 24 h u skupiny Cit oproti placebu 

(p < 0,05). 

Po 48 h se rozdíl mezi skupinami v bolestivosti svalů nelišil (p > 0,05). 

Srdeční frekvence se významně nelišila mezi jednotlivými skupinami (p > 0,05). 

Při provádění výkonnostního anaerobního testu nebyly mezi skupinami žádné 

významné rozdíly (p > 0,05). 

Krevní laktát se mezi skupinami placebo a Cit významně nelišil (p > 0,05). 

Citace: 

Tarazona-Díaz MP, Alacid F, Carrasco M, Martínez I, Aguayo E. Watermelon 

juice: potential functional drink for sore muscle relief in athletes. J Agric Food 

Chem. 2013 Aug 7;61(31):7522-8. doi: 10.1021/jf400964r. Epub 2013 Jul 29. 

Erratum in: J Agric Food Chem. 2013 Nov 20;61(46):11241. PMID: 23862566. 
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13. The effect of l-citrulline and watermelon juice 

supplementation on anaerobic and aerobic exercise 

performance 

První autor: Paul T Cutrufello 

Původ studie: The University of Scranton, Scranton, USA 

Vydáno: Journal of Sports Sciences 

Původní vydání: Prosinec 2015 

Cíl práce: Akutní účinek Cit a melounové šťávy na vytrvalostní výkon. 

Výzkumný vzorek:  

11 mužů - věk 20,6±1,2 let, výška 179,1±4,8 cm, hmotnost 78,7±9,9 kg,  

11 žen - věk 21,0±1,3 let, výška 170,5±7,2 cm, hmotnost 65,5±10,9 kg 

Kritéria pro zařazení do studie: Subjekty měly alespoň roční zkušenost se 

silovým tréninkem. Neměly žádné astmatické ani kardiovaskulární onemocnění, 

nekonzumovaly léky ani doplňky, které by mohly zvýšit výkon. 

Design práce:  Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

Účinná látka: 710 ml sacharózové šťávy obsahující 6 g Cit 

  710 ml melounové šťávy obsahující 1 g Cit 

Placebo: 710 ml sacharózové šťávy 

Průběh testování:  

Subjekty 1 h po konzumaci (Cit, melounové šťávy, placebo) provedly 5 sérií cviku 

bench press s maximálním počtem pakování při 80% 1RM. Mezi jednotlivými 

sériemi byl interval odpočinku 30 s. Poté absolvovaly test VO2 max na běžeckém 

páse (TTE treadmill protocol). 

Měření:  

Počet opakování, VO2 max, vasodilatace, TTE. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cutrufello+PT&cauthor_id=25517106
https://www.tandfonline.com/toc/rjsp20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rjsp20/current
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Výsledky: 

Mezi skupinami (Cit, melounové šťávy, placebo) nebyl zjištěn žádný statisticky 

významný rozdíl (p  > 0,05). 

Suplementace neměla vliv na počet opakování, změnu VO2 max, čas TE mezi 

jednotlivými skupinami (p  > 0,05). 

Citace: 

Cutrufello PT, Gadomski SJ, Zavorsky GS. The effect of l-citrulline and 

watermelon juice supplementation on anaerobic and aerobic exercise performance. 

J Sports Sci. 2015;33(14):1459-66. doi: 10.1080/02640414.2014.990495. Epub 

2014 Dec 17. PMID: 25517106. 
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4.2.4 Chronický citrulin  

14. Two weeks of watermelon juice supplementation improves 

nitric oxide bioavailability but not endurance exercise 

performance in humans. 

První autor: Stephen J Bailey 

Původ studie: Nitric Oxide - Biology and Chemistry 

Vydáno: University of Exeter, Exeter, UK 

Původní vydání: Července 2016 

Cíl práce: Efekt suplementace cit na biologickou dostupnost oxidu dusnatého 

a výkon při cvičení. 

Výzkumný vzorek: 8 mužů, věk 22±2 let, výška 183±9 cm, hmotnost 79±12 kg 

Kritéria pro zařazení do studie: Subjekty nebyly kuřáci a nekonzumovaly žádné 

doplňky stravy obsahující látky bohaté na oxid dusnatý. 

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

Účinná látka: 16 x 300 ml koncentrátu z melounové šťávy  (3,4 g Cit) 

Placebo: 16 x 300 ml koncentrátu jablečné šťávy  

Průběh testování:  

Subjekty konzumovaly 16 dní (Cit, placebo). V den testování byla podána látka 

45 min před výkonem. Subjekty byly podrobeny testu na krevní tlak, odebrány 

vzorky krve, poté následoval test s postupně rostoucí zátěží na ergometru. Subjekt 

šlapal 3  min při zátěži 20 W, poté se zátěž zvýšila každou min o 30 W až do 

vyčerpání subjektu, který musel udržet frekvenci 70-90 ot/min. 

Měření:  

Plazmatická koncentrace Cit, Arg, dusitany, krevní tlak, okysličení svalů, čas do 

vyčerpání. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bailey+SJ&cauthor_id=26023227
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Výsledky: 

Data krevní plazmy pro Arg, Cit a dusitany byla významně vyšší u skupiny 

s melounovou šťávou než u placeba (p < 0,01). 

Systolický tlak byl vyšší u skupiny s melounovou šťávou než u placeba (p < 0,05). 

Index okysličení kosterního svalstva byl vyšší u skupiny s melounovou šťávou než 

u placeba (p < 0,05). 

Celková doba do vyčerpání se během zátěžového testu mezi skupinami významně 

nelišila (p > 0,05). 

Citace: 

Bailey SJ, Blackwell JR, Williams E, Vanhatalo A, Wylie LJ, Winyard PG, Jones 

AM. Two weeks of watermelon juice supplementation improves nitric oxide 

bioavailability but not endurance exercise performance in humans. Nitric Oxide. 

2016 Sep 30;59:10-20. doi: 10.1016/j.niox.2016.06.008. Epub 2016 Jul 1. PMID: 

27378312. 
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15. l-Citrulline supplementation improves O2 uptake kinetics 

and high-intensity exercise performance in humans 

První autor: Stephen J Bailey 

Původ studie: Nitric Oxide - Biology and Chemistry 

Vydáno: University of Exeter, Exeter, UK 

Původní vydání: Srpen 2015 

Cíl práce: Efekt suplementace Cit a Arg na vytrvalostní cyklistický výkon  

Výzkumný vzorek: 10 mužů, věk 19±1 let, výška 180±8 cm, hmotnost 79±11 kg 

Kritéria pro zařazení do studie: Subjekty nebyly kuřáci a nekonzumovaly žádné 

doplňky stravy. 

Design práce:  dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná zkřížená experimentální 

studie 

Účinná látka: 7 x 6 g Cit + 4,3 g maltodextrinu 

  7 x 6 g Arg + 4,3 g maltodextrinu 

Placebo: 7 x 10,7 g maltodextrinu 

Všechny formy suplementace byly smíchány s 500 ml vody a 75 ml džusu s příchutí 

černého rybízu 

Průběh testování:  

Subjekty konzumovaly 7 dní (Cit, Arg, placebo). V den testování byla podána látka 

1 h před výkonem. Subjekty byly podrobeny testu na krevní tlak, odebrány vzorky 

krve, poté následovaly 3 po sobě jdoucí testy střední a vysoké intenzity na 

cyklistickém ergometru. Jednalo se o 6 min 70 % max. tepové frekvence, 60 s sprint 

a poté následovat test odolávání zátěži do vyčerpání. 

Měření:  

Výkon na ergometru, plazmatická koncentrace, krevní tlak. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bailey+SJ&cauthor_id=26023227
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Výsledky: 

Data krevní plazmy pro Arg, Cit a Orn byla významně vyšší než u placeba 

(p <0,001). 

Koncentrace dusitanů v plazmě byla pro skupinu Cit oproti placebu vyšší, ale 

neměla statistickou významnost (p = 0,08). 

Systolický tlak byl významně nižší u suplementace Cit oproti placebu (p <0,05). 

Diastolický tlak neprokázal žádné významné rozdíly mezi skupinami placebo, Cit 

ani Arg (p  > 0,05). 

Suplementace Cit zvýšila maximální výkon při 60 s sprintu o 9 % a celkovou 

provedenou práci o 7 % oproti placebu (p <0,05). 

Suplementace Cit významně prodloužila dobu výkonu testu odolávání proti zátěži 

o 12 % oproti placebu (p <0,05). 

Citace: 

Bailey SJ, Blackwell JR, Lord T, Vanhatalo A, Winyard PG, Jones AM. l-Citrulline 

supplementation improves O2 uptake kinetics and high-intensity exercise 

performance in humans. J Appl Physiol (1985). 2015 Aug 15;119(4):385-95. doi: 

10.1152/japplphysiol.00192.2014. Epub 2015 May 28. PMID: 26023227. 
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16. One Week of L-Citrulline Supplementation Improves 

Performance in Trained Cyclists 

První autor: Sean T Stanelle 

Původ studie: Texas A&M University, College Station, USA 

Vydáno:  The Journal of Strength & Conditioning Research 

Původní vydání: Prosinec 2019 

Cíl práce: Efekt chronické suplementace Cit na vytrvalostní  cyklistický výkon  

Výzkumný vzorek:  9 mužů, věk 24±3 let, výška 181±7 cm, hmotnost 76±13 kg 

Kritéria pro zařazení do studie: Subjekty nesměly mít žádná kardiovaskulární, 

pohybová, plicní, ani metabolická onemocnění. Nekonzumovaly žádné ergogenní 

pomůcky 2 týdny před měřením. Testovací subjekt byl složen ze závodních cyklistů 

a triatlonistů. 

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

Účinná látka: 7 x 6 g Cit   

Placebo: 7 x 6 g maltodextrinu 

Průběh testování:  

Subjekty konzumovaly 7 dní (Cit, placebo). V den měření byla podána látka 2 h 

před výkonem. Subjekty poté absolvovaly cyklistický okruh 40 km (TT) 

následovaný opakovanými sprinty (SRT). Následovala 7 dní pauza, poté se skupiny 

vyměnily. 

Měření:  

Srdeční frekvence, čas TT, vnímaná námaha, subjektivní vnímání síly během 

závodu. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stanelle+ST&cauthor_id=31860534
https://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/default.aspx
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Výsledky: 

Suplementace Cit významně zlepšila výsledný čas cyklistického okruhu oproti 

placebu o 5,2 % (p = 0,08). 

Suplementace Cit významně zvýšila průměrnou tepovou frekvenci, zlepšila 

hodnocení vnímané námahy (p <0,05). 

Citace: 

Stanelle ST, McLaughlin KL, Crouse SF. One Week of L-Citrulline 

Supplementation Improves Performance in Trained Cyclists. J Strength Cond Res. 

2020 Mar;34(3):647-652. doi: 10.1519/JSC.0000000000003418. PMID: 

31860534. 
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17. A combination of oral L-citrulline and L-arginine improved 

10-min full-power cycling test performance in male 

collegiate soccer players: a randomized crossover trial 

První autor: Izumi Suzuki 

Původ studie: Juntendo University, Chiba, Japan 

Vydáno: European Journal of Applied Physiology 

Původní vydání: Únor 2016 

Cíl práce: Vliv 7denní konzumace Cit + Arg 10 min výkonu na ergometru  

Výzkumný vzorek:  20 mužů, věk 19,0±0,2 let, hmotnost 65,4±0,1 kg, výška  

173,1±1,1 cm,  

Kritéria pro zařazení do studie: Subjekty byly vyloučeny ze studie v případě, že 

měly kardiovaskulární, respirační, endokrinní, metabolické a jaterní problémy. 

Dále alergie na Arg nebo Cit, bolesti na hrudi a sezónní alergie.   

Design práce: Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

studie. 

Účinná látka: 7 dní 1,2 g Arg + 1,2 g Cit (1 h před cvičením) 

Placebo: granulovaný prášek obsahující 2,4 g maltitolu  

Průběh testování:  

Subjekty konzumovaly Cit + Arg nebo placebo 1 h před testováním, kdy byl 

odebrán i vzorek krve. Následoval odpočinek a 15 min před výkonem proběhlo 

rozcvičení. Poté subjekty absolvovaly 10 min test na cyklistickém ergometru, kdy 

udržovaly 60 ot/min při výkonu určeném dle 75 % HR max. Ihned po dokončení 

byl odebrán opět vzorek krve a vyplněn dotazník (VAS) subjektivního vnímání 

námahy. 

Měření:  

Plazmatická koncentrace Arg a Cit v krvi, výkon na ergometru, dotazník VAS. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Suzuki+I&cauthor_id=30847640
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Výsledky: 

Výkon na ergometru byl významně vyšší u skupiny Cit + Arg oproti placebu 

(p <0,05). 

Plazmatická koncentrace Cit a Arg se významně zvýšila u skupiny Cit + Arg oproti 

placebu (p <0,01).  

Subjektivní vnímání bolesti bylo u skupiny Cit + Arg lepší oproti placebu (p <0,05). 

Citace: 

Suzuki I, Sakuraba K, Horiike T, Kishi T, Yabe J, Suzuki T, Morita M, Nishimura 

A, Suzuki Y. A combination of oral L-citrulline and L-arginine improved 10-min 

full-power cycling test performance in male collegiate soccer players: a randomized 

crossover trial. Eur J Appl Physiol. 2019 May;119(5):1075-1084. doi: 

10.1007/s00421-019-04097-7. Epub 2019 Feb 16. PMID: 30847640; PMCID: 

PMC6469824. 
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18. Oral L-citrulline supplementation enhances cycling time 

trial performance in healthy trained men: Double-blind 

randomized placebo-controlled 2-way crossover study  

První autor: Takashi Suzuki  

Původ studie: KYOWA HAKKO BIO CO, Ibaraki, Japonsko 

Vydáno: Journal of the International Society of Sports Nutrition 

Původní vydání: Únor 2016 

Cíl práce: Efekt chronické konzumace Cit na 4km závod na ergometru 

Výzkumný vzorek: 22 mužů, věk 29±8,4 let, hmotnost 74±9,4 kg,  

výška 175±4,1 cm 

Kritéria pro zařazení do studie:  

Studie se nemohly účastnit subjekty, které užívaly léky, doplňky stravy, dále kuřáci 

a osoby se zraněními, která by mohla narušit podávaný výkon. 

Design práce:  Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená  

 experimentální studie 

Účinná látka: 7 x 9 tobolek složených z 2,4 g L-Citrulinu  

Placebo:  7 x 9 tobolek složená z 2,4 g  kukuřičného škrobu 

Každý den po dobu 7 dní 1 h před výkonem. 

Průběh testování:  

Celkové měření se skládalo z 3 setkání. Během prvního sekání se uskutečnilo 

měření antropometrických údajů a stanovení zátěže pro ergometr. Následoval 4 km 

časový test (TT) na ergometru. Pracovní rychlost byla nastavena na 60 ot/min 

a PWC 75 % tepové frekvence. Po skončení měření proběhla 3-týdenní doba na 

odplavení a výměna skupin placebo Cit. 

Měření:  

Doba dokončení 4 km TT na ergometru, výkon, VO2max, hladina dusitanů 

a dusičnanů v plazmě. Subjektivní hodnocení úrovně vnímání bolesti a únavy. 

Koncentrace aminokyselin (L-valin, L-isoleucin, L-leucin, L-arginin a L-citrulin. 

https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-016-0117-z#auth-Takashi-Suzuki
https://jissn.biomedcentral.com/
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Výsledky: 

Sedmidenní konzumace L-citrulinu zvýšila hladinu L-argininu  v plazmě 

(p <0,05). 

Plazmatická hladina L-citrulinu a L-argininu je významně vyšší u skupiny s L-

citrulinem než s placebem (p <0,05). 

Hladiny aminokyselin BCAA (L-valin, L-isoleucin, L-leucin) byly signifikantně 

nižší u skupiny s L-citrulinem než u placeba (p <0,05). 

L-citrulin výrazně zlepšil subjektivní pocity svalové únavy a koncentrace 

bezprostředně po cvičení (p <0,05). 

Suplementace L-citrulinem významně snížila dobu potřebnou k dokončení TT ve 

srovnání s placebem, přičemž průměrné snížení ve skupině bylo 1,5 % (p <0,05). 

Citace: 

Suzuki T, Morita M, Kobayashi Y, Kamimura A. Oral L-citrulline supplementation 

enhances cycling time trial performance in healthy trained men: Double-blind 

randomized placebo-controlled 2-way crossover study. J Int Soc Sports Nutr. 2016 

Feb 19;13:6. doi: 10.1186/s12970-016-0117-z. PMID: 26900386; PMCID: 

PMC4759860. 
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5 Výsledky přehledové studie  

Tato část práce obsahuje výsledky přehledové studie rozdělené na podkapitoly. 

Nejprve uvedu roky, kdy byly vydané vědecké články uveřejněny spolu s časopisy, 

ve kterých byly publikovány. Poté budu rozebírat autory a původ vědeckých studií. 

Následně rozeberu výzkumný vzorek a počet probandů, který výzkumné práce 

obsahují. Důležitou součástí výsledků budou použité výzkumné metody, doba 

konzumace a míra účinné látky, volba placeba a nakonec porovnání výsledků 

jednotlivých výzkumů. 

5.1  Roky vydání vědeckých prací a časopisy 

V rámci mé práce jsem se rozhodnul použít vědecké články za posledních 10 let, 

a to v letech 2010-2020. Z tabulky je patrné, že nejvíce studií bylo provedeno 

v letech 2015, 2016, 2018. Rešerše byla provedena v roce 2020. 

Vědecké studie vyšly v 10 různých odborných časopisech, které jsou vyobrazeny 

v tabulce níže. Články se objevovaly v časopisech o suplementaci, sportu, 

fyziologii, biologii a chemii. Jeden časopis (The Journal of Strength & Conditioning 

Research) se vyskytl šestkrát. Tři časopisy vydali po dvou článcích (Journal 

of Dietary Supplements, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 

Nitric Oxide - Biology and Chemistry). 
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Tabulka č:1: přehled počtu studií vydaný časopisy 

Časopis četnost 

Journal of Dietary Supplements 2 

The Journal of Strength & Conditioning Research  6 

European Journal of Nutrition 1 

The International Society of Sports Nutrition 1 

Nutrients journal 1 

Journal of the International Society of Sports Nutrition  2 

Journal of agricultural and food chemistry 1 

Journal of Sports Sciences 1 

Nitric Oxide - Biology and Chemistry 2 

European Journal of Applied Physiology 1 

5.2 Autoři výzkumů, země a instituce 

Nyní se zaměřím na autory vybraných vědeckých studií. Na 18 vědeckých studií 

se podílelo 94 autorů, z nichž 3 hlavní autoři publikovali po 2 pracích a zbylých 12 

jednu. V průměru se na jednom článku podílelo 5,22 autorů. 

 

Obrázek č. 6: počet autorů podílející se na vědeckých studiích 

V rámci mé diplomové práce jsem při tvorbě rešerše blíže nespecifikoval 

geografické omezení. Autoři zabývající se problematikou citrulinu jsou z celého 

světa. V tabulce níže je v levém sloupci chronologicky název instituce, město a stát. 

Nejčastěji to jsou právě školské instituty a univerzity, ale i soukromé společnosti. 

Pouze 3 autoři publikovali 2 články, ale jeden z nich publikoval každý na jiné 

univerzitě. 
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https://link.springer.com/journal/394
https://jissn.biomedcentral.com/
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Tabulka č. 2: počet autorů podílející se na vědeckých studiích 

Název Instituce, město, stát 

pořadové číslo 

studie 

Sheffield Hallam University, Sheffield, UK. 1, 6 

Mississippi State University, Jackson, USA 2 

Hofstra University, Hempstead, New York 3 

Texas A&M University-Kingsville, Kingsville, Texas. 4 

University of Arkansas, Fayetteville, USA 5 

University College London, London, UK. 7 

Mississippi State University, Jackson, USA 8 

University of Córdoba, Córdoba, Španělsko 9 

North University of Paraná, Londrina, Brazil 10 

Baylor University, Waco, TX USA 11 

Universidad Politécnica de Cartagena, Spain 12 

University of Scranton, Scranton, USA 13 

University of Exeter, Exeter, UK 14, 15 

Texas A&M University, College Station, USA 16 

Juntendo University, Chiba, Japan 17 

KYOWA HAKKO BIO CO, Ibaraki, Japonsko 18 

 

V následující tabulce jsou vyobrazeny všechny země, ve kterých autoři, své 

vědecké práce vydali. Jedná se celkem o 5 zemí. Největší zastoupení mají Spojené 

státy americké, téměř 44 % všech prací, dále Velká Británie s 28 % a o zbytek se 

podělily státy Japonsko, Brazílie a Španělsko. 

Tabulka č. 3: národnost autorů studií 

Státy počet autorů 

Velká Británie 5 

USA 8 

Španělsko 2 

Brazílie 1 

Japonsko 2 

  



58 

5.3 Design práce 

Při rozboru se zaměřím právě na vybrané experimentální vědecké práce 

z přehledové studie a přiblížím jejich rozdílnost mezi sebou. Z 18ti studií mělo 

právě 13 první variantu experimentální studie, kdy proběhlo dvojité zaslepení, 

randomizace, použití placeba a zkřížení obou ramen studie. Ostatní níže popsané 

varianty experimentálních studií se vyskytují vždy jednou. 

1. Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie obsahuje: 

- náhodné rozdělení výběru do dvou skupin (ramen); 

- měřený subjekt ani měřitel neví, v jaké skupině je měřený subjekt 

(experimentální/kontrolní); 

- placebo slouží k porovnání výsledků s účinnou látkou 

- zkřížení studie (cross-over design) znamená, že měřící subjekt dostane 

v randomizované pořadí obě terapie (experimentální i kontrolní část). 

2. Zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná zkřížená experimentální 

studie: 

- náhodné rozdělení výběru do dvou skupin (ramen); 

- měřený subjekt neví, na rozdíl od měřitele, v jaké skupině je měřený subjekt 

(experimentální/kontrolní); 

- placebo slouží k porovnání výsledků s účinnou látkou; 

- zkřížení studie (cross-over design) znamená, že měřící subjekt dostane; 

v randomizované pořadí obě terapie (experimentální i kontrolní část). 

3. Zaslepená placebem kontrolovaná zkřížená experimentální studie: 

- měřitel určil, do jaké skupiny bude testovací subjekt přiřazen; 

- měřený subjekt neví, na rozdíl od měřitele, v jaké skupině je měřený subjekt 

(experimentální/kontrolní); 

- placebo slouží k porovnání výsledků s účinnou látkou; 

- zkřížení studie (cross-over design) znamená, že měřící subjekt dostane; 

v randomizované pořadí obě terapie (experimentální i kontrolní část). 
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4. Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná zkřížená experimentální studie: 

- měřitel určil, do jaké skupiny bude testovací subjekt přiřazen; 

- měřený subjekt neví, na rozdíl od měřitele, v jaké skupině je měřený subjekt 

(experimentální/kontrolní); 

- placebo slouží k porovnání výsledků s účinnou látkou; 

- zkřížení studie (cross-over design) znamená, že měřící subjekt dostane 

v randomizované pořadí obě terapie (experimentální i kontrolní část). 

5. Dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná experimentální 

studie: 

- náhodné rozdělení výběru do dvou skupin (ramen); 

- měřený subjekt ani měřitel neví, v jaké skupině je měřený subjekt 

(experimentální/kontrolní); 

- placebo slouží k porovnání výsledků s účinnou látkou; 

- testovaný subjekt je zařazen pouze do experimentální nebo kontrolní 

skupiny. 

6. Placebem kontrolovaná experimentální studie: 

- měřitel určil, do jaké skupiny bude testovací subjekt přiřazen; 

- měřený subjekt věděl, jestli bude v kontrolní nebo experimentální skupině; 

- placebo slouží k porovnání výsledků s účinnou látkou; 

- testovaný subjekt je zařazen pouze do experimentální nebo kontrolní 

skupiny. 

5.4 Výzkumný vzorek 

Do přehledové studie mohly být zařazeny pouze práce, ve kterých se pracovalo 

s lidmi ve věku 18-50 let, tedy pouze na populaci v období mladé a střední 

dospělosti, jak rozděluje (Vágnerová, 2000). Průměrný věk v jednotlivých studiích 

se pohyboval v rozmezí 19 až 29 let. Zařazeny byly studie jak s mužským i 

ženským pohlavím. Z 18ti vědeckých prací bylo ve 13ti zastoupení pouze mužskou 

populací, ve 4 se vyskytli muži i ženy a 1 práce byla v zastoupení žen. Průměrná 

velikost výzkumného vzorku je 18 lidí na studii. 

  



60 

5.5 Suplementace  

Autoři při tvorbě studií pracovali s účinnou látkou citrulinem nebo citrulin 

malátem, ať už v jednorázové (akutní) neb dlouhodobé (chronické) konzumaci.  

Polovina studií měřila akutní vliv CM, kdy vždy kromě jedné práce byla výše 

účinné látky 8 g. Konzumace proběhla téměř vždy 60 min před zahájením cvičení. 

Výjimku tvořila studie, která použila ke konzumaci 12 g CM, a to 40 min před 

zahájením cvičení. 

Při chronické konzumaci CM se jednalo pouze o 2 studie, kde jedna trvala 8 týdnů 

s každodenní konzumací 2 g CM za den. Tady konzumace probíhala v tréninkové 

dny 60 min před zahájením cvičení a v odpočinkové dny před snídaní. Druhá studie 

se zaměřila na bolestivost svalů, kdy konzumace proběhla 60 min před kontrolním 

testem, poté konzumace probíhala 24, 48 a 72 h po testu. 

Použití citrulinu, jakožto účinné látky, bylo naopak od CM testováno méně při 

akutní než při chronické konzumaci. Jednorázové požití využily 2 studie, a to vždy 

s dobou konzumace 60 min před zahájením cvičení. Obsah dávky byl 6 g Cit. 

Při chronické konzumaci citrulinu se jednalo o 5, co se týče konzumace, 

odlišných studií. Čas dávkování byl 45, 120, ale nejčastěji 60 min, jako 

u předchozích studií. Délka studie byla nejdelší při 16ti denní konzumaci 3,4 g cit 

denně, po které se odebraly vzorky krve a začalo se s testováním na cyklistickém 

ergometru. Dvě studie zvolily týdenní dobu konzumace 6 g citrulinu 60 min před 

zahájením testování. K citrulinu se přidala konzumace argininu v poměru 1:1, kdy 

studie stanovila týdenní množství 1,2 cit + 1,2 arg denně. Podání účinné látky 2 h 

před výkonem měla studie, která použila metodu 9ti denní konzumace 2,4 g cit za 

den. 

5.6 Účinky  

Při sledování možných účinků citrulinu na lidský organismus se studie zaměřily 

hlavně na ovlivnění síly a vytrvalosti. Jiné aspekty jako rychlost, rovnováha, 

pohyblivost, kognitivní funkce, atd. nebyly měřeny. Ze všech 18ti studií 

se prokázalo 8 zlepšení v podání sportovního výkonu. Ve 4 z 10ti studií, které 

pracovaly s efektem citrulinu na silové schopnosti, bylo prokázáno zlepšení v počtu 

provedených opakování při cvicích na horní i dolní končetiny. Ve zbylých 6 se 

neprokázaly žádné změny. V dalších 8 studiích zaměřených na změnu ve 
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vytrvalostních schopnostech zjistily 4 zlepšení, a to v kratším čase ujetého okruhu 

nebo v delší uběhnuté vzdálenosti. Z oblasti svalové regenerace 3 ze 4 studií 

poukazují na snížení vnímané bolesti po 24 h, v další časové křivce jako 48 a 72 h 

se účinnost snižovala. Všech 10 studií neprokázalo žádnou statisticky významnou 

změnu v koncentraci laktátu v krvi. Studie dále prokázaly, že roste koncentrace cit, 

arg, BCAA a orn po konzumaci citrulinu. V tabulce č. 4 jsou vyobrazeny další 

zkoumané fyziologické aspekty, které se měnily vlivem suplementace. 

5.7 Tabulka studií 

V tabulce č. 5 jsou přehledně vyobrazeny nejdůležitější aspekty rozebíraných 

studií. První dva sloupce obsahují číslo studie, prvního autora a design studie. Třetí 

sloupec se skládá z počtu testovaných subjektů, ke kterým je přiřazeno pohlaví 

a jejich průměrný věk. Další sloupec určuje množství dávkování, typ účinné látky, 

délku užívání a čas konzumace. V předposledním sloupci je ve zkratce popsána 

použitá testovací metoda. V pravém sloupci jsou vyznačeny nejdůležitější výsledky 

studií, kde šipky určují výsledky daných zjištění. Zelená šipka směřující nahoru, či 

dolů, značí signifikantní snížení účinků vlivem konzumace citrulinu.
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Tabulka č. 4: přehled fyziologických účinků vzhledem k jednotlivým studiím 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Bolestivost 24hod  ↓                 ↓  ↔    ↓              

Bolestivost 48hod  ↓                 ↓  ↔   ↔             

Bolestivost 72hod  ↓          ↑       ↔                 

podaný výkon  ↔ ↑ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↑ ↑ 

krevní laktát ↔ ↔   ↔ ↔ ↔   ↔   ↔   ↔ ↔ ↔         

systolický tlak   ↔           ↔           ↔  ↓        

diastolický tlak    ↓            ↔             ↔       

tepová frekvence       ↔ ↔     ↔       ↔       ↑     

plazmatická koncentrace cit             ↑             ↑ ↑   ↑ ↑ 

plazmatická koncentrace arg             ↑             ↑ ↑   ↑ ↑ 

plazmatická koncentrace orn             ↑             ↑ ↑   ↑   

BCAA                                   ↑ 

kreatinkináza ↔                 ↔                 

Subjektivní soustředění     ↔                               

Obvod Triceps Brachii     ↔                               

vnímaná únava     ↔ ↔ ↔                      ↓   ↓   ↓  

iso, excent, koncentrická síla           ↔                         

Okysličení svalů                           ↑ ↔       
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Tabulka č. 5: přehled všech důležitých aspektů výzkumu 

Studie design práce 
výzkumný 

vzorek + věk 
suplementace metoda Hlavní výsledky 

1 Andrew J Chappell  dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

11M 8Ž 

(25,7) 

8 g CM, 60 min 

před cvičením 

10 x up to10 barbell curl RTF 

(80% 1RM)  

RI 60s 

bolestivost svalů po 24,48,72 h↓  

kreatinkináza ↔  

počet opakování ↔ 

krevní laktát ↔ 

2 Benjamin Wax  dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

14M (23,3) 8 g CM, 60 min 

před cvičením 

3x chin-ups RTF (BW) 

3x reverse chin-ups RTF (BW) 

3x push-ups RTF (BW) 

RI 180 s 

počet opakování ↑ 

krevní laktát ↔ 

systolický krevní tlak ↔ 

diastolický krevní tlak ↓  

3 Adam M Gonzalez  dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

12M (21,4) 8 g CM, 40 min 

před cvičením 

5x up to 15 Bench Press RTF  

(75% 1RM)  

RI  120 s 

počet opakování ↔ 

subjektivní soustředění ↔ 

obvod triceps brachii ↔ 

vnímaná únava ↔ 

4 Tyler M Farney zaslepená randomizovaná 

placebem kontrolovaná 

zkřížená experimentální 

studie 

6M 6Ž 

(24,1) 

8 g CM, 60 min 

před cvičením 

3 série (squats, lunge jumps, 

squat jumps, and lateral jumps)  

20 s cvičení / 30 s pauza 

1 min RI mezi sériemi 

M 40 lbs, Ž 20 lbs 

počet opakování ↔ 

vnímaná únava ↔ 

krevní laktát ↔ 

tepová frekvence ↔ 

5 Jordan M. Glenn 

 

zaslepená placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

15Ž (23) 8 g CM, 60 min 

před cvičením 

6 x Bench press (80% 1RM)  

6 x leg press (80% 1RM)  

RI 60 s 

počet opakování bench press ↑ 

počet opakování leg press ↑ 

tepová frekvence ↔ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chappell+AJ&cauthor_id=30458655
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wax+B&cauthor_id=25674699
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gonzalez+AM&cauthor_id=29210953
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Farney+TM&cauthor_id=29176388
https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-015-1124-6#auth-Jordan_M_-Glenn
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6 Andrew J. Chappell  dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

11M,4Ž 

(23,7) 

8 g CM, 60 min 

před cvičením 

10 x up to 10 knee extension  

RTF (70% 1RM)  

RI  60 s 

počet opakování ↔ 

krevní laktát ↔ 

bolestivost svalů po 72 h ↑ 

isometrická, excentrická, 

koncentrická síla  ↔ 

7 Cunniffe dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

10M (23,5) 12 g CM, 

60 min před 

cvičením 

šlapání na ergometru do 

vyčerpání 100% peak power 

čas do vyčerpání ↔ 

kadence, ujetá vzdálenost, 

průměrná rychlost ↔ 

plazmatická koncentrace Cit, 

Glut, Orn ↑ 

bez gastroindestinálních potíží  

vnímaná únava ↔ 

8 Benjamin Wax  dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

12M (22,1) 8 g CM, 60 min 

před cvičením 

5x leg press RTF (60% 1RM)  

5x hack squat RTF (60% 1RM) 

5x leg extension RTF (60% 

1RM)  

RI 180 s 

počet opakování leg press ↑ 

počet opakování hack squat ↑ 

počet opakování leg extension ↑ 

krevní tlak ↔ 

krevní laktát ↔ 

srdeční frekvence ↔ 

9 Pérez-Guisado dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

41M (29,8) 8 g CM, 60 min 

před cvičením 

4x bench press RTF (80% 

1RM)  

4x incline bench press RTF 

(80% 1RM) 

4x incline fly RTF (60% 1RM)  

4x bench press RTF (80%1RM)  

RI 60-s 

počet opakování bench press ↑ 

15% gastroindestinální 

problémy (6M) 

bolestivost svalů 24 h ↓ 

bolestivost svalů 48 h ↓ 

2RTF= počet opakování do vyčerpání, BW= vlastní váha, RI= interval odpočinku, 1RM= max hmotnost pro1 opakování, 10RM= max hmotnost pro 10 opakování 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chappell%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30097067
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wax+B&cauthor_id=25674699
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10 Douglas K.  

Da Silva 

dvojitě zaslepená placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

9M (24) 4x6 g CM 60 

min před 

cvičením 

1. měření 

3x 8–12 leg press (90% 10RM)  

3x 8–12 hack squat (90% 10RM)  

RI 120 s 

2., 3., 4. měření 

1x leg press RTF (100% 10RM) 

1x hack squat RTF (100% 10RM)  

bolestivost svalů 24 h ↔ 

bolestivost svalů 48 h ↔ 

bolestivost svalů 72 h ↔ 

krevní laktát ↔ 

počet opakování ↔  

plazmatická koncentrace 

kreatinkinázy ↔ 

11 Paul Hwang dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná experimentální 

studie 

50M (20,5) 2 g CM/ 

8 týdnů/ 

60 min před 

cvičením  

4 x tréninková jednotka / týden 

(2x horní končetiny, 2x dolní 

končetiny) 

8 týdnů 

max. síla bench press ↔ 

max síla leg press ↔ 

tělesný tuk ↔ 

tukoprostá hmota ↔ 

12 Martha P 

Tarazona-Díaz  

placebem kontrolovaná 

experimentální studie 

7M (22,7) 6 g Cit 60 min 

před cvičením 

8x 30 s sprint na ergometru 

60 s RI 

bolestivost svalů 24 h ↓ 

bolestivost svalů 48 h ↔ 

krevní laktát ↔ 

počet opakování ↔  

tepová frekvence ↔ 

13 Paul T 

Cutrufello 

dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

11M 11Ž 

(20,8) 

6 g Cit 60 min 

před cvičením 

5x bench press RTF (80% 1RM) 

běh na běžeckém pásu do 

vyčerpání 

čas do vyčerpání ↔ 

krevní laktát ↔ 

anaerobní práh ↔ 

RTF= počet opakování do vyčerpání, BW= vlastní váha, RI= interval odpočinku, 1RM= max hmotnost pro1 opakování, 10RM= max hmotnost pro 10 opakování 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hwang%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29945625
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tarazona-D%C3%ADaz+MP&cauthor_id=23862566
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tarazona-D%C3%ADaz+MP&cauthor_id=23862566
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cutrufello+PT&cauthor_id=25517106
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Cutrufello+PT&cauthor_id=25517106
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14 Stephen J 

Bailey 

dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

8M (22) 3,4 g Cit / 16 

dní 75 min před 

cvičením 

šlapání na ergometru do 

vyčerpání  

čas do vyčerpání ↔ 

krevní laktát ↔ 

systolický krevní tlak ↔ 

okysličení svalů ↑ 

plazmatická koncentrace arg, 

cit, orn ↑ 

15 Stephen J 

Bailey 

dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

10M (19) 6 g Cit / 7 dní 

90 min před 

cvičením 

šlapání na ergometru do 

vyčerpání  

plazmatická koncentrace arg, 

cit, orn ↑ 

čas do vyčerpání ↑ 

okysličení svalů ↔ 

diastolický tlak ↔  

systolický tlak ↓ 

16 Sean T Stanelle  dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

9M (24) 7x6 g Cit / 

7 dní 120 min 

před cvičením 

cyklistický závod na 40 km čas splnění okruhu ↓ 

vnímaná námaha ↓ 

tepová frekvence ↑ 

17 Izumi Suzuki dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

20M (19) 1,2 g arg +1,2 g 

cit / 7 dní 

60 min před 

cvičením  

10 min test na ergometru výkon na ergometru ↑ 

plazamtická koncentrace arg, cit 

↑ 

vnímaná námaha ↓ 

18 Takashi Suzuki  dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná zkřížená 

experimentální studie 

22M (29) 2,4 g Cit / 8dní 

60 min před 

cvičením 

4 km časový cyklistický okruh  čas splnění ohruhu  ↓ 

vnímaná námaha ↓ 

plazmatická koncentrace cit, 

arg, BCAA ↑ 

RTF= počet opakování do vyčerpání, BW= vlastní váha, RI= interval odpočinku, 1RM= max hmotnost pro1 opakování, 10RM= max hmotnost pro 10 opakování  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bailey+SJ&cauthor_id=26023227
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bailey+SJ&cauthor_id=26023227
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bailey+SJ&cauthor_id=26023227
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bailey+SJ&cauthor_id=26023227
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stanelle+ST&cauthor_id=31860534
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Suzuki+I&cauthor_id=30847640
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-016-0117-z#auth-Takashi-Suzuki
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6 Diskuze 

Citrulin jako neesenciální aminokyselina se v přírodě vyskytuje primárně ve 

vodním melounu v průměru 2,1 mg citrulinu na 1 g sušiny melounu (Mandel, 

2005). Studie Allerton (2018) uvádí koncentraci citrulinu ve vodním melounu 

v rozmezí 3,9-28 mg/g, dále uvádí, že koncentrace závisí na druhu a velikosti 

melounu. Při komerční konzumaci se používá čistá forma L-citrulinu a citrulin 

malátu. Gonzalez (2020) uvádí, že vědecké studie udávají vždy množství 

suplementovaného CM, ale neuvádí poměr účinných látek, který se nejčastěji 

vyskytuje v poměru 1:1 nebo 2:1 pro citrulin. Neexistují žádné studie prokazující 

ergogenní účinky malátu v CM, z toho důvodu může být upřednostňována varianta 

2:1, ovšem studie Bendahan (2002) udává, že po 15ti dnech suplementace 6 g CM 

denně se zrychlila produkce ATP o 34 %. Na základě současných důkazů, se 

chronická konzumace zdá být efektivnější, než při akutním požití. Pro zachování 

ergogenního účinku je nejmenší uvedená suplementovaná dávka 2,4 g cit (Suzuki 

T., 2016), zatímco nejvyšší vyzkoušená dávka je 15 g cit. Při dávce nad 10 g Cit se 

hladina argininu v krvi již nezvětší (Moinard, 2008). Nejčastější konzumovaná 

dávka je 3-6 g cit a 6-8 g CM za den, v časovém horizontu 60 min před zahájením 

tréninku, kdy je jeho koncentrace v těle nejvyšší. V netréninkové dny se konzumuje 

v době před snídaní (Suzuki T., 2016). Studie (Chappel, 2018; Cunniffe 2016) 

poukazují na to, že konzumace cit nepřináší žádné gastrointestinální problémy, 

naopak (Pérez Guisado, 2010) uvádí, že 15 % respondentů trpělo nespecifickými 

gastrointestinálními problémy. Při suplementaci arg studie Grimble (2007) udává, 

že při akutním podání dávky vyšší jak 9 g arg, se můžou objevit žaludeční problémy 

v podobě průjmu. 

Placebem kontrolované studie zabývající se tématikou cirulinu, používaly, 

nejčastěji ovocnou šťávu s příchutí rybízu, jablka a citrónu (Chappell, 2018a; Wax, 

2015; Gonzalez, 2018; Cunniffe, 2016; Pérez Guisado, 2010; Bailey 2015). Další 

studie použily jako placebo ochucenou vodu (Farney, 2019), kukuřičný škrob (Da 

Silva, 2017; T. Suzuki, 2016), kyselinu citrónovou (Chappell, 2018b). Jako placebo 

byly také konzumovány formy sacharidů, které byly však použity i jako součást 

účinné dávky, jednalo se o dextrózu (Glenn, 2015a, Glenn, 2015b), sacharózu 
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(Wax, 2015) a maltodextrin (Hwang, 2018). Studie Wax (2018) při požití účinné 

látky a placeba použila k zajištění větší zaslepenosti nosní svorky a masku přes oči.  

Testovací protokoly na akutní konzumaci CM byly složeny z odporových 

cviků horních a dolních končetin, u kterých byla zátěž stanovena vlastní vahou nebo 

činkou. Cviky byly prováděny na předem stanovený počet opakování s jejich 

maximální možnou hranicí (Chappell, 2018) nebo provedení počtu opakování do 

vyčerpání (Gonzalez, 2018; Glenn, 2015; Wax, 2015; Peréz-Gusaido, 2017). Studie 

nedefinovaly dobu provedení jednoho opakování. Studie Farney (2019) zvolila 

formu testovacího protokolu na provedený počet opakování za určitý časový úsek, 

po kterém následoval povinný interval odpočinku. Studie Cunniffe (2016) testující 

anaerobní vytrvalost, kde respondenti absolvovali laktátový test krátkých intervalů, 

ze kterého byla odvozena velikost odporu na test, u kterého prováděli činnost do 

vyčerpání, použitím cyklistického ergometru. Studie pracovaly s velikostí odporu 

stanovenou podle 1 RM, kde volily 60-80 % 1 RM (Chappell, 2018; Glenn, 2015; 

Gonzalez, 2018; Wax, 2015; Pérez-Guisado, 2010). Studie Wax (2015) zvolila 

cviky pouze s vlastní vahou a Cunniffe (2016) získala velikost odporu z posledních 

3 min laktátového testu krátkých intervalů. Farney (2019) stanovil mužům odpor 

40 lbs bez předchozího testování. Na chronickou konzumaci CM se zaměřily 2 

studie, kde Silva (2017) stanovil pro testování velikost odporu 90 % 10 RM na 

cviky dolních končetin s počtem opakování v rozmezí 8-12, po němž v odstupu 24, 

48 a 72 h následoval test do vyčerpání se 100 % 10 RM cviku leg press. Hwang 

(2018) se zaměřil na maximální sílu, kde v první fázi probandy otestoval na 

maximální sílu dolních a horních končetin, následoval tréninkový plán po dobu 8 

týdnů s frekvencí 4 tréninkové jednotky týdně. Po dokončení programu došlo 

k opětovnému měření maximální síly. Studie využívající akutní konzumaci 

citrulinu, byly zaměřeny na krátkodobou a dlouhodobou vytrvalost, kde 

respondenti obou skupin prováděli činnost do vyčerpání. Diaz (2013) vybral 8 sérií 

s 30ti s dobou zatížení a odporem stanoveným předchozím laktátovým testem na 

cyklistickém ergometru. Cutrufello, (2015) zvolil kombinaci silového odporového 

testu, kde respondenti provedli 5 sérií cviku bench press s 80 % 1 RM, po kterých 

následoval stupňovaný laktátový běh do vyčerpání. Oproti akutní konzumaci CM, 

se dlouhodobé konzumaci věnovalo více studií a všechny byly zaměřeny na různé 

formy vytrvalosti. Studie Bailey (2016) použila protokol, u kterého respondenti 
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šlapali na cyklistickém ergometru s původním oporem 20 W, který každou minutu 

narůstal o dalších 30 W s frekvencí 70-90 ot/min. Touto studií navázal stejný autor 

na práci z minulého roku, kdy byl jeho testovací protokol složen z 3 po sobě jdoucí 

testů střední a vysoké intenzity na cyklistickém ergometru. Jednalo se o 6 min 70 % 

max. tepové frekvence, 60 s sprint a poté následovat test odolávání zátěži do 

vyčerpání. (Bailey, 2015). Studie I. Suzuki (2016) zvolila oproti ostatním 10 min 

test na ergometru se zátěží nastavenou dle tepové frekvence (75 % HRmax) a počtu 

otáček za minutu. Studie (Stanelle, 2019; T. Suzuki, 2016) oproti ostatním nastavily 

místo času a tepové frekvence právě vzdálenost jako neměnnou veličinu. 

Respondenti studie Stanelle (2019) absolvovali závod na 40 km na cyklistickém 

kole, kde mohli hrát roli mezi jednotlivými úseky povětrnostní podmínky a počasí, 

na rozdíl práce T. Suzuki (2016) uskutečnila studii v laboratorních podmínkách na 

cyklistickém ergometru, kde probandi absolvovali 4 km dlouhý okruh s tepovou 

frekvencí 75 % HRmax. Kromě testovacích protokolů na sílu a vytrvalost se studie 

zaměřily i na měření změny kognitivních funkcí po konzumaci BCAA, arg a cit 

před cvičným zápasem v taekwondo, kde studie Chen (2016) naznačuje snížení 

únavy a udržení rychlosti reakce oproti placebu. 

Výsledky studií poukazují na možné ergogenní účinky citrulinu a citrulin 

malátu v mnoha aspektech. V otázce bolestivosti svalů po tréninku, byly zkoumány 

3 časové úseky (24, 48 a 72 h) po provedení testů. Studie (Chappell, 2018a; 

Chappell, 2018b; Pérez-Guisado, 2010; Díaz, 2013) určily statistickou významnost 

pro zmírnění bolestivosti svalů po 24 h, naopak studie Silva (2017) neprokázala 

žádné významné účinky suplementace. Po 48 h se významně snížila bolestivost ve 

studiích (Chappell, 2018a a  Pérez-Guisado, 2010), oproti tomu studie (Silva, 2017; 

Díaz, 2013) neprokázaly žádné statisticky významné změny. Pro dobu 72 h po 

ukončení testu se studie rozcházejí, kdy Chappell (2018a) stále tvrdí klesající 

bolestivost svalů a vyvrací tím studii, která tvrdí, že bolestivost svalů naopak po 

konzumaci CM vzrostla (Chappell, 2018b). Z hlediska vlivu akutní konzumace CM 

na silové schopnosti, studie (Wax, 2015a; Glenn, 2015a; Wax, 2015b; Pérez-

Guisado, 2010) uvádějí statisticky významné zlepšení ve vyšším počtu 

provedených opakování oproti konzumaci placeba. Studie (Chappell, 2018a; 

Chappell, 2018b; Gonzalez, 2018; Farney, 2019) neuvádí žádnou statisticky 

významnou změnu v provedeném výkonu oproti placebu. Tématem vlivu akutní 
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konzumace CM na vytrvalost se zabývala pouze studie Cunniffe (2016), která 

nepoukazuje na žádné statisticky významné změny ve výkonu oproti placebu. 

Dlouhodobou konzumací CM se zabývaly pouze dvě studie, testující vliv 

konzumace CM a silový výkon, a ty neuvádí žádné statisticky významné změny 

mezi skupinami placebo a CM. Efektem dlouhodobé konzumace CM na 

vytrvalostní výkon se zatím nezabývala žádná vědecká studie. Na téma akutní 

konzumace cit se zaměřily studie (Díaz, 2013; Cutrufello, 2015), které neprokázaly 

žádnou statistickou významnost u změny provedeného vytrvalostního výkonu mezi 

skupinami placebo cit. Žádné studie se nezabývaly akutní konzumací cit a jeho 

vlivu na silový výkon. Studie zabývající se vytrvalostním výkonem při dlouhodobé 

suplementaci cit, poukazují na významné zlepšení v podaném výkonu oproti 

placebu (Stanelle, 2019; Suzuki, 2016a; Suzuki, 2016b). Studie (Bailey, 2016) 

uvádí prodloužení doby odolávání zátěže pro skupinu konzumující dlouhodobě cit, 

čímž vyvrací studii z minulého roku (Bailey, 2015), která neuvádí žádné zlepšení 

v oblasti změny vytrvalostního výkonu. Efektem dlouhodobé konzumace cit na 

silový výkon, se doposud nezabývaly žádné studie.  Po konzumaci cit a CM 

významně vzroste koncentrace cit, arg a orn v krvi, na což poukazují právě studie 

(Cunniffe, 2016; Bailey, 2016; Bailey, 2015; Suzuki I., 2016; Suzuki T., 2016), 

naopak studie Collins (2007) uvádí po 4 týdenní konzumaci 2 g cit denně, zvýšení 

koncentrace arg (o 22 %) a orn (o 18 %), ale koncentrace citrulinu zůstala neměnná.  

Studie Schwedhelm (2008) ukazují na to, že po konzumaci cit je koncentrace arg 

vyšší než po samotném arg. Dále, při dlouhodobé konzumaci cit se statisticky 

projevilo snížení vnímané únavy při vytrvalostním výkonu (Stanelle, 2019; Suzuki 

I., 2016; Suzuki T., 2016). 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jaký efekt má suplementace citrulinu 

a citrulin malátu na lidské tělo, zejména z hlediska sportovního výkonu a dalších 

fyziologických ukazatelů.  

Na základě zkoumání jednotlivých studií lze říci, že suplementace cit a CM zvyšuje 

koncentraci cit, arg a orn v krevní plazmě, může zmírňovat bolestivost svalů po 

tréninku a pozitivně ovlivnit výkon. Při dodržení správného dávkování, je možné 

doporučit akutní suplementaci cit a CM před silovým výkonem. Dlouhodobá 

suplementace citrulinu může pozitivně ovlivnit vytrvalostní výkon. 

Tato diplomová práce by mohla být přínosem pro další studie, navazující na tohle 

téma experimentální formou. Doposud je nejasné, zda jsou účinky při konzumaci 

cit a CM zprostředkovány malátem, citrulinem, nebo obojím. V současné době není 

žádná studie srovnávající účinky cit a CM, z důvodu vymezení účinků jednotlivých 

složek. 
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