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Anotace 
Předkládaná písemná bakalářská práce se zaměřuje na problematiku poruch příjmu 

potravy u výkonnostních a vrcholových sportovců. Stěžejní částí práce je krátký publicistický 

snímek s názvem Stíny sportu, zachycující vyprávění tří úspěšných sportovkyň, jež se s touto 

chorobou během své kariéry setkaly. Respondentky popisují osobní zkušenosti, jako například 

příčinu nemoci, postup léčby nebo trvalé následky, které je dodnes sužují. Nechají diváka 

nahlédnout do zákulisí sportovních soutěží a přiblíží mu své vlastní smýšlení. Práce obsahuje 

i krátké vyjádření bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové, jejíž kniha spolu s jejím 

následným zavrhnutím ze strany společnosti inspirovaly autorku ke zpracování tohoto tématu. 

Písemná práce má za cíl předložit divákovi audiovizuálního snímku základní 

informace o poruchách příjmu potravy, aby došlo k lepšímu porozumění publicistického 

snímku. Mimo vymezení základních pojmů a způsobů léčby, se práce zaobírá i vysvětlením, 

jak a proč vůbec ve sportovním odvětví k nemoci dochází, kdo může atletům pomoci se 

obtížím tohoto typu vyvarovat a jaké zdravotní komplikace nejčastěji u pacientů nastávají.  

  

 

Annotation 
The written bachelor thesis focuses on the issue of eating disorders in performance and 

elite athletes. The main part of the thesis is a short journalistic film entitled The Shadows of 

Sport, depicting the narratives of three successful female athletes who have encountered the 

disease during their careers. The interviewees describe personal experiences such as the cause 

of the disease, the treatment process and the lasting effects that still plague them today. They 

give the viewer a little look behind the scenes of sporting competitions and give a glimpse 

into their own mindsets. The work also includes a short statement from former biathlete 

Gabriela Soukalova, whose book, along with its subsequent rejection by society, inspired the 

author to tackle this topic. 

The written work aims to present the viewer of the audiovisual film with background 

information about eating disorders in order to better understand the journalistic film. In 

addition to defining the basic concepts and treatments, the paper also deals with explaining 

how and why the disease occurs in the sports sector in the first place, who can help athletes 

avoid difficulties of this type, and what health complications most often occur in patients. 
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Úvod 
Poruchy příjmu potravy byly ještě do nedávné doby spojované převážně s mladými 

dívkami v adolescentním věku života, které se snaží vyrovnat svému ideálu krásy 

prostřednictvím nezdravého vztahu k jídlu. Až v posledních letech začaly do veřejného 

prostoru prosakovat příběhy s úplně jiným původcem tohoto onemocnění – sportem. 

Sportovci jsou často namotivováni k vítězství a věří, že právě nízká hmotnost jim pomůže 

k dosažení vysněného cíle. Podobné případy vždy vyvolávají ve společnosti vlnu kontroverze, 

jelikož si lidé asociují vrcholové sportovce výhradně se zdravým životním stylem, s nímž se 

poruchy příjmu potravy zdaleka neslučují. Někteří fanoušci tak mají tendenci osočit sportovce 

ze lži a zveličování. Jiní, zpravidla empatičtější jedinci, ho brání a omlouvají. Největší 

rozruch na území České republiky vyvolala v roce 2018 kauza biatlonistky Gabriely 

Koukalové (nyní Soukalové), jež se ve své autobiografické knize svěřila, že trpěla poruchami 

příjmu potravy několik let, a rovněž v ní popisovala, jaké strasti jí nemoc způsobovala. Případ 

olympijské vítězky byl propíraný snad ve všech tuzemských médiích, jejichž články měly 

spíše hořký podtón. A právě tento příběh nepochopené závodnice v kombinaci s vlastní 

zkušeností inspiroval autorku práce k volbě tématu poruch příjmu potravy u vrcholových 

sportovců. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se pokusí seznámit 

čtenáře se základy problematiky poruch příjmu potravy, aby došlo následně k lepšímu 

porozumění druhé, praktické části – audiovizuálního snímku založeného na rozhovorech se 

čtyřmi sportovkyněmi.  

Cílem předloženého bakalářského projektu je uvést čtenáře do tématu poruch příjmu 

potravy a spojit ho se sportovním prostředím, jakožto s oblastí, kde se tato nemoc často 

vyskytuje, ale stále se o ní kvůli strachu z reakcí veřejnosti moc nemluví.  
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Teoretická část 
V teoretické části bakalářské práce se autorka zaměřuje na položení teoretického základu 

k tématu poruch příjmu potravy u sportovců. Definuje hlavní dvě poruchy – mentální anorexii 

a mentální bulimii a vysvětluje, jak tato onemocnění u sportovců vznikají. Dále se zaměřuje 

na prevenci vzniku těchto poruch a případné situace, kdy a proč prevence selhává. Práce 

neopomíjí ani zdravotní komplikace, které mohou u sportovců znamenat pozastavení nebo 

dokonce předčasné ukončení sportovní kariéry. V posledním bodě popisuje způsoby léčby 

tohoto onemocnění.  

Práce se v některých kapitolách lehce odklání od původní schválené teze, a to převážně 

z důvodu tvůrčího procesu, kdy autorka chtěla, aby informace tematicky korespondovaly s 

výpověďmi účinkujících v praktické části bakalářského projektu.  

 

1. Druhy poruch příjmu potravy 
 

1.1. Mentální anorexie 
Mentální anorexie je porucha charakterizovaná úmyslným snižováním váhy za pomoci 

vyhýbání se potravinám, „po kterých se tloustne“1 (tuky, cukry), přičemž postupem času se na 

seznam zakázaných potravin dostane téměř všechno jídlo, včetně toho s velmi malou 

kalorickou hodnotou, a v krajních případech i voda. Pacienti žijí ve strachu z tloušťky a mají 

naprosto zkreslenou představu o svém vlastním těle a o ideálních proporcích. Překonávání 

hladu a chutí jim přináší uspokojení a pocit kontroly. 

Ruku v ruce s omezováním kalorického příjmu pacientů často jde zvýšený zájem o jídlo 

jako takové. Dívky si o něm rády povídají s kamarádkami, sbírají recepty, propagují zdravou 

výživu na sociálních sítích, vaří pro své blízké. Vše ale dělají zejména pro ošálení okolí. 

Samy nic z toho nepozřou.2 

K dosažení co nejmenší tělesné hmotnosti si pacienti vypomáhají kromě omezení jídla i 

jinými prostředky, čímž se dělí na dvě skupiny – s nepurgativní (restriktivní) a purgativní 

formou.  

 
 
1 Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování: Popisy klinických příznaků a 
diagnostická vodítka. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1992. ISBN 80-85121-37-9. s. 157 
2 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Praha: Grada, 1999. Psyché (Grada). 
ISBN 8071696277. s. 14 
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Restriktivní forma mentální anorexie se vyznačuje nadměrným, klidně i 

několikahodinovým, cvičením. Zatímco forma purgativní obnáší umělé snižování hmotnosti, 

například vyvolávaným zvracením, používáním projímadel, odvodňovacích léků aj.3 

 

1.2. Mentální bulimie 
Mentální bulimie se vyznačuje především opakujícími se záchvaty přejídání velkým 

množstvím stravy ve velmi krátkém časovém úseku a následnou snahou odvrátit její 

„tloustnoucí účinek“ pomocí různých opatření, nejčastěji uměle vyprovokovaným zvracením. 

Někdy se epizody zvracení vymění za období hladovění. Použití projímavých prostředků není 

vyloučeno. Pacientky mají, stejně jako u mentální anorexie, strach z jídla, ale zároveň po něm 

velmi silně touží.4 Proto se při porušení zásady „nejíst“ neudrží a začnou se nekontrolovatelně 

přejídat, což v nich vyvolá obrovský pocit studu, zklamání, a především strachu z tloustnutí a 

veškerý obsah žaludku opět vyzvrátí. Jedná se o velmi plíživou formu poruchy příjmu 

potravy. Jelikož si pacientky většinou drží dlouho stejnou váhu, dá se porucha poměrně 

dlouho držet v utajení. 5 

 

1.3.  Atypické poruchy příjmu potravy 
Pacienti, kteří se od diagnózy mentální bulimie či mentální anorexie, jak je charakterizuje 

Mezinárodní klasifikace nemocí, liší alespoň v jednom klíčovém diagnostickém kritériu, ale 

jinak projevují téměř typický klinický obraz, se řadí do podkategorie atypických poruch 

příjmu potravy. Příkladem atypické mentální anorexie může být dívka, která odpovídá všem 

kritériím mentální anorexie kromě jednoho – neztratila menstruaci. U atypické mentální 

bulimie se může jednat například o dívku, jež má záchvaty přejídání 1x až 2x týdně místo 

standardní frekvence 3x týdně.6 

 

 
 
3 PAPEŽOVÁ, Hana. Začarovaný kruh anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven?!. Praha: 
Psychiatrické centrum, 2012. ISBN 978-80-87142-18-9. s. 56 
4 Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování: Popisy klinických příznaků a 
diagnostická vodítka. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1992. ISBN 80-85121-37-9. s. 159 
5 PAPEŽOVÁ, Hana. Začarovaný kruh anorexie, bulimie a psychogenního přejídání a cesty ven?!. Praha: 
Psychiatrické centrum, 2012. ISBN 978-80-87142-18-9. s. 56 
6 Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování: Popisy klinických příznaků a 
diagnostická vodítka. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1992. ISBN 80-85121-37-9. s. 158-160 
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2. Faktory způsobující poruchy příjmu potravy u sportovců 
Příčin pro vznik poruch příjmu potravy může být mnoho – problémy na úrovni rodinného 

zázemí, šikana ve škole, působení na sociálních sítích apod. V odborné literatuře dnešní doby 

se objevuje termín bio-psycho-sociální podmíněnost pro vznik poruch příjmu potravy. Jedná 

se o kombinaci sociálních, kulturních, osobnostních a biologických faktorů ovlivňujících, jak 

moc bude jedinec náchylný k propadnutí této nemoci.7 Za jeden ze spouštěčů se považuje i 

sport. Elitní sportovci se své vybrané disciplíně téměř vždy věnují odmalička. Pohybují se od 

velmi útlého věku v konkurenčním prostředí a zaměřují se převážně na výkon. Ze strany 

fanoušků, trenérů, rodiny a často i jich samotných jsou na ně kladeny obrovské nároky, jimiž 

rozhodně nepřispívají k atletově psychické pohodě.  

Velmi často se setkáváme s poruchami příjmu potravy u vytrvalostních sportů, jako je 

například běh, cyklistika nebo běžecké lyžování. Pro sportovce v těchto disciplínách je 

výhodné mít vysoké procento svalové hmoty a nízké procento tělesného tuku, aby bylo jejich 

tělo schopno dosáhnout co nejvyššího výkonu. Jednoduše řečeno, čím méně váhy musí 

závodník „tahat s sebou“, tím rychlejší bude. Stejný princip v podstatě funguje i u sportovců 

vykonávajících tzv. svislé pohyby, například skoky do výšky, sportovní lezení či sportovní 

gymnastiku. I zde je přebytečná tuková hmota brána jako nežádoucí zátěž.8 

Velké riziko vzniku poruch příjmu potravy se pojí taktéž se sporty, kde je kladen důraz na 

estetickou stránku výkonu – tanec, sportovní aerobic, krasobruslení, moderní gymnastika aj. 

Závodnice jsou nuceny hlídat si svou postavu a stravovací návyky, aby se na soutěži umístily 

na předních příčkách, případně aby si zajistily místo v týmu. Z toho důvodu se často pohybují 

na hranici nebo dokonce pod hranicí podvýživy.  

S nezdravým smýšlením o stravě a svém těle se pravidelně setkáváme i v odvětví 

bojových a úpolových sportů, kam patří například box, judo nebo karate a v nichž se 

sportovec musí vejít do konkrétní váhové kategorie. Ty mají zajistit rovnost a férovost boje, 

avšak valná většina bojovníků shazuje váhu ve velmi krátkém časovém období těsně před 

soutěží, aby si zajistili místo v lehčí váhové kategorii a zápas si usnadnili. Následně dochází 

k velkému tlaku, kdy sportovec musí intenzivně začít řešit váhu a stravu.9 

 
 
7 KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. Praha: Grada, 1999. Psyché (Grada). 
ISBN 8071696277. s. 57 
8 SUNDGOT-BORGEN, Jorunn a Monica Klungland TORSTVEIT. Prevalence of Eating Disorders in Elite 
Athletes Is Higher Than in the General Population. Clinical Journal of Sport Medicine [online]. 2004, 14(1), 25-
32 [cit. 2021-7-11]. ISSN 1050-642X. Dostupné z: http://journals.lww.com/00042752-200401000-00005 
9 HAVELKOVÁ, Ivana. CENTRUM ANABELL. I sport může být rizikem pro vznik poruch příjmu 
potravy. VOKOLO PRIGLU [online]. 09/2018 [cit. 2021-7-11]. Dostupné z: http://www.vokolopriglu.cz/blog/i-
sport-muze-byt-rizikem-pro-vznik-poruch-prijmu-potravy-886 
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Nebezpečné může být pro elitní sportovce z hlediska propadnutí k nezdravým 

stravovacím návykům i zranění nebo ukončení kariéry. Jedinec si uvědomí pokles svého 

energetického výdaje vlivem vynechání tréninků a začne mít strach z přibírání. Jednou 

z možností, ke které se sportovci v této situaci přiklánějí, je držení drastických diet nebo 

hladovění.  

 

3. Prevence před vznikem poruch příjmu potravy u sportovců 
 

3.1.  Trenér 
Nejvíce času tráví sportovec během své kariéry s trenérem. Jeho hlavní úkol spočívá v 

zajišťování a vedení tréninku svého svěřence, nicméně neméně důležitá je i jeho funkce 

interakční, jíž je myšleno vytváření příjemného prostředí na trénincích, soustředěních či 

závodech, a také funkce vzdělávací, pod kterou se řadí například edukace o regeneraci, 

detailní rozbor tréninků nebo poučení svěřence o pravidlech fair play. Stručně řečeno, trenér 

sportovce podporuje, pomáhá mu ke zlepšení sportovního výkonu a přispívá k jeho 

komplexnímu rozvoji osobnosti.10 

Z důvodu velmi blízkého a častého kontaktu mezi trenérem a jeho svěřencem, spadá mezi 

kompetence a povinnosti trenéra i sledování a následná analýza sportovcova chování nebo 

vzezření. Nejočividnějšími signály může být znatelná redukce váhy, únava nebo u žen ztráta 

menstruačního cyklu. Je však potřeba si všímat i drobnějších odchylek od normálu, které 

mohou značit samotný zárodek nemoci – špatná nálada až podrážděnost, vnímání svého těla 

v negativním světle, podivné chování či poznámky při jídle. 

Cílem trenéra by mělo být zaregistrovat problém včas a zastavit ho ještě v jeho raném, 

reverzibilním (vratném), stádiu, kdy sportovec nemá v souvislosti s poruchami příjmu potravy 

ještě žádné zdravotní obtíže a stačí mu pomoc pouze verbální cestou. Nejedná se však o lehký 

úkol. V reverzibilním stádiu totiž vlivem určitého poklesu váhy dochází často k výraznému 

zlepšení výkonnosti atleta, což vyvolá euforii všech zúčastněných (sportovce, trenéra i rodiče) 

a motivuje je do dalších, tvrdších tréninků. V tu chvíli se vše ostatní, včetně poruch příjmu 

potravy, odsouvá stranou. Přitom právě v tento moment, by se měl problém začít intenzivně 

 
 
 
10 JANÍKOVÁ, Marcela, Vladimír JŮVA a Jan CACEK. Sportovní trenér: vymezování profese a její různé 
podoby a problémy. ORBIS SCHOLAE [online]. 2019, 13(1), 63-85 [cit. 2021-7-11]. ISSN 2336-3177. Dostupné 
z: doi:10.14712/23363177.2019.14. s. 68 
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řešit.11 Ztráta tukové tkáně je spojená i se ztrátou tkáně svalové, proto dochází velmi brzy 

naopak ke zhoršení výkonnosti a dostaví se i další přidružené projevy – únava, malátnost, 

bolesti kloubů, únavové zlomeniny a jiné obtíže, které mohou nenávratně poškodit 

sportovcovo tělo.12  

Není pochyb, že by trenéři měli poruchám příjmu potravy spíše předcházet a volit kroky 

vedoucí k prevenci této nemoci. Bohužel, ve spoustě případů se stávají spíše jejím původcem. 

Tento průběh se nejčastěji objevuje u sportů estetických (aerobic, tanec, moderní 

gymnastika), ale nejsou výjimkou ani u dalších disciplín. Někteří sportovci ke svému 

trenérovi až přílišně vzhlíží. Nejde už jen o pouhý respekt rolí svěřenec-trenér, nýbrž o 

určitou idealizaci trenéra jako osobnosti, čímž se sportovec stává vůči svému vzoru zranitelný 

a je velmi jednoduché s ním manipulovat. Veškerá slova z úst trenéra si bere sportovec 

okamžitě k srdci a vrývají se mu hluboko do paměti. Poznámky typu: „Soupeřky jsou 

hubenější“ nebo „Ty jsi přibrala?“ zanechají na mladém člověku velké stopy. Dokonce není 

výjimkou, aby trenér své svěřence pravidelně vážil (klidně i několikrát denně) 13 a ponižoval 

před ostatními.14 Pokud se v podobném prostředí nacházejí atleti dlouhodobě, poslouchají 

nepěkné poznámky na svou tělesnou hmotnost a postavu, je téměř nemožné podobnému 

nátlaku nepodlehnout. 

 

3.2.  Nutriční terapeut, sportovní psycholog 
Velkou roli co do prevence poruch příjmu potravy hrají nutriční terapeuti nebo sportovní 

psychologové. Cíl nutričního terapeuta by měl být primárně naučit sportovce správným 

stravovacím návykům, vysvětlit mu základní pravidla zdravé stravy a pomoci mu sestavit 

udržitelný jídelníček odpovídající konkrétním fázím tréninku (kondiční příprava, silový 

trénink apod). Sportovní psycholog by měl zkoumat osoby a jejich chování v různých 

 
 
11 KOLDOVSKÝ, Martin. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY V BĚŽECKÉM LYŽOVÁNÍ – edukační materiál pro 
trenéry, vedoucí týmů, spolupracující lékaře, sportovce samotné a jejich rodiče [online]. In: . [cit. 2021-7-11]. 
Dostupné z: https://www.czech-ski.com/userfiles/dokumenty/187/poruchy-prijmu-potravy.pdf 
12 KLEIN, Ondřej. TRIÁDA SPORTOVKYŇ – PROČ JE NEBEZPEČNÁ? FIT-PRO.CZ [online]. 7.3.2017 [cit. 
2021-7-11]. Dostupné z: https://www.fit-pro.cz/novinky/triada-sportovkyn-proc-je-
nebezpecna?xmasGiftUrl=4bc3e2730193d4cc21f6760c65144595&action=default 
13 SUCHAN, František a František PRACHAŘ. Bez frází: životní příběhy sportovců jejich vlastními slovy. 
Plzeň: VKS Sport Media, 2018-. ISBN 9788027064687. s. 146-148 
14 KOUKALOVÁ, Gabriela a Martin MORAVEC. Jiná. [Hořovice]: Petr Koukal, [2018]. ISBN 978-80-270-
3595-3. s. 210 
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sportovních a cvičebních prostředích a zároveň brát v potaz, jak chování, myšlení a cítění lidí 

ovlivňuje jejich účast ve sportu a pohybových aktivitách.15 

 Oba tyto vědní obory by měly být sportovci nápomocni k udržení si fyzického i 

duševního zdraví, jakožto obou složek, kterých se poruchy příjmu potravy dotýkají. Ideálně 

by měla být nastavena spolupráce trenéra, nutričního terapeuta a psychologa tak, aby dovedli 

sportovce po všech stránkách do vrcholné formy. Tento princip funguje především na 

dospělých soutěžích nejpopulárnějších sportů, jako je tenis nebo hokej. U ostatních disciplín 

se s ním potkáme jen velmi zřídka, a to primárně z důvodu nedostatku finančních prostředků.  

V soutěžích dorosteneckých nebo juniorských je spolupráce těchto tří odborníků ještě 

vzácnější, a to i přes to, že se jedná o nejrizikovější věkové období, kdy jsou jedinci 

nejcitlivější a nejnáchylnější k „nenávisti svého vlastního těla“.16 Roli psychologa i nutričního 

specialisty pak musí nahradit sám trenér, což často znamená, že se tyto dvě složky z časových 

nebo jiných důvodů úplně opomenou a sportovec si musí poradit sám. U disciplín s velkým 

psychickým nátlakem může toto nezajištění potřebných podmínek skončit i fatálně.  

 

4. Zdravotní obtíže 
Pacientům s mentální anorexií i mentální bulimií, jakožto duševními poruchami, jsou 

často diagnostikované i další přidružené obtíže. Nejčastěji zaznamenáváme poruchy 

osobnosti, obsedantní symptomy nebo deprese.17 Zároveň mají poruchy příjmu potravy na 

svědomí i dlouhý seznam zdravotních komplikací na tělesné úrovni, a to primárně vlivem 

nedostatečného přísunu živin nebo používáním všech možných přípravků podporujících 

vylučování a vyprazdňování. 

Jedny z nejzávažnějších jsou komplikace kardiovaskulárního systému, které jsou přítomné 

téměř u 90 % pacientek s mentální anorexií. Nejčastěji je diagnostikována bradykardie 

(snížení tepové frekvence pod 60 tepů za minutu), změny EKG nebo hypotenze (nízký krevní 

tlak). U sportovkyň se jedná o velkou hrozbu, jelikož fyzická zátěž může vést k oběhovému 

selhávání. Zaznamenaný je také velmi častý výskyt srdečních arytmií nebo zástavy srdce a 

náhlá úmrtí.18 

 
 
15 TOD, David, Joanne THATCHER a Rachel RAHMAN. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012. Z pohledu 
psychologie. ISBN 9788024739236. s. 12 
16 Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování: Popisy klinických příznaků a 
diagnostická vodítka. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1992. ISBN 80-85121-37-9. s. 157, 159 
17 Ibid. 
18 PAPEŽOVÁ, Hana, ed. Spektrum poruch příjmu potravy: interdisciplinární přístup. Praha: Grada, 2010. Psyché 
(Grada). ISBN 978-80-247-2425-6. s. 170-174 
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Poruchy příjmu potravy se podepíší i na endokrinním systému, kdy se například dívkám 

zastaví menstruace nebo u dětí značně zpomalí růst. Po delším trvání nemoci začnou pacienti 

trpět na osteoporózu (řídnutí kostí)19, svalovou slabost, únavu, časté bolesti hlavy nebo 

křeče.20 Používání diuretik a projímadel v kombinaci s dehydratací má na svědomí tvorbu 

močových kamenů a selhávání ledvin.21 Stavy podvýživy ovlivňují taktéž funkci jater a 

mohou způsobit až anémii (chudokrevnost). Změny nastávají taktéž v krevním obraze22 a na 

kůži, kde se mohou projevovat v různých podobách – jako suchá a šupinatá kůže, žluté 

zabarvení, lanugo (jemné nezabarvené ochlupení) nebo modřiny. Důsledkem častého zvracení 

se poškozuje zubní sklovina a zvyšuje se riziko vzniku zubního kazu.23 Velkým tématem na 

poli vědy je aktuálně vztah mezi poruchami příjmu potravy a diabetem. Pravděpodobně se 

jedná o reciproční vztah, kdy jedinci trpící na diabetes mají až 2,3x větší riziko rozvoje 

poruch příjmu potravy, a naopak pacienti s poruchami příjmu potravy budou trpět na 

cukrovku 2,4x pravděpodobněji než lidé zdraví. 24 

 

4.1.  Ženská atletická triáda 
V oblasti sportu se můžeme setkat s názvem „ženská atletická triáda“. Lze ji popsat jako 

soubor tří hlavních příznaků, jež postihují primárně sportující ženy v důsledku nedostatečného 

příjmu energie oproti obrovským energetickým výdajům. Patří sem poruchy příjmu potravy, 

amenorea (ztráta menstruace) a osteoporóza (řídnutí kostí).  Všechna tato onemocnění se 

navzájem ovlivňují a podmiňují. Stejně tak na sebe vážou další zdravotní komplikace. 

Například se ztrátou menstruace se mohou pojit problémy s reprodukcí v budoucnosti. 

 

 

 

 

 

 

 
 
19  Ibid. s. 235 
20  Ibid. s. 276 
21  Ibid. s. 276-278 
22  Ibid. s. 138 
23 Ibid. s. 251-253 
24 Ibid. s. 268 
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5. Léčba poruch příjmu potravy 
Léčba poruch příjmu potravy je velmi náročný a zdlouhavý proces, a to primárně 

z důvodu, že jedinci ve většině případů popírají, že by měli jakýkoliv problém. K lékaři jdou 

nejčastěji z donucení svého okolí a sami si nemoc neuvědomují, nýbrž ji popírají nebo se za 

ni stydí a bagatelizují ji. Své abnormální způsoby stravování vnímají vesměs pozitivně. 

Sportovci jsou přesvědčení, že jednají správně, jelikož jim úbytek váhy zajistil zlepšení 

výkonu. Stěžují si spíše na sekundární problémy, jako je únava, zhoršení nálad, nespavost 

nebo ztráta menstruace.2526 

Primární péče obnáší nejčastěji návštěvu praktického lékaře nebo pediatra, případně 

dalších specialistů zabývajících se konkrétními problémy (gynekolog, fyzioterapeut apod.). 

Praktický lékař vyhodnotí situaci, posoudí celkový zdravotní stav a riziko ohrožení. Poskytne 

pacientovi informace o možnostech léčby a důsledcích onemocnění.27  Časně zachycené 

případy mohou být zvládnuty v primární péči. 

 Pacienti s vážnějším průběhem nemoci vyhledávají psychologickou nebo 

psychiatrickou pomoc a někteří taktéž navštěvují specializovaná centra, kde dochází k účinné 

koordinované spolupráci týmu odborníků, jehož členy jsou lékaři, psychologové, psychiatři a 

odborníci na výživu.28 Jelikož mohou poruchy příjmu potravy často vést k izolaci a pocitu 

osamocení, bývá účinnou metodou navštěvování svépomocných skupin, například v podobě 

denních stacionářů, kde dojde ke kontaktu pacientů s dalšími lidmi se stejnou nebo podobnou 

diagnózou a pacienti tak získají pocit, „že v tom nejsou sami“.29  

 Nejzávažnějším případům, u nichž dochází k výrazným somatickým komplikacím 

nebo obrovskému úbytku tělesné váhy, je doporučena hospitalizace. Ta je postiženými často 

odmítána, jelikož mají pocit, že se jedná „o výkrmny“. Pravdou je, že dokud je pacient 

v ohrožení života z důvodu dlouhodobé podvýživy, mění se jeho schopnost pracovat s novými 

informacemi. Psychoterapie tím pádem nebude účinná.30 Prvotním cílem lékařů je tedy dostat 

nejdříve pacienta z bezprostředního ohrožení života a poté zahájit cílenou psychiatrickou 

 
 
25 Ibid. s. 148 
26 TOD, David, Joanne THATCHER a Rachel RAHMAN. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012. Z pohledu 
psychologie. ISBN 9788024739236. s. 160 
27 KRCH, František. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY. Medicína pro praxi [online]. Solen, 2007, 18.12. 
2007, 2007(10), 420-422 [cit. 2021-7-11]. ISSN 1803-5310. Dostupné z: 
https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2007/10/08.pdf 
28 TOD, David, Joanne THATCHER a Rachel RAHMAN. Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012. Z pohledu 
psychologie. ISBN 9788024739236. s. 160 
29 PAPEŽOVÁ, Hana a Jana HANUSOVÁ. Poruchy příjmu potravy: příručka pro pomáhající profese. Praha: 
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve 
vydavatelství Togga, 2012. ISBN 978-80-87258-98-9. s. 23 
30  Ibid. s. 24 
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pomoc. Účinná může být i farmakoterapie, a to převážně u mentálních bulimiček, které si 

často stěžují na depresivní stavy. Lékaři se proto soustředí na léčbu antidepresivy. Je však 

důležité, aby se jednalo o typ léku neměnící chuť k jídlu nebo nezpůsobující tloustnutí.31 

Léčba poruch příjmu potravy znamená komplexní péči obnášející nárůst váhy a 

současně aktivní spoluprací pacienta a terapeuta. Psychoterapie si klade za cíl pomoci 

postiženým najít a přijmout sám sebe, znovuobjevit vlastní hodnotu a získat důvěru v ostatní. 

Pacienti by měli plně pochopit povahu a následky onemocnění a zároveň nalézt zdravý vztah 

ke svému tělu a stravování.32 

 

Praktická část  
Hlavním prvkem celé bakalářské práce je její praktická část v podobě audiovizuálního 

snímku. Dílo je vystaveno na rozhovorech se třemi sportovkyněmi z různých sportovních 

odvětvích a je uvedeno a zakončeno krátkým vyjádřením již zmiňované bývalé biatlonistky 

Gabriely Soukalové. Cílem projektu je přenést diváka do prostředí vrcholového sportu a na 

osobních příbězích respondentek mu vysvětlit závažnost problému, jenž se prolíná napříč 

různými sportovními disciplínami – v atletice, bojových sportech i estetických sportech, a 

tedy dokázat, že se zdaleka nejedná o ojedinělou záležitost.  

Zpracování praktického projektu bylo ztíženo vlivem pandemie onemocnění COVID-

19, a to ve třech zásadních bodech – v nutnosti upuštění od rozhovorů s odbornou veřejností a 

s trenéry a v nedostatku autentických záběrů. Z důvodu nepřístupnosti nemocnic veřejnosti se 

zrušilo natáčení s prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc., vedoucí lékařkou Centra pro léčbu 

poruch příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. LF UK. A stejně tak nemohl být kvůli 

uzavření okresů realizován ani rozhovor se sportovním psychologem Mgr. Václavem 

Petrášem. Z těchto důvodů došlo k lehkému odklonu od schválené teze této bakalářské práce.  

Audiovizuální dílo poznamenalo i více jak půlroční uzavření sportovišť, které 

znemožnilo vyzpovídání trenérů respondentek i natočení autentických obrazů sloužících jako 

pokrývací záběry k monologům sportovců. Ty nakonec autorka nahradila archivními či 

ilustračními záběry.  

 
 
31 KRCH, František. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY. Medicína pro praxi [online]. Solen, 2007, 18.12. 
2007, 2007(10), 420-422 [cit. 2021-7-11]. ISSN 1803-5310. Dostupné z: 
https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2007/10/08.pdf 
32 PAPEŽOVÁ, Hana a Jana HANUSOVÁ. Poruchy příjmu potravy: příručka pro pomáhající profese. Praha: 
Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve 
vydavatelství Togga, 2012. ISBN 978-80-87258-98-9. s. 24 
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Závěr 
Bakalářská práce se soustředí především na praktickou část, která spočívala v natočení 

a následném zpracování publicistického snímku s názvem Stíny sportu, zaměřujícího se na 

problematiku poruch příjmu potravy u výkonnostních sportovců.  

 Písemná práce se snaží položit teoretický základ ke zpracovanému tématu. Nejprve 

definuje dva specifické druhy poruch příjmu potravy – mentální anorexii a mentální bulimii, 

přičemž ve zkratce vysvětluje i pojem atypických poruch příjmu potravy. 

 Druhá část se soustředí na rizikové faktory, jež mohou u jinak zdravého jedince 

znamenat spouštěč tohoto onemocnění. Do skupiny bio-psycho-sociálních podnětů 

vyvolávajících tuto chorobu se řadí taktéž sport. Jedná se o určitý paradox, jelikož veřejnost 

má sportovce spojené především se zdravým životním stylem, a proto na příběhy známých 

atletů trpících touto chorobou pohlíží často jako na lživé nebo přikreslené. Rizikové disciplíny 

z pohledu vzniku poruch příjmu potravy jsou jak estetické sporty, kde se hodnotí především 

vizuální stránka věci, tak i vytrvalostní nebo bojové, při nichž může váha výražně ovlivnit 

výkon sportovce. Ve všech sportovních odvětvích pak může být nebezpečné i samotné 

ukončení kariéry, kdy se jedinci bojí, aby při poklesu tělesné námahy a kalorického výdeje 

nezačali tloustnout a vypadávat z kondice, na níž jsou roky zvyklí.  

 Dále se práce zaměřuje na prevenci vzniku poruch příjmu potravy ve sportu. Nejvíce 

času tráví atleti se svým trenérem, který je zároveň jejich primárním zdrojem informací. 

Neměl by tedy opomenout poučit své svěřence o základech výživy a regenerace, aby se 

předešlo případným zraněním nebo psychickým onemocněním. Zároveň by měl trenér být 

vždy ostražitý a všímavý, aby se případný problém podchytil zavčasu. Práce neopomíjí ani 

případy, kdy trenér ve své roli selže, a naopak se stane původcem problému.  

 Následující pasáž se zabývá nejčastějšími zdravotními následky, jež ústí z nedostatku 

živin nebo chování pacientů, jako je například používání diuretických prostředků nebo 

vyvolávané zvracení. Zmíněn je i syndrom ženské atletické triády, jakožto hojně používaný 

termín v oblasti sportu.  

 Poslední část práce se snaží popsat léčbu poruch příjmu potravy v jejích různých 

fázích – od počáteční nejistoty z vlastního těla až po nejzávažnější formu nemoci, kdy je 

nutná hospitalizace. Jedná se o velmi dlouhodobý a komplexní proces, při němž je potřeba 

aktivní spolupráce pacienta s lékaři a terapeuty.  

 Na závěr by autorka ráda podotkla, že ačkoliv se v celé práci mluví primárně o ženách, 

mohou na poruchy příjmu potravy trpět i muži, a to obzvlášť v oblasti sportu, kde se, jak bylo 

již popsáno výše, řeší každý kilogram váhy navíc. Muži o podobných problémech ale téměř 
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vůbec nemluví, a už vůbec ne, jde-li o „holčičí nemoc“. Ačkoliv statistiky udávají, že se u 

mužů objevuje tato porucha 10x méně než u žen33, nemělo by se na tuto část populace 

zapomínat.  

Summary 
The bachelor thesis focuses mainly on the practical part, which consisted in the 

filming and subsequent processing of a journalistic film called The Shadows of Sport, 

focusing on the issue of eating disorders in elite athletes.  

 The written part of the thesis tries to lay the theoretical foundation for the topic. First, 

it defines two specific types of eating disorders – anorexia nervosa and bulimia nervosa, and 

briefly explains the concept of atypical eating disorders. 

 The second part focuses on the risk factors that may trigger the disorder in an 

otherwise healthy individual. The group of bio-psycho-social stimuli triggering the disease 

also includes sport. This is something of a paradox, since the public associates athletes 

primarily with a healthy lifestyle and therefore often views stories of famous athletes 

suffering from the disease as false or exaggerated. Eating disorder risk disciplines include 

both aesthetic sports, where the visual aspect of things is the main consideration, and 

endurance or combat sports, where weight can significantly affect an athlete's performance. In 

all sports, then, the actual retirement from a career can be dangerous, with individuals fearing 

that as physical exertion and caloric expenditure decline, they may begin to get fatter and fall 

out of the condition to which they have been accustomed for years.  

 Furthermore, the thesis focuses on the prevention of eating disorders in sport. Athletes 

spend most of their time with their coach, who is also their primary source of information. He 

should therefore not fail to instruct his charges on the basics of nutrition and recovery to 

prevent possible injuries or psychological illnesses. However, should this happen, the trainer 

should always be vigilant and observant to catch the problem early. The thesis does not 

neglect cases where the coach fails in his role and instead becomes the source of the problem.  

 The following passage deals with the most common health consequences that flow 

from lack of intake or patient behavior, such as the use of diuretic agents or induced vomiting. 

Female athletic triad syndrome is also mentioned as a frequent diagnosis in the field of sport.  

 
 
33 PAPEŽOVÁ, Hana, ed. Spektrum poruch příjmu potravy: interdisciplinární přístup. Praha: Grada, 2010. Psyché 
(Grada). ISBN 978-80-247-2425-6. s. 37 
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 The last part of the thesis attempts to describe the treatment of eating disorders in their 

various stages, from initial insecurity about one's own body to the most severe form of the 

illness, when hospitalization is required. This is a very long-term and complex process, which 

requires the active cooperation of the patient with doctors and therapists.  

 In conclusion, the author would like to point out that, although throughout this thesis 

the primary focus is on women, men can also suffer from eating disorders, especially in the 

field of sport where, as described above, every extra kilogram of weight is addressed. Men, 

however, hardly talk about similar problems at all, and certainly not if it is a 'female disease'. 

Although statistics show that men are 10 times less likely to develop this disorder than 

women, this part of the population should not be completely forgotten.  
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Přílohy 
Příloha č. 2 
 
Stíny sportu 
 
Autor: Anna Stróžiková 
 
Stopáž: 18 minut 23 vteřin 
 
Aktéři:  Gabriela Soukalová (GS) 
  Michaela Treglerová (MT) 
  Kateřina Knappová (KK) 
  Iva Šafářová (IŠ) 
 
 

Čas Obraz Zvuk 
00:00-
00:07 

Tma 
Titulky: Fakulta sociálních věd Univerzity 
Karlovy uvádí praktický bakalářský projekt 
Anny Stróžikové 

Ruchy – hluk z tribun – fandění fanoušků na 
biatlonovém stadionu 

00:07- 
00:13 

Celek tribuny 
 
Titulky: Stíny sportu 

Ruchy – hluk z tribun – fandění fanoušků na 
biatlonovém stadionu 

00:13- 
00:23 
 

Sekvence archivních záběrů z vítězného 
závodu GS 

S (Jiří Rejman–ČT): Gabriela Koukalová vítězí 
v závodu s hromadným startem na 12,5 km, 
přesněji řečeno na 12 km. 
 

00:23- 
00:45 

Sekvence archivních záběrů z květinového 
ceremoniálu GS 
 

S (Moderátor): A pojďme všichni – Gabriela 
Koukalová! 
 
Ruchy – hluk z tribun 

00:45-
00:49 

Tma Hudba 

00:49-
00:54 

Polocelek GS 
 
Titulky: Gabriela Soukalová, 
Bývalá biatlonistka 

S (GS): Ty lidi nevědí, jaký to bylo. Oni vlastně 
nežili ten můj příběh 
 
Hudba podkres 

00:54-
01:12 

Sekvence ilustračních a archivních záběrů a 
fotografií 

S (GS): Už jsem toho byla jako do jistý míry asi 
přesycená, že jsem si začala uvědomovat, co 
vlastně všechno ten sport obnáší a z nějakýho 
důvodu to ve mně explodovalo, že bych to měla 
říct. 
 
Hudba podkres 

01:12- 
01:21 

Sekvence archivních záběrů z autogramiády 
knihy GS 

S (GS): Konkrétně já prostě chci žít v pravdě a 
jednoho dne jsem si řekla: „Už nemůžu dál.“ 
 
Hudba podkres 

01:21- 
01:37 

Výstřižky titulků z médií, 
ilustrační záběry 

S (GS): Ty reakce na začátku byly jako hrozný. 
V podstatě nikdo nenapsal nic pozitivního, co v tý 
knize bylo, ale všichni se zaměřovali jenom na ty 
negativní věci, který úplně vytrhali z kontextu a 
tím změnili příběh tý knihy.  
 
Hudba podkres 
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01:37- 
01:42 

Polocelek GS S (GS): Už i děti, kterejm je 10 tak nám píšou do 
nadace, že mají problémy prostě s poruchami 
příjmu potravy. 
 
Hudba podkres 

01:42- 
02:09 
 

Ilustrační záběry, 
 
Polocelek GS 

S (GS): Už i částečně součástí tý diagnózy je to, 
že ten člověk nechce, aby to ty ostatní věděli. Že 
se skrejvá. Já jsem měla ten problém spoustu let a 
neřekla jsem to nikomu, a i v tom důsledku teď, 
když to vidim, že se snažim pomáhat lidem 
s poruchami příjmu potravy, tak se to opakuje. 
Všichni jsou prostě jako kdyby v utajení. A stejně 
tak to prostě fungovalo i jako u nás tou dobou, no. 
 
Hudba podkres  

02:09- 
02:29 

Sekvence archivních záběrů ze závodů GS S (GS): Veškerou váhu my musíme během toho 
výkonu okysličovat a ono se to nezdá, ale 2 kila 
navíc můžou udělat několik vteřin na trati a to 
může bejt i několik míst.  
 
Hudba podkres 

02:29- 
02:55 

Polocelek GS, 
 
Sekvence archivních záběrů OH 2006 v 
Turíně 

S (GS): Je to čím dál větší problém, protože když 
se třeba člověk podívá 20 let zpátky, jak vypadali 
lidi, který jako dělali ten vrcholovej sport, tak já 
si pamatuju vždycky Svena Fishera, kterýmu 
jsem obrovsky fandila. To byl chlap jako hora. A 
jako tady s touhle muskulaturou by se dneska 
prostě nikdo v tom startovnim poli absolutně 
nechytal, jo. Myslim si, že by to prostě 
neudejchal, aby mohl závodit s těma lidma, který 
tam jsou dneska.  
 
Hudba podkres 

02:55-
03:20 

Polocelek GS S (GS): Teď už ta hranice je opravdu hodně 
vysoko a že prostě neustále víc a víc lidí do toho 
zabředává do toho problému. A není to podle mě 
jenom teda u biatlonu. Je to jako i s ohledem na 
jiný sporty a na to, že jsem se bavila takhle se 
spoustou lidí, co taky ten vrcholovej sport dělali, 
no a musím říct, že jsme se tak jako všichni 
schodli na těch věcech no.  
 
Hudba podkres 

03:20- 
03:24 

Tma, 
Titulky: Michaela Treglerová,  
Několikanásobná medailistka v hodu 
oštěpem 

Hudba  

03:24-
03:33 
 

Polocelek MT, 
Titulky: Michaela Treglerová,  
Několikanásobná medailistka v hodu 
oštěpem 

S (MT): U mě to byla spíš čistě jenom ta 
anorexie, protože já si nejsem schopná strčit prst 
do krku, ani něco takovýho, takže bulimie, to jako 
u mě neprobíhalo.  
 
Hudba podkres 

03:33- 
03:56 

Archivní fotografie, 
 
Polocelek MT, 
 
Prostřihy – záběry z tréninku MT, 
 
Polocelek MT 

S (MT): Na mně bylo vidět, že se něco děje. Byla 
jsem i skleslá, smutná a takhle mě nikdo jako do 
tý doby moc neznal. Já jsem jako spíš veselejší 
typ. I jsem pak měla, jakoby z těžkýho tréninku a 
pak ještě malýho příjmu únavovou zlomeninu, 
takže to mě taky potom tak nějak jako nakoplo, že 
už jako sádru taky není nic příjemnýho mít na 
noze. 
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Hudba podkres 

03:56- 
04:00 

Tma, 
Titulky: Kateřina Knappová, Mistryně světa 
ve sportovním aerobiku 2008 

Hudba 

04:00-
04:16 
 

Polocelek KK, 
Titulky: Kateřina Knappová, Mistryně světa 
ve sportovním aerobiku 2008, 
 
Sekvence archivních záběrů a fotografiií 
 
 
 

S (KK): Tu diagnózu, která byla stanovená, tak 
byla stanovená jako atypická anorexie. Já jsem 
prostě přestala cvičit v tu dobu, nebo byla jsem 
zraněná, takže jsem nevydávala tolik energie, 
měla jsem doma problémy, a to tělo odmítlo jíst a 
nemělo hlad.  
 
Hudba podkres 

04:16-
04:26 

Polocelek KK, 
 
Archivní fotografie, 
 
Polocelek KK 

S (KK): A já jsem se dostala do bodu, kdy jsem 
jedla jedno jablko denně a naprosto mi to jako 
stačilo a nepotřebovala jsem nic. Samozřejmě, 
váha jela dolů, všechno jelo dolů.  
 
Hudba podkres 

04:26-
04:59 

Archivní fotografie a záběry KK 
 
Polocelek KK 

S (KK): A pak jsme byly na závodech ve 
Španělsku. Já jsem to měla jako za odměnu, jako 
bolestný. A jeli jsme se tam s mámou jenom 
podívat. A tak samozřejmě, protože se mnou 
najednou trávila 5 dní vkuse, tak zjistila, že snídat 
nechci, obědvat nechci, svačit nechci a že nic jako 
nejim. A já jsem ani nedokázala jí jako 
odpovědět, na to, co se děje, protože ani sama 
v sobě jsem to úplně netušila. Nebo, je to až 
nevěřitelný, já jsem si to fakt jako 
neuvědomovala, že to je špatně prostě.  
 
Hudba Podkres 

04:59-
05:06 

Tma, 
Titulky: Iva Šafářová, 
Mistryně ČR v kickboxu 2014,  
Hráčka amerického fotbalu 

Hudba 

05:06-
05:39 

Celek IŠ, 
Titulky: Iva Šafářová, 
Mistryně ČR v kickboxu 2014,  
Hráčka amerického fotbalu, 
 
Archivní záběry –  trénink dětí, fotky 
s dcerou, zápas dcery 

S (IŠ): Tak anorexie mě přímo se teda opravdu 
netýkala, naštěstí. Ale dcery jo, protože vlastně 
v kickboxu se řeší váha i u dětí, malejch dětí. A 
vlastně jsem trénovala svojí vlastní dceru a tím, 
že ona byla ctižádostivá, tak se chtěla furt 
dostávat do nižších kategorií a tím pádem mi celej 
den jakoby třeba fakt nechtěla jíst, aby se vešla do 
tý váhový kategorie. A tam jsem viděla ten 
jakoby posun.  
 
Hudba podkres 

05:39- 
06:19 

Celek IŠ, 
 
Prostřihy – ilustrační záběry 
 
Celek IŠ 
 
Archivní fotografie IŠ 

S (IŠ): Na mistrovství chtěla do nižší váhový 
kategorie, takže vlastně jsme najeli jídelníček, 
kterej dodržovala striktně. V den vážení stále 
neměla váhu, chybělo jí asi kilo a půl, takže 
podstoupila to, co podstupovali dospělí vlastně 
lidi. Lezla do velmi teplý vody, aby se vypotila, 
zabalená v županu skákala přes švihadlo, aby fakt 
dala to poslední kilo dolu. Jí se to podařilo, ale 
tak protivnýho člověka jsem teda nezažila. Já vim 
sama, když jsem jako měla na váhovku držet a 
taky jsem celej den nejedla, nepila, abych se do ní 
vešla. 
 
Huba podkres 
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06:19-
06:50 

Celek IŠ 
 
Prostříhy – ilustrační záběry 
 
Celek IŠ 

S (IŠ): Já nějakym způsobem jako dospělej 
člověk se s tim poperu, ale to dítě, to je, přesně že 
jí to pak zůstalo. Že furt doteďka řeší tu váhu. 
Ona ani neumí už jako porovnat, že když měla 37 
kilo, tak ale jí bylo nějakejch 8. A ona by furt 
chtěla mít těch 37 kilo, protože to bylo přece 
nádhera mít 37 kilo. Ale v patnácti mít 37 kilo už 
není nádhera. To už prostě je kost a kůže. A to jí 
furt nedochází. 
  
Hudba podkres 

06:50-
07:27 

Polocelek MT, 
Titulky: Michaela Treglerová,  
Oštěpařka 
 
Archivní fotografie MT, 
 
Polocelek MT, 
 
Prostřihy – záběry trénink MT, 
 
Polocelek MT, 
 
Archivní záběr – hod oštěpem MT, 
 
Polocelek MT 

S (MT): Já jsem obecně vždycky vážila tak nějak 
jako víc, i když to na mě nebylo vidět. Tak já 
jsem měla kolem těch 58 kilo. A dostala jsem se 
až k těm padesáti, no. Pod padesát. I když to byl 
převážně úbytek nejdřív tý svalový hmoty, a pak i 
teda i všeho ostatního, což když se vypočte, tak 
třeba na tu mojí výšku a na ten věk nebylo ještě 
tak hrozný, ale prostě mě už nešlo vůbec jako 
pořádně nic dělat, sportovat. Po každym sportu 
mě hrozně bolelo tělo. Svaly už to nezvládaly no, 
takže…  
 
Hudba podkres 

07:27- 
07:50 

Ilustrační záběry KK 
 
Polocelek KK, 
Titulky: Kateřina Knappová, 
Bývalá závodnice ve sportovním aerobiku 

S (KK): Já jsem poměrně rychle vyrostla na těch 
170 cm, na kterejch jsem dneska od nich jsem se 
nehla. Takže já jsem při vejšce 170 cm, teď mám 
nějakejch 56 kilo, a já jsem měla nejmíň 47… No 
furt je to prostě o 10 kilo míň a jako upřímně, 
když se na sebe kouknu teď a měla bych o 10 kilo 
míň, tak mi to přijde úplně jako katastrofální.  
 
Hudba podkres 

07:50- 
08:16 

Ilustrační fotografie – psychiatrie 1.LF UK, 
 
Polocelek KK, 
 
Archivní záběry – závody MS Bělehrad KK 

S (KK): Já jsem ve finále skončila ve stacionáři 
na psychiatrii na Karláku, ale z úplně jinejch 
důvodů. A až tam přišli na to, že vlastně do toho 
nejim. Takže až tam přišli s tim: „Hele, je 
problém a my vedle shodou okolností, prostě 
vedle nás jdou anorektičky. Takže ty budeš chodit 
teďka tam.  
 
Hudba podkres 

08:16- 
08:58 

Ilustrační záběry – Psychiatrie FN Motol, 
 
Prostřihy – záběry z tréninku MT, 
 
Polocelek MT, 
Titulky: Michaela Treglerová,  
Oštěpařka 
 
Prostřihy – záběry z tréninku MT, 
 
Polocelek MT, 
Titulky: Michaela Treglerová,  
Oštěpařka 
 
Prostřihy – záběry z tréninku MT, 
 

S (MT): Byla jsem vlastně na 3 týdny 
v nemocnici. A právě jsem držela nějaký ten 
jejich systém, dietu i tam do školy jsem chodila 
chvilku. A bylo to vlastně tak, že s rodičema 
společně jsme se na tom dohodli, že to nebylo 
tak, že by mě tam dotáhli. Samozřejmě, jsem pak 
brečela, když jsem měla jako opravdu tam 
nastoupit, to byly takový těžký chvíle. Ale hodně 
mi to pomohlo. Myslim si, že mi to jako ukázalo 
cestu, kterou opravdu jako nechci zažívat víc. 
Nechci bejt prostě v nemocnici, chci bejt 
normálně se svejma kamarádama a se svou 
tréninkovou skupinou na stadionu, místo toho, 
abych se někde prostě utápěla v depresích 
v nemocnici.  
 
Hudba podkres 
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08:58-
09:29 

Polocelek KK, 
 
Prostřihy – ilustrační záběry, 
 
Polocelek KK, 
 

S (KK): 2008, 2009, 2010 tak nějak prostě 
nárazový stacionáře, pak začlo hledání 
psychologa s psychiatrem. A já jsem přelom jara-
léta se složila úplně, jakože úplně. Já jsem trpěla 
depresema a byla jsem v takovym stádiu, kdy 
jsem buď zvracela anebo jsem ležela a nebyla 
jsem schopná si dojít na záchod.  
 
Hudba podkres 

09:29- 
09:56 

Prostřihy – ilustrační záběry, 
 
Polocelek KK, 
 
Prostřihy – ilustrační záběry, 
 
 
 
 

S (KK): Takže, já jsem prostě dobrovolně odjela 
k Olomouci do Šternberka do psychiatrický 
léčebny do rehabilitačního centra. Normálně, 
klasicky do pavilonu, kam tě zavřou. A já jsem 
odtamtud odjela úplně jak… Mně to najednou 
všecko došlo a já jsem jako všecko chápala. A já 
jsem se najednou rozjedla, nebo snažila jsem se 
jíst. Ono to není jednoduchý. 
 
Hudba podkres 

09:56-
10:36 

Ilustrační záběry 
 
 

S (IŠ): Dcera se setkala s nemocnejma holkama 
hodně, který byly hospitalizovaný vlastně 
v Motole kvůli anorexii, a vlastně s nima byla na 
oddělení. A vyprávěla, že jí holčiny z Motola 
vyprávěly, že do sebe cpaly ty vatový tampony a 
takový. Ona sice to strašně odmítá, řekne že jsou 
vlastně holky strašně hloupý, že to dělaj, ale 
vzápětí za 14 dní/3 tejdny, kdy jí propustili, tak 
už jsem viděla náznaky, kdy jako tam přemejšlí 
nad tim, jestli: „Aha, holky mi vyprávěly tohle. 
Nebude to něco pravdy na tom? Nepomůže mi to 
shodit nějaký to kilo?“ 
 
Hudba podkres 

10:36- 
10:46 

Celek IŠ, 
Titulky: Iva Šafářová, 
Bývalá kickboxerka 

S (IŠ): To je nejhorší, že tam už je porušený to 
zdravý myšlení: „Aha, tak já teda vynechám 
nějaký to sladký,“ ale jde zase do extrémů: „Já 
nebudu jíst.“ 
 
Hudba podkres 

10:46- 
11:02 

Ilustrační záběry,  
 
Polocelek KK 

S (KK): Ty děti jsou podle mě tak zblblý prostě 
asi z internetu, z čeho jinýho, že se jako 
omezujou na tom jídle. Děti… Kdy jindy si to má 
užít? Až jí bude 30, tak už to samo nepůjde, 
jako… 
 
Hudba podkres 

11:02- 
11:28 

Pokrývací záběry – trénink MT, 
 
Polocelek MT, 
Titulky: Michaela Treglerová,  
Oštěpařka 
 
Prostřihy – záběry z tréninku MT, 
 

S (MT): Někteří trenéři to i jako vyloženě 
vyžadujou, aby ty holky byly hubený, a to, si 
myslim, že potom často vede k tomu, že si někdo 
řekne: „No, tak já bych měla bejt hubenější. Asi 
se mi poběží líp.“ Každýmu vlastně svědčí něco 
jinýho. Podle mě je to dost individuální a někdo 
se prostě narodí s tím, že je mohutnější, a nejde 
ho změnit jako. To si myslim, že spousta trenérů 
přehlíží a hodně jako tlačí na ty sportovkyně. 
 
Hudba podkres 

11:28- 
11:59 

Polocelek MT, 
 
Archivní záběr – oštěp MT, 
 

S (MT): I když zrovna u mě to je teda tak, že já 
spíš potřebuju tu sílu, takže většinou mi trenéři 
řikali naopak, že: „No, na oštěpařku seš docela 
střízlík.“ Jako chvilku se to zlepšovalo, což právě 
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Polocelek MT, 
 
Prostřihy – záběry z tréninku MT 
 
 

je to nebezpečí, že v podstatě, když člověk ubyde 
na tý váze, tak mu to odjíždí rychleji na tý dráze. 
Takže je tam to větší riziko, že si bude udržovat 
takhle jakoby tu špatnou stravu a tak. Ale tim, jak 
to potom má svoje meze, tak pak to jakoby už dál 
nejde, no. 
 
Hudba podkres 

11:59- 
12:24 

Archivní záběr – kickbox IŠ S (IŠ): U mě to bylo spíš, že já měla nějakých 55 
kilo, který jsem dostala z nějakých 82 a oni mi 
řekli, že ještě můžu jít níž. Což vlastně pro mě 
bylo jako: „Jako níž? Všichni mi říkali, že už 
jsem kost a kůže, a oni chtěj ještě jakoby níž a je 
to jenom kvůli výsledkům.“ 
 
Hudba podkres 

12:24-
12:56 

Celek IŠ, 
 
Archivní záběr – kickbox IŠ, 
 
Celek IŠ, 
 
Archivní záběr – kickbox IŠ, 
 
 

S (IŠ): Mně bylo přes třicet a když mi řekl, že 
mám jít ještě na 50 kilo, tak jsem si v duchu 
pomyslela ještě jako: „Já jsem ráda za svých 55 
kilo a ještě jako to dávat dolů, tak jako, to seš 
blázen prostě.“ Mě by to asi nikdo ani nedonutil 
jako už. Ale věřim, když by to řekl nějaký 
osmnáctiletý holce, která by došla do ženský ligy 
jako nováček a chtěla by jít do repre a trenér 
reprezentační ti řekne: „Shoď ještě 5 kilo,“ tak to 
udělá.   
 
Hudba podkres 

12:56- 
13:22 
 

Pokrývací záběr – aerobikový závod, 
 
Polocelek KK, 
 
Pokrývací záběr – aerobikový závod 
 
 

S (KK): Když ti přijde na tu závodní plochu 
krásná holčička v krásnym drezu, bude se blejskat 
a bude aspoň jako trošku cvičit, tak to vždycky 
bude víc, než když přijde holka, která bude mít 80 
kilo a skočí ti prostě roznožku. 
 
Hudba podkres 

13:22-
13:34  

Pokrývací záběr – aerobikový trénink, 
 
Polocelek KK, 
 
Archivní záběr – závody KK 

S (KK): Trenérka přišla prostě do tělocvičny a 
řekla: „No, zase ztloustly prostě. To je hrozný. Ty 
prdele a tohleto…“ 
 
Ruch z archivního záběru 

13:34- 
14:06 

Archivní záběr – závody KK, 
 
Polocelek KK, 
 
Pokrývací záběr – závodní dresy KK, 
 
Archivní záběr – závody KK, 
 
Polocelek KK, 
 
Archivní fotografie– trenérka 

S (KK): Upřímně si myslim, že i trošku problém 
v tý době měla i moje trenérka, když si to vezmu 
zpětně, protože já si dodnes pamatuju, jak přijely 
nový dresy. A ona se vsoukala do dresu 8-10 let. 
Dospělej člověk. No, jako zpětně člověk ví, že to 
nebylo v pořádku, ale v tu dobu sis řekla: „Ježiš 
marja, ona se tam vejde. A jak se tam vejde? A 
ona má ten malej zadek. A ježiši marja. A to 
břicho, ona má jako krásný… jako, prostě… bože 
můj“ 
 
Hudba podkres 

14:06- 
14:33 

Archivní fotografie – závody IŠ, 
 
Pokrývací fotografie – letáček na fotbalový 
nábor, 
 
Polocelek IŠ, 
Titulky: Iva Šafářová, 
Hráčka amerického fotbalu, 
 

S (IŠ): Když jsem skončila s kickboxem, tak jsem 
dlouho nic nedělala, asi 3 roky, a docela jsem 
nabrala. A pak na mě vyskočila reklama černejch 
koček, že vlastně přijímaj hráčky, že bez rozdílu 
věku, bez váhovýho rozdílu. A začala jsem hrát 
před dvouma rokama, takže vlastně mám za 
sebou 2 sezóny.  
 
Ruchy z archivních záběrů 
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Pokrývací záběry – archivní záběry 
z fotbalového zápasu IŠ, fotografie 

 
Hudba podkres 

14:33- 
15:24 

Pokrývací záběry – archivní záběry 
z fotbalových zápasů IŠ, 
 
Polocelek IŠ, 
 
Pokrývací záběry – archivní záběry 
z fotbalových zápasů IŠ, 
 
Polocelek IŠ 
 
 
 

S (IŠ): Je to supr, že váha se vlastně tady neřeší. 
Opravdu to může hrát kdokoliv. Trenérovi jde 
čistě jenom o výkon, takže pokud holka bude sice 
zavalitější, silnější, ale bude fakt rychlá a mrštná, 
tak jí klidně dá na post třeba running backa, kterej 
prostě ty lidi rozráží a i jim utíká s míčem, 
protože ho chytá. Kdežto když to bude třeba 
někdo, kdo úplně neběhá, ale zase má pořádnou 
sílu, tak zase půjde na O linu, protože tam 
potřebuje prostě někoho, kdo zastaví toho hráče 
hned. Tam se čistě bere jen fakt to, že prostě pro 
co je pro nás ta holčina jako přínosem. To je 
právě skvělý na tom fotbale. Že to tam prostě 
nikdo neřeší. Takže klidně můžu celej rok jíst. 
(smích) 
 
Hudba podkres 

15:24- 
15:44 

Polocelek MT, 
 
Pokrývací záběry – stadion SK Slavia, 
 
Polocelek MT, 
 
Pokrývací záběry – trénink MT 
 
 
 
 

S (MT): Mám pořád problémy jakoby 
s menstruačním cyklem a takhle, takže teď kvůli 
tomu musím brát jakoby nějaký estrogeny, 
prášky, něco na to, aby se to jakoby stabilizovalo. 
Takže v tomhle směru to beru jako takový 
nebezpečí pro všechny ostatní, že potom to tělo 
nemusí úplně fungovat, když je takovejhle zásah, 
kor v tom věku, kdy je člověk ještě ve vývinu, 
žejo.  
 
Hudba podkres 

15:44- 
16:02 

Polocelek KK, 
Titulky: Kateřina Knappová, 
Bývalá závodnice ve sportovním aerobiku, 
 
Archivní záběry ze závodu KK, 
 
Polocelek KK, 
 
 

S (KK): Já jsem se dostala do bodu, kdy jsem 
přestala mít menstruaci. Hodně jsem trpěla na 
různý závratě, jako od žaludku mi bylo prostě 
špatně. Tam jsem měla i podezření na nějaký 
vředy, ale naštěstí nebyly. Hlava mě často bolela, 
jako motala se. A prostě všecko z nedostatku 
výživy, no.  
 
Hudba podkres 

16:02- 
16:33 

Polocelek MT, 
Titulky: Michaela Treglerová, 
Oštěpařka, 
 
Pokrývací záběry – ilustrační záběry, 
 
Polocelek MT 

S (MT): Mamka na to hodně kouká, kdyby něco, 
tak vždycky mě jako napomene: „Hele, jako 
neblbneš ty zase s tím jídlem?“ A jako občas je to 
opruz, ale jsem ráda, že jí tam mám, a jako, aby 
mi někdo kdyžtak řekl, kdyby náhodou. Že přece 
jenom si myslim, že ono to v člověku zanechá 
stopu a je hodně jednoduchý do toho sklouznout 
zpátky, když jako něco, třeba i zkoušky, nebo 
takhle. Tak člověk jakoby zapomíná jíst a je to 
potom takový těžký odhalit, jestli do toho zase 
nepadá člověk, nebo je jako v pohodě, akorát je 
ve stresu. 
 
Hudba podkres 

16:33- 
16:50 

Celek IŠ, 
Titulky: Iva Šafářová, 
Bývalá kickboxerka, 
 
Pokrývací záběry – ilustrační záběry, 
 
Celek IŠ 

S (IŠ): Já si myslim, že kdo prošel anorexií, tak to 
bude trvat hodně dlouho těm holkám, jako se 
z toho jako dostat. Já to řešim dodneška. Jo, je 
pravda, že mně zůstalo do dneška, že jsem byla 
schopná každej den vlízt na váhu, tak jako za dob 
kickboxu.  
 
Hudba podkres 
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16:50- 
17:32 

Polocelek KK, 
 
Pokrývací záběry – ilustrační záběry, 
 
Polocelek KK, 
 
Pokrývací záběry – ilustrační záběry, 
 
Polocelek KK, 
 
 
 

S (KK): Já furt tvrdim, že to je nemoc jako 
alkoholismus. Jakmile si alkoholik přičichne 
k chlastu, tak začne znovu chlastat. A mně stačí, 
když dostanu střevní virózu a 3 dny nemůžu jíst 
pravidelně, nebo když mám stres a jeden den 
nejim, já se pak jako strašně musim hlídat a 
rozjídat a mám štěstí, že mám nad sebou dostatek 
jako sebekontroly nějaký, protože kdybych jí 
neměla, tak už jsem tam tak 10x znova. Z toho 
nikdy člověk nebude vyléčenej.  
 
Hudba podkres 

17:32-
17:34 

Tma  Hudba  

17:34- 
18:05 

Polocelek GS, 
 
Archivní záběry – závody GS, medailový 
ceremoniál,  
 
Polocelek GS 

S (GS): Myslim si, že to je natolik zásadní, že 
člověk by neměl bejt vůči tomu lhostejnej, kor 
když má osobní zkušenost, tak by měl s tím jít 
ven a říct ty věci, aby tomu ostatní mohli 
předcházet, to je můj názor. A pro mě bylo 
hlavní, že jsem to řekla. A dneska jsem na sebe 
pyšná. A když se podívám kolem sebe, kolik lidí 
mělo podobný problémy a všichni jsou ticho, 
každej to toleruje a nějak se proti tomu 
nevymezí? Tak, sakra, jsem měla koule prostě. 
Jsem na sebe pyšná. (smích) 
 
Hudba podkres 

18:05-
18:23 

Tma 
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