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Abstrakt 

Název práce:  

Doplňky stravy a jejich vyuţití u osob navštěvují fitness centra  

Cíle práce:  

Cílem této práce je shromáţdit informace o doplňcích stravy a zjistit, jaké doplňky 

stravy jsou nejvyuţívanější ve fitness centrech. 

Metody práce:  

Řízeným rozhovorem zjistit, jaké doplňky stravy nejvíce vyuţívají osoby navštěvující 

fitness centra. 

Výsledky práce:  

Většina osob navštěvující fitness centra uţívá nějaký druh doplňků stravy.  

Klíčová slova:  

strava, makronutrienty, mikronutrienty, suplementy, fitness centrum, doporučené denní 

dávky.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The title of the thesis:  

Food supplements and their use by people attending fitness centers 

The aim of the thesis:  

The aim of the thesis is to collect information about food supplements and determine 

which food supplements are the most frequently used in fitness centers. 

The methods of the thesis:  

By the controlled interview to determine what types of food supplements are the most 

frequently used by people attending fitness centers. 

The results of the thesis:  

The majority of people visiting fitness centers use some kind of food supplements. 

Keywords:  

food, macronutrients, micronutrients, supplements, fitness center, recommended daily 

doses. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ACSM - American College of Sports Medicine 

ADA - American Dietetic Association 

AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 

AK – aminokyseliny 

AMP – adenosinmonofosfát  

BCAA - Branched Chain Amino Acids 

BCAA – branched chain amino acids 

DC - Dietitians of Canada 

DDD - doporučená denní dávka  

GI – glykemický index 

HDL - vysokodenzitní lipoprotein 

HMB - Beta-hydroxy-β-methylbutyrát 

LDL - nízkodenzitní lipoprotein 

OH – Olympijské hry 

RDA - recommended Dietery Allowances 

USA – United States 

VO2max – maximální vyuţití kyslíku  
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1  Úvod 

 „Ve světě moderního sportu je k podání nejlepších výkonů potřeba přizpůsobit režim 

v mnoha oblastech. Dnes již dávno nestačí spoléhat se na přirozený talent. Stejný 

význam je mezi vrcholovými sportovci přisuzován tvrdému tréninku, kvalitnímu 

vybavení a vůli zvítězit. V této situaci může způsob stravování znamenat rozdíl mezi 

vítězstvím a prohrou nebo podáním nejlepšího výkonu a pouhým dokončením závodu.“. 

(Maughan, 2006) 

Strava, kterou bychom měli přijímat, by nám měla dodávat všechny potřebné látky 

k ţivotu, aby mohli probíhat všechny biochemické reakce v našem organismu. 

Vyváţená strava, sloţená ze základních ţivin (makronutrientů), vitamínů a minerálních 

látek (mikronutrientů), je základem pro dobrý zdravotní stav, dobrou regeneraci a 

podávání adekvátních výkonů ve sportu, jelikoţ nám zajišťují dostatečnou energii pro 

pohybovou činnost. 

Bohuţel v dnešní době rychlého občerstvení a stresu, většina populace nepřijme za den 

dostatek vitamínů a minerálních látek ve formě stravy a proto vyuţívají doplňků stravy 

k doplnění doporučené denní dávky pro udrţení rovnováhy vnitřního prostředí.  

Uţívání doplňků stravy je ve světě rozšířené. Přehled publikované literatury ukazuje, ţe 

sportovci uţívají doplňky stravy mnohem častěji (asi v 50%) neţ běţná populace (35-

40%), přičemţ vrcholoví sportovci uvádějí uţívání doplňků stravy v 60%. Všechny 

průzkumy zjistily, ţe prevalence a typ uţívaných přípravků se liší podle druhu sportu, 

pohlaví sportovců a úrovně, na které soutěţí. Podle některých průzkumů uţívá některou 

formu z doplňků stravy 100% kulturistů a sportovců, kteří chodí do posilovny, uvádí 

Maughan (2006). 

Téma „Vyuţití doplňků stravy u osob navštěvují fitness centra“ jsem si vybral záměrně, 

protoţe působím jako osobní trenér ve fitness centru a poskytuji rady v oblasti výţivy, 

která je jednou z nejdůleţitějších sloţek výkonu a která je také nejvíc podceňována.  
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Cílem práce bylo poskytnout informace pro sportovce, ale i pro širokou veřejnost lidí, 

kteří mají pravidelnou pohybovou zátěţ o základních sloţkách potravy a doplňcích 

stravy. Dalším cílem bylo zjistit, jaké doplňky stravy jsou v dnešní době nejvíce 

vyuţívány u osob navštěvující fitness centra. 
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2  Teoretická východiska práce 

2. 1  Význam výživy ve sportu 

V posledních letech se rekordy ve sportu stale posouvají. Výkonnostní vzestup v 

jednotlivých disciplínách je především výsledkem zlepšených tréninkových metod a 

vlivem mnohem vyššího stupně zatěţování. To mě vede k názoru přisoudit i výţivě 

důleţitou roli při rozvoji sportovní výkonnosti. Výţiva by dokonce mohla být pro 

výkonnost sportovce rozhodujícím faktorem, a to hlavně v situaci, vykazuje-li závaţné 

nedostatky, které brání plnému rozvinutí výkonnosti. Při pečlivě promyšleném 

uspořádání stravy můţe dojít ke zvýšení sportovní výkonnosti, a to jak svým 

dlouhodobým účinkem, tak i krátkodobým vlivem specifických dietních manipulací, 

uvádí Jánovská (2010).   

Kvalita výţivy výrazně mění schopnost absolvovat fyzickou zátěţ. Jedině dlouhodobá 

vysoce kvalitní výţiva vede k dokonalému zdraví a umoţňuje kvalitní trénink. Nemůţe 

však odstranit některé dědičné nedostatky, i kdyţ je v řadě případů můţe výrazně 

zredukovat, uvádí Jánovská (2010). 

Z pohledu výţivy je nutné rozlišovat mezi těmi, kdo sportují pro radost nebo se účastní 

regionálních soutěţí, aniţ by přitom trénovali kaţdodenně několik hodin, a těmi, kdo 

jsou skutečnými profesionály. Rekreační sportovci nepotřebují specificky sestavenou 

výţivu ani moderní formy legálních podpůrných prostředků. To však neznamená, ţe 

nepotřebují obecně prospěšné potravinové doplňky. Ty totiţ potřebuje i nesportovec. 

Rekreační sport nenutí organismus k opakovaným maximálním výkonům, vyţadujícím 

delší neţ 24hodinovou regeneraci, a nevyţaduje systematickou přípravu, uvádí Fořt 

(2002). 

Pokud se bude nesportovec dlouhodobě stravovat neracionálně, bude mít dříve nebo 

později zdravotní problémy. Pokud se však bude stejně špatně stravovat sportovec, bude 

mít problémy ještě dřív. Kromě toho je vyloučeno, aby sportovec, trpící váţnými 

zdravotními problémy, dosáhl špičkové výkonnosti, natoţ aby si ji po významně 

dlouhou dobu udrţel, uvádí Fořt (2002). 
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Při hledáni správné stravy je nutné individuální řešení – ušít stravu na tělo, ani zkušený 

trenér nemůţe vidět do sportovce lépe neţ on sám. Sestavení jídelníčku by tedy mělo 

být věcí konzultace. Co vyhovuje jednomu sportovci, nemusí být vhodné pro druhého. 

Kaţdý člověk je unikátní. Nalezení optimálního stravování vyţaduje nějaký čas a 

obvykle metodou pokusů a omylů. Čím je větší objem, intenzita zátěţe a věk, tím větší 

pozornost musíme věnovat výţivě (Tvrzník a Vítek, 2008).   

Potravinové doplňky jsou velmi rozšířeným artiklem a uţívá je opravdu větší část 

populace, aniţ by věděli jaké je denní doporučené mnoţství jednotlivých makro a 

mikronutrientů za den. Informovanost o jejich uţívání je opravdu malá a spousta 

uţivatelů překračuje několikanásobně denní doporučené mnoţství. Dalším problémem, 

je skutečný obsah potravinových doplňků, neboť samo označení potravinové doplňky 

říká, ţe tyto produkty spadají do potravinářství. Jejich skutečný obsah nemusí procházet 

ţádným testem, ţe opravdu obsahují, to co je uvedeno na obalu. Proto je velmi důleţité 

vybírat kvalitní a ověřenou firmu, která neklame zákazníky falešným příbalovým 

letákem.  
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3  Základní složky potravy 

Podle Konopky (2004) je moţné rozdělit látky, ze kterých se skládá potrava, do dvou 

skupin: 

1) Makronutrienty: cukry, tuky, bílkoviny, které jsou také označovány jako hlavní       

                               výţivné látky. 

 

2) Mikronutrienty: vitaminy, minerální látky a stopové prvky, které jsou nutné pouze       

                               v minimálním mnoţství a které samy energii nepřináší, ale jsou   

                               nezbytné pro řízené získávání energie odbouráváním hlavních  

                               výţivných látek. 

 

3. 1 Makronutrienty 

Kapitola je zaměřená na všeobecné informace o ţivinách (cukry, tuky, bílkoviny), jejich 

rozdělení, jaký mají vliv na fyzický výkon a jaké mnoţství se doporučuje při sportovní 

činnosti. 

 

3. 1. 1  Cukry (sacharidy) 

Sacharidy jsou hlavním a nejpohotovějším zdrojem energie. Jeden gram sacharidů 

obsahuje 4 kcal (17 kJ). Tělo je čerpá především z potravy rostlinného původu a jejich 

nadbytek si ukládá ve formě glykogenu ve svalech a játrech (viz tabulka 5). Mimo to, ţe 

jsou zdrojem a zásobárnou energie, mají i funkce stavební. Chce-li tedy sportovec mít 

dostatek energie na svůj trénink, dobře regenerovat po tréninku a dosahovat lepších 

výsledků, musí konzumovat i dostatek sacharidů (Clarkova, 2000).  
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Tab. č. 1: Mnoţství glykogenu v těle (Clarkova, 2000) 

 

Svalový glykogen 6000 kJ 

Jaterní glykogen 1200 kJ 

Krevní glykogen   300 kJ 

Celkem 7500 kJ 

 

 

Tab. č. 2: Rozdělení sacharidů (Clarkova, 2000) 

 

 

 

 

 

 

MONOSACHARIDY 

Obsahující pouze jednu cukernou 

jednotku. Jednoduché sacharidy jsou často 

nazývány cukry a uţ je nelze dále štěpit. 

Glukóza, fruktóza a galaktóza patří mezi 

nejjednodušší sacharidy. 

OLIGOSACHARIDY 

Jsou tvořené ze dvou aţ deseti 

jednoduchých sacharidů. Nejvýznamnější 

jsou disacharidy (dvě cukerné jednotky), k 

nimţ patří laktóza (mléčný cukr), maltóza 

(sladový cukr) a sacharóza (řepný cukr). 

POLYSACHARIDY 

Jsou tvořeny více neţ deseti 

monosacharidy. Mezi nejběţnější zástupce 

patří škrob, celulóza a glykogen. 

Polysacharidy, na rozdíl od mono a 

disacharidů, se tráví delší dobu, jsou tedy 

pro lidské tělo zdravější. 
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Glykemický index 

Glykemický index (GI) určuje kvalitu sacharidů podle toho, jak ovlivňují hladinu krevní 

glukózy (Brand-Miller, 2004). 

V minulosti převládal názor, ţe sloţité sacharidy se vstřebávají pomaleji a tím pádem 

budou i mírněji ovlivňovat hladinu krevní glukózy. A naopak, ţe jednoduché sacharidy 

se vstřebávají rychle a budou tedy i rychle zvyšovat hladinu glukózy v krvi. Tento 

předpoklad, jak ukázali nejnovější studie, nebyl správný. Bylo třeba vytvořit nový 

systém dělení sacharidů podle ovlivňování hladiny krevní glukózy. Profesor David 

Jenkins a Tom Wolever z Torontské univerzity se snaţili najít nejvhodnější potraviny 

pro diabetiky a v roce 1981 zavedli termín  glykemický index (Brand-Miller, 2004).  

Glykemický index porovnává sacharidy v potravinách podle toho, jak rychle se 

vstřebávají, respektive jak rychle zvýší hladinu krevní glukózy. Nejvíc ovlivňuje 

hladinu glykémie čistá glukóza (GI = 100). Aby se stanovily rovnocenné podmínky, 

začaly se všechny potraviny se stejným mnoţstvím sacharidů porovnávat s čistou 

glukózou. V minulosti se pouţíval na porovnávání bílý chléb, který měl taktéţ hodnotu 

sto. Podle této stupnice měly některé potraviny vyšší GI jak 100, protoţe po jejich 

konzumaci stoupla hladina glykémie víc jak u chleba. Tyto dvě stupnice komplikovaly 

celý systém, v dnešní době se doporučuje porovnávat potraviny s glukózou (Brand-

Miller, 2004). 

Potraviny se určují na stupnici od 0 do 100. Potraviny s vysokým glykemickým 

indexem mají hodnoty nad 70, s nízkým glykemickým indexem pod 55. Střední hodnota 

se rovná 55 aţ 70 (Brand-Miller, 2004). 

Sacharidy s vysokým GI se rychle štěpí v trávicím traktu. Po jejich konzumaci hladina 

krevní glukózy rychle dosáhne vysokých hodnot. Sacharidy s vysokým GI moţná lze 

označit jako rychlé sacharidy. Sacharidy s nízkým GI se štěpí pomalu v trávicím traktu. 

Po jejich konzumaci se hladina krevní glukózy zvyšuje pozvolně a nedosahuje aţ tak 

vysoké hodnoty. Návrat k původní hodnotě je pomalejší neţ u potravin s vysokým GI 
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(viz Obr. 1). Sacharidy s nízkým GI označujeme jako pomalé sacharidy (Brand, Miller, 

2004). 

Obr. č. 1: Hladina glykémie po přijetí potraviny s vysokým GI a s nízkým GI (Brand, 

Miller, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glykemický index a sportovní výkon 

Před sportovním výkonem je důleţité dodat tělu energii a zabránit hypoglykémii. 

Potraviny s nízkým GI, konzumované hodinu aţ dvě před cvičením, zvyšují výkonnost. 

Zajišťují postupné uvolňování energie do krevního řečiště a tím prodluţují trvání 

výkonu. Týká se to zejména intenzívních výkonů trvajících déle jak 90 minut. Jsou to 

hlavně sporty jako cyklistika, běţecké lyţování, maratón, horolezectví a další. Je 

důleţité zvolit jídla, které nezpůsobují zaţívací těţkosti. Některé potraviny s nízkým GI 

obsahují hodně vlákniny (ovesné vločky). Mnoho lidí po konzumaci těchto potravin 

pociťuje během výkonu ţaludeční křeče a plynatost. Lidé s těmito příznaky by měli 

konzumovat spíše nízkoglykemickou stravu s nízkým obsahem vlákniny (Brand-Miller, 

2004). 
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Tab. č. 3: Glykemický index vybraných druhů potravin, uvádí Konopka (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strava nebo nápoje s vysokým glykemickým indexem, by se neměla podávat 15 – 45 

minut před cvičením, aby nezpůsobila negativní efekt. Platí to hlavně pro osoby citlivé 

na změnu hladiny krevní glukózy. Zvýšená hladina glukózy v krvi sice umoţní 

krátkodobé zvýšení energie, ale vzápětí můţe v důsledku hypoglykemické reakce 

klesnout pod úroveň původní hodnoty. Většina sportovců s tím však problémy nemá. 

Přijetí malého mnoţství potravy nebo tekutin s vysokým GI 5 - 10 minut před cvičením 

by neměla způsobit hypoglykemickou reakci. Je to příliš krátká doba na to, aby 

organizmus vyloučil inzulín. Kdyţ se začne se zátěţí, organizmus sníţí vylučování 

inzulínu. Je třeba dávat pozor na to, aby natrávená potrava nedělala v ţaludku problémy 

(Clarkova, 2000). 

Pro sportovce je sledování glykemického indexu potravin velkým „plus“, jelikoţ si tak 

snadno mohou hlídat hladinu krevního cukru v přijatelných hodnotách, případně ji dle 

potřeby zvýšit, coţ obojí mohou zúročit při samotné sportovní aktivitě nebo regeneraci 

po ní. 

Glykemický index (GI) 

Zdroje cukru GI Zdroje cukru GI 

Pivo 110 Těstoviny vařené 55 

Hroznový cukr 100 Hrozny 45 

Bílý chléb 95 Jablečný dţus 40 

Brambory vařené 85 Ovesné vločky 40 

Mrkev vařená 85 Celozrné pečivo 40 

Ţitný chléb 76 Jablka 38 

Bílá rýţe 72 Mléčné výrobky 30 

Cukr (sacharóza) 70 Hořká čokoláda 22 

Čokoláda 70 Zelenina Méně neţ 15 

Coca-cola 70   
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Vláknina patří mezi tzv. nestravitelné polysacharidy. Jedná se o látky rostlinného 

původu, které jsou částečně nebo zcela rezistentní (odolné) vůči trávicím pochodům a 

šťávám. Neobsahují ţádnou nebo téměř minimální energii, max. 3 kJ / 1 g (Kalač, 

2003). 

Doporučená denní dávka se udává okolo 30 gramů vlákniny. Potraviny s vysokým 

obsahem vlákniny neprospívají pouze srdci, ale jsou i velmi vhodným jídlem před 

cvičením, protoţe mají nízký glykemický index. To znamená, ţe zajišťují postupné 

uvolňování energie (glukózy) do krevního řečiště a mohou tak prodlouţit trvání výkonu. 

Platí to u výkonů trvajících déle neţ 60 – 90 minut (Clarkova, 2000). 

 

Tab. č. 4: Vybrané potraviny bohaté na vlákninu ve 100g (Agronavigator.cz, 2002) 

 

Potravina – 100g 

 

Vláknina (g) 

  

Pšeničné klíčky 17,0 

Hrách 16,6 

Čočka 10,6 

Sušené meruňky 8,6 

Pšeničný chléb celozrnný 8,1 

Ţitný chléb 6,0 

Mandle 6,0 

Červený rybíz 5,6 

Ovesné vločky 5,5 

Cornflakes 4,0 

Mrkev 3,0 

Kapusta 3,0 

Kedlubna 2,8 
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Obsah sacharidů ve stravě 

Denní potřeba sacharidů určuje, kolik sacharidů by měl člověk přijmout za den, 

respektive za 24 hodin.   

Je moţno určit několika způsoby. Jeden z nejjednodušších způsobů je vynásobení 

hmotnosti člověka číslem šest aţ deset. To znamená, přijat 6 – 10 gramů sacharidů na 

jeden kilogram hmotnosti. Tato metoda výpočtu je dost nepřesná a neplatí pro osoby se 

sedavým způsobem ţivota, je určená spíš pro sportovce (Clarkova, 2000). 

Výpočet denní potřeby sacharidů: 

denní potřeba sacharidů (g) = hmotnost člověka (kg) x /6 aţ 10/  

 

Tab. č. 5: Potřeba sacharidů ve vztahu k fyzické zátěţi (Burke 2007) 

 

Fyzická zátěž Množství sacharidů 

Velmi nízká zátěţ 3 aţ 5g/kg 

Střední zátěţ 5 aţ 7g/kg 

Střední aţ vysoká zátěţ 7 aţ 12g/kg 

Extrémně vysoká zátěţ 10 aţ 12g/kg 

 

Další moţností jak získat denní potřebu sacharidů je výpočet z denní energetické 

potřeby. Tento způsob je ještě přesnější, protoţe zohledňuje i mnoţství vydané energie 

a nejen hmotnost člověka. 

V literaturách jsou rozdílné údaje o doporučeném denním mnoţství z celkové 

energetické potřeby. Můţeme je však sjednotit do následujících mezí: 
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Tab. č. 6: Doporučené denní mnoţství sacharidů (Clarkova, 2000) 

 

 

 

 

 

 

Příklad výpočtu denní potřeby sacharidů: 

denní potřeba energie (kJ) x 0,6 = denní potřeba energie ze sacharidů (kJ) 

denní potřeba energie ze sacharidů (kJ) / 17 = denní potřeba sacharidů (g) 

Z denní potřeby energie vypočítáme 60%, čím získáme hodnotu energie, která by měla 

tvořit denní potřebu sacharidů. Kdyţ tuto hodnotu vydělíme číslem 17  (1g sacharidů = 

17kJ), získáme denní potřebu sacharidů v gramech (Clarkova, 2000). 

 

Tab. č. 7: Sacharidy ve vybraných potravinách (Clarkova, 2000) 

 

Potravina 

  

Množství 

 

Sacharidy 

(g) 

Energie 

(kJ) 

Jablko 1 střední 20 340 

Pomeranč 1 střední 15 270 

Banán 1 střední 25 440 

Bílý rohlík 1ks (60g) 31 682 

Tmavý chléb 100g 44 927 

Kukuřičné lupínky 100g 86 1 535 

Ovesné vločky 100g 74 1 519 

Těstoviny 100g 18 365 

Polotučné mléko 250ml 12 500 

Vařená čočka 100g 17 446 

Med 5ml 15 250 

Nízkotučný jogurt 150g 30 570 

Běžná populace 50 – 60% 

Sportovci 60 – 65% 

Vytrvalostní sportovci 65 – 75% 
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3. 1 .2  Tuky (lipidy) 

Tuky jsou látky tvořené z glycerolu a mastných kyselin. Jsou zdrojem energie, která se 

pouţívá při aktivitách v nízké intenzitě a dlouhotrvajících aktivitách. Tuky ţivočišného 

původu (máslo, sádlo, tuk v mase) jsou obvykle nasycené a přispívají k onemocnění 

srdce a cév. Tuky rostlinného původu (např. olivový olej, slunečnicový olej) jsou 

zpravidla nenasycené a méně škodlivé (Konopka, 2004). 

Na základě jejich chemické struktury (16 aţ 18 atomů uhlíku) se mastné kyseliny dělí 

do tří základních skupin: 

 

Tab. č. 8: Dělení mastných kyselin (Konopka, 2004) 

 

Nasycené mastné kyseliny 

Mají atomy uhlíku mezi sebou spojené 

jednoduchými vazbami a jsou nejčastějším 

stavebním kamenem tukových zásob. Jejich 

zdrojem jsou zejména ţivočišné potraviny. 

Nenasycené mastné kyseliny 
Mají ve své struktuře alespoň jednu 

dvojitou vazbu mezi atomy uhlíku. 

Vícenásobně nenasycené mastné 

kyseliny 

Nemají dvojné vazby uspořádány 

pravidelně, tj. nestřídají se pravidelně 

s jednoduchými. Tento typ mastných 

kyselin si lidské tělo není schopno vytvořit, 

musí být přijímány potravou. Jsou proto 

také označovány jako esenciální mastné 

kyseliny, které mohou být dále rozděleny 

na řady omega-3 a omega-6. 
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Vliv tuku na zdraví 

Vztah ke kardiovaskulárním nemocem je přitom zcela zřejmý. Uvádí se, ţe pokud by 

člověk nahradil pouhých 5% energie, kterou konzumuje ve formě nasycených tuků, 

sacharidů, sníţil by riziko kardiovaskulárních nemocí o celých 17%. Je zajímavé, ţe v 

České republice se konzumuje v průměru o 5% tuků z celkového kalorického příjmu 

více, neţ je doporučovaná horní hranice příjmu tuků odborníky (40% místo 20-35%). 

Také je známo, ţe pokud bychom dokázali nahradit 5% našeho kalorického příjmu z 

nasycených tuků tuky nenasycenými, sníţili bychom si riziko kardiovaskulárních 

nemocí o více neţ 40%, uvádí Konopka (2004). 

Tuky jsou praktickými zásobárnami, protoţe je moţné z nich uvolnit aţ dvojnásobek 

energie oproti sacharidům nebo bílkovinám. Pravidelný vytrvalostní trénink zvyšuje 

schopnost kosterního svalstva vyuţívat tuky jako zdroj energie pro svalovou činnost. 

Podíl tělesného tuku na celkové hmotnosti se pohybuje u trénovaných muţů mezi 5 aţ 

15 procenty a u ţen mezi 10 aţ 25 procenty, uvádí Konopka (2004). 

Cholesterol 

Nedílnou součástí lidského těla je také cholesterol, který se podílí na výstavbě 

buněčných membrán a na produkci některých hormonů. Část cholesterolu je přijímána 

v potravě, ale významná část je vytvářena v játrech z nasycených mastných kyselin. Při 

poruše metabolismu tuků můţe dojít ke zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, coţ můţe 

mít za následek vznik arteriosklerózy. Při transportu cholesterolu do krve hrají důleţitou 

roli transportní bílkoviny tzv. lipoproteiny, které se dělí na ty s nízkou (LDL) a vysokou 

(HDL) hustotou. Zatímco LDL způsobuje ukládání přebytečného cholesterolu na 

stěnách cév, HDL naopak napomáhá jeho odbourávání. Mezi hlavní faktory, které 

hladinu cholesterolu v krvi mohou ovlivnit, patří obezita, nedostatek pohybové aktivity 

a mnoţství nasycených mastných kyselin v potravě (Bean, 2006). 

Tuky jako zdroj energie 

Tuková tkáň je vzhledem ke svým vlastnostem významnou zásobárnou energie. 

Z jednoho gramu tuku je moţné uvolnit více neţ dvakrát tolik energie neţ z jednoho 
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gramu sacharidů (asi 9,3 kcal oproti 4,1 kcal), které navíc obsahují i určité procento 

vody navíc. Tuky tak k uskladnění stejného mnoţství energie potřebují asi jednu 

sedminu objemu, neţ která by byla potřeba pro sacharidy (Konopka, 2004). 

Pro vyuţití tuků jako zdroje energie pro svalovou práci je nutný přísun kyslíku, tzv. 

oxidativní metabolismus, ke kterému dochází při zátěţi o nízké intenzitě (např. při 

intenzitě nepřesahující 50% VO2max dodává tuk více neţ polovinu energie). Na vyuţití 

tuků má vliv i délka zátěţe, neboť způsob vyuţití ţivin se mění i s časem. Při 

dlouhotrvající zátěţi postupně dochází k vyčerpání glykogenu ve svalech a jako zdroj 

energie jsou vyuţívány tuky, coţ ovšem můţe být provázeno nutností sníţit intenzitu 

zátěţe. Míru vyuţitelnosti tuků jako zdroje energie lze ovlivnit dlouhodobým, zejména 

vytrvalostním tréninkem, kdy postupně dochází k úpravě metabolismu tuků, které jsou 

vyuţívány při niţších intenzitách zátěţe, čímţ dochází k pozdějšímu vyčerpání 

glykogenu a tím i nástupu únavy (Maughan, 2006). 

 

Obsah tuku ve stravě  

Jak vyplývá z výše uvedeného, tuky jsou nezbytnou součástí výţivy, ovšem zároveň 

jejich nadměrná konzumace můţe způsobit mnoho zdravotních komplikací. 

Doporučený denní podíl tuků na celkovém příjmu energie u sportovců by se měl 

pohybovat kolem 20 – 25%, coţ je asi o jednu třetinu méně neţ u běţné populace, kde 

je podíl tuků aţ 40%. Pozornost je potřeba zaměřit také na druhy tuků, které jsou 

konzumovány. Tuky jsou dvojího původu – ţivočišné a rostlinné. Jejich vzájemný 

poměr ve výţivě měl být asi 1:2, neboť právě ţivočišné tuky jsou pro svůj vysoký obsah 

cholesterolu rizikové pro vznik arterosklerózy. Na základě toho doporučeného poměru 

ovšem rozhodně není vhodné usuzovat, ţe všechny rostlinné tuky jsou dobré a naopak 

ţivočišné špatné. Mnoho zejména levných rostlinných tuků můţe obsahovat trans - 

mastné kyseliny, které výrazně zvyšují riziko srdečních chorob a na druhé straně 

například tučné mořské ryby obsahují vysoce kvalitní esenciální mastné kyseliny řady 

omega-3, které toto riziko sniţují. K vhodným zdrojům kvalitních tuků patří např. 

ořechy, olivový olej a tučné mořské ryby jako makrela, hering nebo losos (Bean, 2006; 

Fořt, 2002; Konopka, 2004). 
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3. 1. 3  Bílkoviny (proteiny) 

Bílkoviny představují základní materiál pro stavbu těla, jsou tedy nezbytné pro růst, 

údrţbu a opravu tělesných tkání, tvoří základní strukturu kosti, kůţe, svalových vláken, 

enzymů a hormonů. V průběhu trávení jsou bílkoviny rozkládány na své základní 

sloţky – aminokyseliny. Některé aminokyseliny si dokáţe tělo syntetizovat samo z 

ostatních prvků stravy, 8 – 9 aminokyselin, označovaných jako esenciální, si vytvořit 

nedokáţe. Bílkoviny se neukládají do zásoby, proto je nutné je dodávat ve stravě 

pravidelně a rovnoměrně. Jako nejkvalitnější z hlediska výţivy povaţujeme bílkoviny 

vajec, mléka, mléčných výrobků a masa (Welburnova, 2004). 

Doporučený příjem bílkovin u osob bez pravidelné pohybové zátěže 

Minimální denní přívod bílkovin je 0,5 g na kg tělesné hmotnosti. Je to nezbytný příjem 

pro pokrytí základních ztrát bílkovin při metabolických pochodech v úplné nečinnosti 

organismu. Pro běţnou denní aktivitu je zapotřebí asi 0,75 aţ 1,0 g bílkovin na kg 

tělesné hmotnosti. V některých případech však je příjem bílkovin nutno zvýšit. Těhotné, 

kojící ţeny a děti ve vývoji by měli svůj příjem bílkovin zvýšit aţ na 2 g na kg tělesné 

hmotnosti. Tab. č. 9 uvádí denní potřebu bílkovin pro člověka s ohledem na jeho věk 

(Tvrzník a Vítek, 2008). 

Tab. č. 9: Denní doporučená potřeba bílkovin, podle věku jedince u osob bez pravidelné 

pohybové zátěţe (Tvrzník a Vítek, 2008) 

Věk 
Denní dávka v gramech na 

kilogram tělesné hmotnosti 

0 – 6 měsíců 1,85 

6 – 9 měsíců 1,65 

9 – 12 měsíců 1,50 

1 – 2 roky 1,20 

2 – 3 roky 1,15 

3 – 5 roků 1,10 

5 – 14 roků 1,00 

14 – 16 roků 0,95 

16 – 18 roků 0,90 

Dospělí 0,75 
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Bílkoviny ve sportu 

Bílkoviny (proteiny) jsou nezbytné jako součást stavební jednotky svalů, měly by tvořit 

základnu doporučené výţivové pyramidy. Přijímáme je hlavně ze stravy, ale to má i své 

nevýhody. Bílkoviny z masa jsou obvykle provázeny tuky a jejich kuchyňské úpravy 

jsou časově náročné. A tady přicházejí na pomoc právě proteinové doplňky. Mohou být 

syrovátkového, kaseinového či sójového původu. Nejlepší z nich jsou syrovátkové 

bílkoviny, které jsou nejvstřebatelnějším zdrojem svalových aminokyselin (Mach, 

2004).   

Potřeba bílkovin se během fyzické zátěţe zvyšuje. Jedním z důvodů je fakt, ţe 

bílkoviny mohou být pouţity jako zdroj energie a to zejména při dlouhodobější zátěţi, 

kdy dochází k poklesu zásob glykogenu. Bílkoviny mohou v případě přeměny na 

glukózu dodávat aţ 15% potřebné energie. Dalším důvodem vyšší potřeby bílkovin je 

jejich vyuţití na obnovu a regeneraci svalové tkáně, která je během náročného tréninku 

poškozena (Bean, 2006).    

 

Obr. č. 2: Důleţitost doplňků stravy u pravidelně sportující populace (Mach, 2004) 
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Obsah bílkovin ve stravě 

Odborníci radí, ţe správný příjem bílkovin v naší stravě by měl být 0,75 g bílkovin na 

kg tělesné váhy, coţ odpovídá zhruba 15-20% celkově kalorického příjmu člověka. Ve 

sportovní výţivě je tomu trochu jinak, za optimální příjem bílkovin se povaţuje 1-1,8 g 

na kg tělesné váhy v závislosti na sportovní aktivitě. Přitom platí, ţe prakticky veškerou 

potřebu bílkovin sportovců lze hradit běţnými potravinami a proteinové koncentráty 

jsou zcela zbytečné. Stejně tak zvyšování příjmu bílkovin nad 2 g na kg tělesné váhy je 

povaţováno za zbytečné a neúčinné (Tvrzník a Vítek, 2008). 

Z výše uvedeného je také zřejmé, ţe není ţádoucí, aby se pro získávání energie 

pouţívaly bílkoviny. V tomto případě dochází ke ztrátám svalové hmoty, jak to vídáme 

u osob podvyţivených, ale k této situaci můţe docházet i u lidí drţících drastické diety. 

Také nadměrný příjem bílkovin není zcela ţádoucí, neboť bílkoviny mohou svými 

rozpadovými produkty zatěţovat ledviny a játra. Navíc vysoký příjem bílkovin ve 

formě masa je velmi často doprovázen současným vysokým příjmem nasycených tuků a 

cholesterolu (Tvrzník a Vítek, 2008). 

Podle Oficiálního stanoviska ACSM (American College of Sports Medicine), ADA 

(American Dietetic Association) a DC (Dietitians of Canada), vydaného v prosinci 

2000, se zvyšuje potřeba bílkovin na 1,2 – 1,4 g/kg/den u sportovců s převaţující 

vytrvalostní zátěţi a na 1,6 – 1,7 g/kg/den u sportovců, v jejichţ pohybovém reţimu 

převaţuje silová zátěţ. Jakékoli další zvyšování spotřeby bílkovin je prokazatelně 

kontraproduktivní a můţe vést k řadě závaţných zdravotních poškození (Welburnova, 

2004).   
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Tab. č. 10: Obsah bílkovin ve 100g u vybraných potravin (Hanyšová, 2009). 

 

Potravina - 100g 

 

Bílkoviny (g) 

  

Energie (kJ) 

  

Hovězí maso zadní 19,2 760 

Kuřecí maso 21,6 520 

Libové vepřové maso 18,2 1 000 

Filé z tresky 16,2 300 

Tuňák v oleji 22,1 660 

Polotučné mléko 3,2 190 

Ovocný jogurt 3,5 410 

Jemný tvaroh 17,5 460 

Hermelín 20,1 1 490 

Sýr eidam - 30% 30,3 1 100 

Arašídy 26,9 2 510 

Mandle 17,5 2 590 

Čočka 26,9 1 440 

Sója 43,8 1 860 

Ovesné vločky 11,7 1 480 

Pšeničné klíčky 26,6 1 310 

 

 

Aminokyseliny 

Velký pokrok v osmdesátých letech znamenalo zavedení aminokyselinových přípravků. 

Tehdy biochemici připravili suplementy s obsahem individuálních aminokyselin, které 

mohou být organismem zpracovány a vyuţity bez negativních vedlejších účinků, často 

spjatých s vysokoproteinovými dietami. Pro lepší pochopení úlohy a funkce 

aminokyselinových suplementů se zjednodušeně podívejme na jejich biochemii 

(Embelton, 1999).    



 

23 

 

Jednotlivé bílkoviny jsou pospojovány do řetězců, které pak tvoří bílkovinu. 

Představme si tedy jako bílkovinu šňůru korálů, z čehoţ kaţdá kulička představuje 

jednu aminokyselinu. Těchto aminokyselin, tvořící řetězec, můţe být aţ několik set. 

Jednotlivé aminokyseliny jsou pak mezi sebou pospojovány peptidovými vazbami. 

Vezměme si jako příklad jednu z nejjednodušších bílkovin, kterou je hormon insulin. 

Obsahuje ve dvou peptidických řetězcích 51 aminokyselin anebo např. enzym 

ribonukleáza, obsahující v jednom peptidickém řetězci 124 aminokyselin. Sekvence 

aminokyselin je pak pro kaţdou bílkovinu specifická. Neexistují dvě bílkoviny rozlišné 

funkce, jeţ mají naprosto stejnou stavbu a sekvenci aminokyselin. Naproti tomu změna 

jediné aminokyseliny nebo pořadí dvou aminokyselin v peptidovém řetězci z celkového 

počtu můţe zcela změnit biologickou aktivitu bílkovinné látky (např. hormonu) či její 

původ. Ve své formě je však specificky fungující bílkovina pro organismus 

nevyuţitelná (Embelton, 1999).   

Úlohou trávícího systému je pak rozbít bílkoviny právě na aminokyseliny, které jsou 

pak pro organismus dále vyuţitelné. Děje se tak v první řadě v ţaludku štěpením 

peptidových vazeb tyrosinu nebo fenylalaninu. Ţaludeční pepsiny jsou pak 

inaktivovány v tenkém střevě díky jeho téměř neutrálnímu pH. Trávení pak dále probíhá 

v tenkém střevě pomocí enzymů trypsinu a chymotrypsinu z pankreatické šťávy. Tyto 

dva enzymy štěpí jiţ pepsiny natrávené molekuly bílkovin na oligopeptidy. Jsou ale 

schopny dovést tento děj aţ na úroveň tri- a dipeptidů. Definitivnímu rozkladu na 

jednotlivé aminokyseliny napomáhají, podobně jako u sacharidů, enzymy umístěné 

v membráně kartáčového lemu enterocytů (Embelton, 1999).   

Proces trávení bílkovin je velmi energeticky náročný a je spojen s velkou spotřebou 

energie. Formou aminokyselinového suplementu je pak organismu dodána jiţ 

enzymaticky rozštěpená bílkovina v podobě hydrolyzátu, takţe ji organismus jiţ nemusí 

trávit, ale pouze vstřebávat. Tím se velmi ulehčuje činnosti trávícího systému a 

podstatně urychluje dodávka potřebných aminokyselin do svalové hmoty, kde probíhají 

intenzivní regenerační procesy a syntéza svalových bílkovin. Tento fakt je hlavním 

důvodem produkce suplementů s obsahem individuálních aminokyselin (Embelton, 

1999).   
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V současné době existují na trhu dva typy preparátů s obsahem volných aminokyselin. 

V první řadě jsou to suplement s čistou krystalickou formou aminokyselin. Tyto 

preparáty nabízejí vyšší biologickou aktivitu a jsou efektivnější, pokud se snaţíme 

vytěţit maximální efekt z individuální aminokyseliny. Druhým typem jsou 

aminokyselinové suplementy s peptidovou vazbou. Jsou vhodné jako výţivový 

suplement pro zvýšený příjem proteinů, ale není tak účinný jako při suplementaci 

individuální aminokyselinou. Hlavní předností těchto preparátů je o mnoho niţší cena 

v porovnání s druhou skupinou suplementů, vycházející především z menší náročnosti 

technologického postupu výroby (Embelton, 1999).   

 

Dělení aminokyselin: 

 

Tab. č. 11:  Dělení aminokyselin (Diviš, 2000). 

 

Esenciální (nezbytné) 

aminokyseliny 

histidin (esenciální pouze pro děti), taurin, isoleucin, 

leucin, lysin, methionin, phenylalanin, threonin, 

tryptofan, valin, arginin. 

 

Neesenciální 

(nahraditelné) 

aminokyseliny 

alanin, arginin, asparagin (resp. kyselina asparagová), 

cystein, glutamin (resp. kyselina glutamová), glycin, 

prolin (resp. hydroxyprolin), serin, tyrosin, histidin 

(pouze pro dospělé). 

 

 

 

Z jednotlivých aminokyselin se tvoří nesmírné mnoţství zcela rozdílných typů bílkovin. 

Aminokyselin je kolem dvaceti a výsledných bílkovin jsou tisíce. Bílkovinami jsou 

například enzymy, stavební bílkoviny, protilátky, hormony, ale i dokonce různé toxiny 

(jedy) anebo i některá antibiotika. Účinek podávání jednotlivých aminokyselin, 

případně jednoduchých směsí, je spíše podobný podávání léků (Diviš, 2000). 
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Užívání aminokyselin 

Aminokyselinové přípravky se dávkují vţdy na prázdný ţaludek, minimálně půl hodiny 

před jídlem. Zajistíte tak nejvyšší efektivitu a vstřebatelnost. Důleţité je také zapít 

suplement dostatečným mnoţstvím vody, u lisovaných tablet to platí dvojnásob. Pokud 

je to moţné, doporučují se tablety před zapitím rozkousat. Mnoţství přijatých 

aminokyselin je potřeba započítat do celkového konzumovaného mnoţství bílkovin, 

zejména v případě suplementace komplexními aminokyselinami. Oproti bílkovinným 

suplementům zde hrozí ještě větší riziko předávkování, ale vzhledem k ceně 

aminokyselinových suplementů o tom uvaţujme jen v teoretické rovině. U větvených 

aminokyselin BCAA je schéma pouţití odlišné. Berou se před tréninkem jako prevence 

destrukce svalové hmoty a také po tréninku k urychlení regenerace a navození 

anabolizace (Embelton, 1999).   

U přípravků obsahujících pouze jednu aminokyselinu je jejich pouţití velmi specifické a 

neslouţí k doplnění aminokyselin v rámci pozitivní dusíkové bilance. Většinou slouţí 

k ovlivnění činnosti hormonálního systému, růstového hormonu zejména. Na tomto 

místě je důleţité podotknout, ţe suplementy s obsahem jednotlivých aminokyselin 

nejsou vhodné pro začátečníky (zde by se měla stát nejdůleţitějším zdrojem 

aminokyselin přirozená strava). Jejich zařazení do suplementačního programu musí být 

důkladně promyšleno a mělo by se stát pouze záleţitostí závodních a vrcholových 

kulturistů. Při neodborné a neřízené aplikaci můţe lehce dojít k předávkování a 

neţádoucím účinkům (Smejkal, 1999).   
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3. 2  Mikronutrienty 

Kapitola je zaměřená na všeobecné informace o vitamínech a minerálních látkách, jejich 

rozdělení, funkce v organismu a jaké je denní doporučené mnoţství. 

 

 

3. 2. 1  Vitamíny  

 

Vitaminy jsou organické látky, které organismus nezbytně potřebuje, avšak aţ na malé 

výjimky si je sám nedovede vytvořit. Tyto látky nejsou pro organismus ani zdrojem 

energie, ani stavebními jednotkami tkání (Hlúbik, 2004).  

 

Vitaminy vstupují do různých reakcí, aniţ se jich metabolicky účastní. Jsou důleţité  

pro přeměnu sacharidů, tuků a bílkovin, také pro energetický metabolismus a podstatné  

pro zachování a ochranu ţivota. Kromě vitaminu K, který je syntetizován střevní 

mikroflórou, je člověk závislí na příjmu vitaminů z různých ţivočišných i rostlinných 

potravin. Při nedostatku vzniká hypovitaminóza, při úplné absenci avitaminóza. Vzácně 

se můţe u vitaminů rozpustných v tucích vyskytnout hypervitaminóza. Jejich potřeba je 

relativně nízká, ale mnoţství pro fyziologické funkce člověka je závislé na mnoha 

faktorech, jako je stáří, pohlaví, zdravotní stav, ţivotní styl, stravovací zvyklosti, 

pracovní aktivita apod. V potravinách se vyskytují v mnoţství zpravidla od µg·kg
-1

 po 

stovky aţ tisíce mg·kg
-1

 dle druhu vitaminu, druhu potraviny a způsobu jejího 

zpracování. Obecně patří mezi velmi labilní sloţky potravin, při úpravách dochází 

k menším či větším ztrátám (Bates, 1997; Velíšek 2002). 
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Dělení vitaminů 

 

Podle Maughan (2006) můţeme rozdělit vitaminy na: 

 

Vitaminy rozpustné v tucích: 

 

 vitamin A (retinol) a jeho provitaminy (karotenoidy) 

 vitamin D (kalciferoly) 

 vitamin E (tokoferoly a tokotrienoly) 

 vitamin K (fylochinony, farnochinony) 

 

 

Vitaminy rozpustné ve vodě: 

 

 Skupina vitaminu B-komplexu: 

- vitamin B1 (tiamin) 

- vitamin B2 (riboflavin) 

- vitamin B6 (pyridoxin) 

- vitamin B12 (kyanokobalamin) 

- kyselina listová (folacin) 

- kyselina nikotinová a její admid 

- kyselina pantotenová 

- biotin 

 vitamin C (kyselina L-askorbová) 
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3. 2. 1. 1  Vitaminy rozpustné v tucích  

 

Kapitola byla zpracována s vyuţitím (Clarkova, 2000; Ledvina, 2004; Müllerová, 2003; 

Turek, 2004). 

 

Vitamin A (retinol) 

 

Retinol je potřebný pro funkce a růst buněk (hlavně epitelových), má vztah k procesu 

vidění, uvádí se antikarcinogenní účinky, nezastupitelnou roli hraje také při růstu kostí a 

zubů a při posílení imunitního systému, důleţitý je pro činnost pohlavních ţláz, má 

antioxidační účinky. Jeho provitaminem je β-karoten, pouţívaný téţ jako barvivo.  

 

Zdroje - ryby, játra, mléko, máslo, vaječný ţloutek, provitamín A (beta-karoten) 

v mrkvi, rajčatech, špenátu, kapustě. 

 

Nedostatek - poruchy kůţe a sliznic, šeroslepost, zhoršení stavu zubů a kostí. 

 

Nadbytek - bolesti hlavy, zaţívací potíţe, postiţení kůţe, vypadávání vlasů, v době 

těhotenství potrat, poškození plodu. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 0,8 – 1,2 mg. 

 

 

Vitamin D (kalciferol, kalciol)  

 

Kalciferol je potřebný pro metabolismus vápníku a fosforu (zvyšuje resorpci ve střevě  

a kostech a zpětné vychytávání ledvinami), stimuluje činnost osteoblastů v kostech  

a mineralizaci kostí, má vliv na dělení a diferenciaci buněk včetně imunitního systému. 

Prvkem pro jeho aktivaci je působení UV paprsků. Jeho provitaminem či prohormonem 

je vitamin D2  (ergokalciferol, erkalciol) a vitamin D3 (cholekalciferol, kalciol). 
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Zdroje - mléko, máslo, rybí tuk, vaječný ţloutek, vzniká v kůţi po slunečním záření. 

 

Nedostatek - křivice, řídnutí kostí (osteoporóza). 

 

Nadbytek - zvracení, zácpa, ukládání vápenatých solí do tkání. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 2,5 - 10 µg. 

 

 

Vitamin E (α-tokoferol) 

 

Je to hlavní lipofilní antioxidační látka, která chrání buněčné membrány  

před lipoperoxidací, sniţuje aterogenní agresivitu, má antiagregační účinky, společně 

s vitaminem C blokuje endogenní vznik nitrosaminů. Sám se v těle oxiduje na chinoidní 

strukturu, a tím brání oxidaci jiných látek (vitaminu A a karotenu). Nesnáší se 

s ţelezem. 

 

Zdroje - mléko, máslo, vejce, oleje, ořechy. 

 

Nedostatek - poruchy prokrvení, růstu, vývoje, vyčerpanost. 

 

Nadbytek - jen při velmi vysokých dávkách. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 12 mg. 

 

 

Vitamin K (fylochinon)  

 

Vitamin K je kofaktor karboxylačních reakcí, tvoří hemokoagulační faktory (faktor II, 

VII, IX, X), je potřebný ke kalcifikaci kostí a na oxidativní fosforylace. Jeho deriváty 

jsou vitamin K1, vitamin K2 a uměle připravený vitamin K3 (menadiol).  
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Zdroje - vaječný ţloutek, jogurt, špenát, brokolice, zelí, salát, tvorba v tlustém střevě 

díky bakteriím. 

 

Nedostatek - zvýšené krvácení. 

 

Nadbytek – moţná alergická reakce. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 1 µg na 1 kg tělesné hmotnosti. 

 

 

3. 2. 1. 2  Vitaminy rozpustné ve vodě 

 

Kapitola byla zpracována s vyuţitím (Clarkova, 2000; Ledvina, 2004; Müllerová, 2003; 

Turek, 2004). 

 

Vitamin C (kyselina L-askorbová)  

 

Vitamin C tvoří oxido-redukční systém organismu, slouţí jako kofaktor hydroxylačních 

reakcí (syntéza kolagenu, katecholaminů, karnitinu aj.), je to antioxidant (obnovuje 

aktivní formu E vitaminu), podporuje imunitu, přeměňuje cholesterol na ŢK, zvyšuje 

resorpci ţeleza, detoxikuje cizorodé látky, brání tvorbě karcinogenních nitrosaminů, 

ovlivňuje permeabilitu buněčných membrán. Jako preventivní prostředek se uţívá proti 

infekčním nemocem a nachlazení. 

 

Zdroje - citrusy, šípky, černý rybíz, brokolice. 

 

Nedostatek - kurděje, ztráta zubů, špatná hojivost, krvácení dásní, slabost. 

 

Nadbytek - křeče, průjmy, ledvinové kameny. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – kolem 60 mg. 
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Vitamin B1 (thiamin)  

 

Mezi funkce thiaminu patří enzymatické dekarboxylace α-ketokyselin, dále je 

kofaktorem transketoláz, nutný je pro intermediární metabolismus. Pouţívá se při léčení 

nervových chorob, anémie, zlepšuje činnost srdce. 

 

Zdroje - luštěniny, celá zrna obilnin, rýţe natural, mořské produkty. 

 

Nedostatek - svalová slabost, únava, deprese, nechutenství, Beri-beri. 

 

Nadbytek – ojediněle alergické reakce. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 1,5 - 2,0 mg. 

 

 

Vitamin B2 (riboflavin)  

 

Riblofavin se účastňuje oxidačně-redukčních reakcí jako součást flavoproteinových 

enzymů (FAD, NAD,…), nutný pro intermediární metabolismus. Má antioxidační 

vlastnosti,  účastní se při tvorbě energie, zlepšuje zrak. 

 

Zdroje - mléko, ledviny, játra, sýr, kvasnice, zelená listová zelenina. 

 

Nedostatek - ekzémy a praskliny kůţe, pocity pálení kůţe, únava. 

 

Nadbytek - svědění a pálení kůţe. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 1,5 - 2,0 mg. 
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Vitamin B3 (niacin, vitamin PP, kyselina nikotinová) 

 

Niacin se podílí na oxidativní fosforylaci jako součást kofaktorů NAD, NADP. Jako 

léčivo se uplatňuje při cévních poruchách a zánětech ţil, také sniţuje hladinu krevního 

cholesterolu. Jeho provitaminem je AK tryptofan. Je nutný pro uvolnění energie 

z potravy. 

 

Zdroje – pivovarské kvasnice, játra, tuňák, semena slunečnice, mléko, vejce. 

 

Nedostatek – nespavost, nechutenství, bolesti břicha, při velkém nedostatku způsobuje 

pelagru. 

 

Nadbytek - svědění a pálení kůţe. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 16 - 22 mg. 

 

 

Vitamin B5 (kyselina pantothenová) 

 

Kyselina pantothenová je součástí koenzymu A, nosiče acylových skupin, nutná  

pro intermediární metabolismus a všechny základní ţiviny. Jako lék působí proti stresu  

a zvyšuje odolnost vůči infekci a alergiím, také zpomaluje přestup LDL do cévních stěn 

a zvyšuje hladinu HDL, coţ je prospěšné pro boj proti ateroskleróze. 

 

Zdroje-  maso, kuřata, ledviny, vejce, ořechy, otruby. 

 

Nedostatek - únava, křeče, zvracení, bolesti břicha, nespavost. 

 

Nadbytek – nevolnost, průjem. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 8 – 10 mg. 
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Vitamin B6 (pyridoxin)  

 

Pyridoxin se vyskytuje ve třech formách se stejnou aktivitou -  pyridoxol, pyridoxamin  

a pyridoxal, a je součástí enzymů katalyzující transaminace, racemizace a 

dekarboxylace AK. Sniţuje projevy cukrovky, zvyšuje imunitu, nutný pro vstřebání 

vitaminu B12. 

 

Zdroje - srdce, játra, ledviny, pivovarské kvasnice, vejce, meloun, hlávkové zelí. 

 

Nedostatek - koţní problémy, chudokrevnost, nervové poruchy. 

 

Nadbytek - nervové poškození. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - kolem 2,0 mg; 15 - 20 µg na 1g bílkoviny. 

 

 

Biotin (vitamin H)  

 

Biotin je koenzymem karboxyláz včetně acetyl-CoA karboxylázy a pyruvátkarboxylázy 

(intermediární metabolismus, syntéza lipidů, glukoneogeneze). Omezuje vypadávání 

vlasů, lečí koţní poruchy.  

 

Zdroje - vaječný ţloutek, ovoce, kvasnice, játra, ledviny, ořechy, mléko. 

 

Nedostatek - poruchy metabolismu tuků, ekzém, únava. 

 

Nadbytek – hypovitaminóza se nevyskytuje. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 30 - 200 µg. 
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Kyselina listová (folacin,folát)  

 

Folacin slouţí jako přenašeč jednouhlíkatých skupin, je tedy nutný pro dělící se buňky, 

syntézu NK a metabolismus homocysteinu. Nutná k tvorbě DNA a RNA, zvyšuje chuť 

k jídlu, zlepšuje laktaci, stav pokoţky, brání vzniku rozštěpových vad u dětí, proto je 

důleţitý v těhotenství. 

 

Zdroje - květák, brokolice, rajčata, zelí, ledviny, játra, vepřové maso, obilná zrna, 

neloupaná rýţe, sušené pivovarské kvasnice. 

 

Nedostatek - svalová slabost, únava, demence, moţný rozštěp páteře  

u novorozence, letargie. 

 

Nadbytek - při velmi vysokých dávkách neurologické obtíţe. 

 

Doporučená denní dávka - 200 - 400 µg. 

 

 

Vitamin B12 (kobalamin)  

 

Kobalamin můţeme najít v transmetylačních enzymech, při syntéze hemu, AK, NK, 

metabolismu MK, slouţí také k recyklaci folátových koenzymů. Pro vstřebávání je 

nezbytný vnitřní faktor v ţaludku. Je důleţitý pro udrţení CNS, zlepšuje paměť a 

koncentraci.  

 

Zdroje - vepřové a hovězí maso, játra, vejce, mléko, sýr. 

 

Nedostatek - třes, zhoubná anémie, menstruační problémy.  

 

Nadbytek – ukládá se v játrech, kde tvoří zásoby. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 1,5 µg 
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Přehled vitamínů a jejich doporučená denní dávka 

 

Tab. č. 12: RDA pro vitaminy (recommended Dietery Allowances – doporučená denní 

dávka), rozdíl v doporučeném denním mnoţství u nás a v USA, uvádí Vítek (2007) 

 

 

Druh vitaminu Česká Republika USA 

Vitamín A 5000 IU (1,5 mg)  0,8 mg  

Vitamín C 60 mg  60 mg  

Tiamin  1,5 mg  1,4 mg  

Riboflavin  1,7 mg  1,6 mg  

Niacin 20 mg  18 mg  

Vitamín D 400 IU  0,005 mg  

Vitamín E 30 IU  10,0 mg  

Vitamín B6 2,0 mg  2,0 mg  

Kyselina listová 0,4 mg  0,2 mg  

Vitamín B12 0,006 mg  0,001 mg  

Biotin 0,3 mg  0,15 mg  

Kyselina pantotetová 10 mg - 

 

 

V tabulce výše, je názorně vidět, ţe doporučené denní mnoţství jednotlivých vitaminů, 

se můţe lišit v kaţdé zemi. Je velmi důleţité se informovat u odborníka o doporučeném 

denním mnoţství a řídit se podle jeho pokynů. 

 

Doporučené denní dávky u sportujících a u osob bez pravidelného pohybového 

režimu 

 

Doporučené denní dávky (DDD) jsou uvedeny v předchozí tabulce. Pro kaţdého jedince 

je jeho DDD individuální.  Jejich nedostatek vede k únavě, k nechuti podávat výkony a 

k poruchám koncentrace. Na druhé straně není vhodné ani předávkování se vitaminy, a 
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to především v tuku rozpustnými. Předávkování jako takové hrozí jen u vitaminů 

rozpustných v tucích, kde můţe dojít aţ k příznakům otravy.  

 

 

Tab. č. 13: Doporučená denní dávka u osob bez pravidelné pohybové zátěţe a u osob 

s pravidelnou pohybovou zátěţí (ABC výţivy, 2006) 

 

Druh vitaminu Nesportující  Vytrvalostní sporty Silové sporty 

Vitamin B1 1,2 – 1,4 mg 2 – 4 mg 2 – 4 mg 

Vitamin B2  1,2 – 1,6 mg 2 – 6 mg 2 – 8 mg 

Niacin 15 – 18 mg 20 – 30 mg 30 – 40 mg 

Vitamin B6  1,4 – 1,6 mg 2 – 6 mg 4 – 12 mg 

Kyselina listová 400 – 600 mg 600 – 800 mg 600 – 800 mg 

Vitamin B12  3 – 4 mg 4 – 6 mg 4 – 6 mg 

Vitamin C 100 mg 150 – 500 mg 150 – 500 mg 

Vitamin E 12 – 15 mg 20 – 100 mg 50 – 200 mg 

 

 

Ve sportu nedochází pouze ke zvýšenému metabolismu výţivných látek, ale je nutné i 

zvýšení antioxidativní ochrany organismu, můţeme vycházet z předpokladu, ţe u 

sportovce bude nutné zvýšit příjem potřebných vitaminů. Které vitaminy a v jak 

zvýšených dávkách jsou potřeba, závisí na sportovním odvětví (zejména na typu 

zatíţení vytrvalostní nebo silové) a na intenzitě a objemu provádění. Je moţné, ţe bude 

nutné příjem některých sportovců oproti příjmu běţných lidí zdvoj-aţ ztrojnásobit 

(Konopka, 2004).  
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Příjem vitaminů u pravidelně sportujících osob 

 

Sportovcům s vysokou fyzickou zátěţí je nutné dodávat (vedle ţivin) i vitaminy ve 

zvýšených dávkách. Přesně stanovená hodnota potřeby vitaminů je velmi individuální a 

nelze ji obecně vyjádřit. Při intenzivním náročném tréninku by měl být zvýšený přísun 

stravy, a tím by se měly zvyšovat i hodnoty vitaminů v organismu za předpokladu, ţe 

strava sportovce je pestrá a obsahuje správný poměr ţivin (Maughan, 2006). 

 

U sportovců hrozí riziko nedostatku přísunu vitaminů v případě, ţe při určitém sportu 

omezují přísun stravy, nebo je špatná skladba jídelníčku. Omezení přísunu ţivin je zcela 

obvyklé při sportech, v nichţ je nutné udrţení minimální tělesné hmotnosti. Sportovci 

tak drţí redukční diety, mnohdy jde spíš o hladovění a špatné stravovací návyky. Velmi 

důleţitá je znalost kvality přijímané potravy, popřípadě znalost potravinových doplňků 

pro sportovce (Maughan, 2006). 

 

Potravinové doplňky uţívají někteří sportovci i přes to, ţe příjem vitaminů a ţivin je 

dostatečný. Nadbytek vitaminů rozpustných ve vodě tělo bez uţitku vyloučí, ale 

v případě nadbytku vitaminů rozpustných v tucích se mohou tyto vitaminy nahromadit 

v tkáních a zapříčinit toxické hladiny. Maughan (2006) uvádí, ţe otázka, zda doplňování 

vitaminů zvyšuje sportovní výkon a prohlubuje regeneraci, byla předmětem mnoha 

studií. Tyto studie nenalezly ţádný pádný důkaz o tom, ţe doplňování vitaminů působí 

příznivě na sportovní výkon nebo fyzickou činnost kromě případů, kde šlo o úpravu jiţ 

existující deficience. První studie, které ukázaly příznivý vliv přísunu vitaminů na 

výkon, byly většinou špatně navrţené nebo nezahrnovaly náleţitou kontrolní skupinu, 

s níţ se účinky porovnávaly. Tyto studie je třeba povaţovat spíš za ověření placebo-

efektu neţ za důkaz příznivého účinku přísunu vitaminů. 
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3. 2. 2  Minerální látky 

 

Pro řádnou činnost mnoha biochemických pochodů v lidském organismu je nutný 

příjem celé řady nezbytných (esenciálních) prvků. Příjem minerálních látek závisí na 

věku, pohlaví a některých fyziologických funkcích, zvyšuje se např. v období 

těhotenství a kojení, při mimořádné tělesné námaze apod. Esenciální prvky mohou ve 

vyšších koncentracích vykazovat toxické účinky, jako třeba minoritní ţelezo, měď a 

zinek nebo stopové prvky chrom, nikl a selen, či neesenciální prvky hliník a cín 

(Augustin, 2007) 

 

 

Dělení minerálních látek 

 

Podle Augustina (2007) můţeme rozdělit minerální látky na: 

 

 Makroelementy 

 

- Prvky, které potřebuje člověk v mnoţství několika set miligramů kaţdého z nich 

denně.  

 

 Mikroelementy 

 

- Prvky, které potřebuje člověk v mnoţství od 1 – 100mg kaţdého z nich denně. 

 

 Stopové prvky 

 

- Prvky, které potřebuje člověk v mnoţství několika mikrogramů kaţdého z nich 

denně.  
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Tab. č. 14: Přehled minerálů a jejich doporučená denní dávka, uvádí Augustin (2007) 

 

Druh minerálu Doporučená denní dávka (DDD) 

Makroelementy 

Vápník (Ca) 800 – 1200 mg 

Fosfor (P) 800 – 1200 mg 

Hořčík (Mg) 270 – 400 mg 

Sodík (Na) 500 mg 

Draslík (K) 1600 – 2000 mg 

Chlór (Cl) 750 mg a výše 

Síra (S) 500 – 1000 mg 

Mikroelementy 

Ţelezo (Fe) 10 – 15 mg 

Zinek (Zn) 10 – 20 mg 

Mangan (Mn) 2 – 5 mg 

Fluor (F) 1,5 – 4 mg 

Měď (Cu) 1,3 – 2 mg 

Stopové prvky 

Molybden (Mo) 150 – 350 µg 

Chrom (Cr) 50 – 200 µg 

Jód (I)  100 – 300 µg 

Selen (Se) 40 – 70 µg 

Kobalt (Co) 5 – 10 µg 
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3. 2. 2. 1  Makroelementy 

 

Kapitola byla zpracována s vyuţitím (Augustin, 2007; Faulkner, 1997; Kalač, 2003; 

Maughan 2006; Müllerová, 2003). 

 

 

Vápník (Ca)  

 

Spolu s vitaminem D a fosforem se účastní na udrţení, správné stavbě a pevnosti kostí, 

zubů a dalších sloţek pohybového aparátu člověka, má vliv na krevní sráţlivost. 

Pomáhá tělu vyuţívat ţelezo, vyuţívá se při léčení a prevence osteoporózy, činnosti 

srdce, sráţení krve. 

 

Zdroje - mléčné výrobky, losos, konzervované sardinky, zelená listová zelenina. 

 

Nedostatek - osteoporóza, křivice, slabé kosti a zuby, křeče. 

 

Nadbytek - nadměrná koncentrace vápníku v krvi. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 800 – 1200 mg 

  

 

Fosfor (P)  

 

Fosfor je spolu s vápníkem jednou z nejrozšířenějších minerálních látek v těle a podílí 

se na transportu energie, dále při stavbě a pevnosti kostí, zubní skloviny a aktivuje 

vitaminy skupiny B.  

 

Zdroje - tvrdé sýry, konzervované ryby, produkty z kvasnic, obilniny, ořechy, vejce. 

 

Nedostatek - chudokrevnost, nechutenství, slabost, bolesti v kloubech a kostech. 
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Nadbytek - zvápenatění orgánů a měkkých tkání, brání vstřebávání Ca, Zn, Fe, Mg, 

průjem. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 800 – 1200 mg 

 

Hořčík (Mg)  

 

Tato minerální látka kromě jiného výrazně podmiňuje velký počet biochemických 

procesů v metabolismu NK a bílkovin, jako kationt se nacházející jak v buňce 

(intracelulárně), tak mimo ní (extracelulárně), je součástí chlorofylu. Brání vzniku 

ţlučových a ledvinových kamenů. 

 

Zdroje - pivovarské kvasnice, luštěniny, rýţe natural, celozrnná pšeničná mouka. 

 

Nedostatek - bušení srdce, neklid, únava, slabost, nízká hladina krevního cukru. 

 

Nadbytek – průjem, zástava střevních pohybů, porucha srdečního rytmu. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 270 - 400 mg pro muţe, 300 mg pro ţeny 

 

 

Sodík (Na) 

 

Sodík jako hlavní extracelulární kationt reguluje osmotický tlak, udrţuje objem 

mimobuněčné tekutiny, umoţňuje přenos nervových vzruchů a podílí se na úpravě 

dráţdivosti svalů, produkce adrenalinu a aminokyselin. 

 

Zdroje – NaCl – 75 % z průmyslových výrobků (konzervy, instantní jídla, uzeniny, 

chipsy), 15 % z připravených pokrmů (solením), 10 % z přirozeného obsahu potravin, 

minerální vody.  
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Nedostatek – bolesti hlavy, průjmy, nechutenství, svalové křeče břicha a končetin. 

 

Nadbytek – vysoký krevní tlak, degenerativní poškození ledvin, retence tekutin (otoky), 

migrény. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 500 mg, coţ je 1,25 g NaCl. 

 

Draslík (K)  

 

Je to třetí nejčastější minerální látka (hlavní intracelulární kationt) v lidském těle  

po Ca a P, která napomáhá v prevenci vysokého krevního tlaku, reguluje pH a 

osmotický tlak v buňkách, je nepostradatelný pro metabolismus bílkovin a sacharidů. 

 

Zdroje - čerstvá zelenina a ovoce, hlavně banány, hrozinky. 

 

Nedostatek - nízký krevní tlak, svalové bolesti, únava. 

 

Nadbytek - zástava srdce, vředy na střevní sliznici. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 1600 – 2000 mg 

 

 

Chlór (Cl)  

 

Chlór ve formě extracelulárního kationtu udrţuje objem tělesných tekutin a krve, 

udrţuje osmotickou rovnováhu. 

 

Zdroje – kuchyňská sůl, naturální vody, pouţívá se při výrobě potravin. 

 

Nedostatek – prořídnutí a vypadávání vlasů, lámavost nehtů.  

 



 

43 

 

Nadbytek – zadrţování tekutin v těle, vysoký krevní tlak, zvýšená lámavost kostí, 

tvorba ledvinových kamenů. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 750 mg a výše  

 

 

Síra (S)  

 

Síra je součástí AK (Cys, Met, glutathion) a detoxikačních pochodů v těle. 

 

Zdroje – maso, mléko, vejce, ředkvičky, kapusta, fazole, petrţel, česnek, ořechy. 

 

Nedostatek – poruchy detoxikačních mechanismů u otrav a imunitních pochodů. 

 

Nadbytek – popraskané ústní koutky, koţní změny, slzivost, nervozita, hypercitlivost na 

světlo, stomatitis, dermatitis. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 500 – 1000 mg 

 

 

3. 2. 2. 2  Mikroelementy 

 

Kapitola byla zpracována s vyuţitím (Augustin, 2007; Faulkner, 1997; Kalač, 2003; 

Maughan 2006; Müllerová, 2003). 

 

Železo (Fe)  

 

Ţelezo je povaţováno za velmi potřebnou minerální látku v našem organismu, protoţe 

je aktivátorem dýchacích enzymů, zabezpečuje přenos kyslíku a je nevyhnutelný pro 

tvorbu červených krvinek. K jeho vstřebání je potřeba vitamin C. Je součástí 
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hemoglobinu, vyskytuje se ve svalech (v myoglobinu), zlepšuje tělesný výkon, u dětí 

sniţuje problémy s učením. 

 

Zdroje - vnitřnosti, kvasnice, mořské plody, sušené ovoce, obiloviny, kakaový prášek, 

zelenina. 

 

Nedostatek - únava, nespavost, chudokrevnost, bledost, bušení srdce. 

 

Nadbytek - průjem, zácpa. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 10 – 15 mg. 

 

Zinek (Zn)  

 

Zinek je esenciální prvek důleţitý pro syntézu bílkovin, je hlavní ochrannou látkou 

imunitního systému a je důleţitým katalyzátorem celého mnoţství metabolických 

přeměn. Je velmi důleţitý pro funkci více neţ 200 enzymů, pro přenos genetické 

informace, slouţí jako antioxidant, je prospěšný pro kůţi. 

 

Zdroje - vejce, vnitřnosti, houby, maso, pivovarské kvasnice, ústřice, obiloviny. 

 

Nedostatek - zpomalení růstu, sníţená funkce pohlavních ţláz, sníţená chuť k jídlu, 

zpomalené hojení ran. 

 

Nadbytek - zvracení, průjem, nechutenství. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 10 – 20 mg. 
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Mangan (Mn)  

 

Mangan je součástí koenzymů a kofaktorů dějů v organismu, také představuje 

významnou obranu proti diabetu (obsahuje-li mléko kojící ţeny málo Mn, vzrůstá 

pravděpodobnost, ţe z kojeného dítěte vyroste diabetik). Zlepšuje funkce mozku, 

účinný v léčbě mnoha nervových poruch, včetně Alzheimerovy nemoci a schizofrenie. 

 

Zdroje - luštěniny, ořechy, zelená listová zelenina, obiloviny, čaj, celozrnný chléb. 

 

Nedostatek - únava, nervová dráţdivost, špatná paměť. 

 

Nadbytek - problémy s udrţením rovnováhy, letargie. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 2 – 5 mg 

 

 

Fluor (F) 

 

Základní úlohou tohoto prvku v organismu je obrana proti tvorbě zubního kazu, 

osteoporóze, mineralizuje kosti.  

 

Zdroje - pitná voda, mořští ţivočichové, čaj. 

 

Nedostatek - zubní kaz, osteoporóza. 

 

Nadbytek - nepravidelné skvrny na zubním emailu, sníţená chuť k jídlu, zvápenatění 

páteře. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - Jeho denní dávka není přesně stanovená, ale běţně se 

doporučuje 1,5 - 4,0 mg (ve vodě přijmeme asi 1 mg denně ve formě fluoridu sodného 

nebo vápenatého).   
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Měď (Cu)  

 

Tento esenciální prvek se jako sloţka celé řady enzymů podílí na mnohých 

metabolických pochodech organismu a na buněčném dýchání, většinou společně se Zn, 

účastní se tvorby kolagenu, posiluje imunitní systém. 

 

Zdroje - játra, ledviny, ústřice, krabi, ovoce, ořechy, luštěniny. 

 

Nedostatek - křehké kosti, edémy, anémie, podráţděnost. 

 

Nadbytek - průjem, zvracení, svalové bolesti, demence. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) – 1,3 – 2 mg. 

 

 

3. 2. 2. 3  Stopové prvky 

 

Kapitola byla zpracována s vyuţitím (Augustin, 2007; Faulkner, 1997; Kalač, 2003; 

Maughan 2006; Müllerová, 2003). 

 

 

Molybden (Mo) 

 

Molybden se podílí na spoustě dějů v organismu, například pro vyuţití ţeleza 

v organismu, zabraňuje vzniku chudokrevnosti, pomáhá při metabolismu tuků a 

sacharidů, chrání před zubním kazem.  

 

Zdroje - luštěniny, vnitřnosti, vejce, pšenice. 

 

Nedostatek - neschopnost tvořit kyselinu močovou, nepravidelná srdeční činnost. 
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Nadbytek - projevy podobné dně. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 150 - 350 µg 

 

 

Chrom (Cr)  

 

Mezi biochemické funkce chromu patří inzulínová aktivita, genová exprese, 

lipoproteinový metabolismus. 

 

Zdroje – maso, sýry, pivovarské kvasnice, pšeničné klíčky, ořechy.  

 

Nedostatek – glukózová intolerance a periferní neuropatie. 

 

Nadbytek -  zánět kůţe. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 50 - 200 µg 

 

 

Jód (I)  

 

Jód je důleţitý pro syntézu hormonů štítné ţlázy. Ovlivňuje a reguluje celý řád 

fyziologických procesů. U dětí slouţí pro rozvoj intelektových schopností. 

 

Zdroje – mořské produkty, kuchyňská sůl obohacená jódem, mléko, vejce, brokolice.  

 

Nedostatek – nebezpečný v době těhotenství pro plod, struma, kretenismus u dětí, 

apatie, zvýšení hmotnosti. 

 

Nadbytek – bolest břicha, v ústech chuť kovu, bolest v hrdle a ústech, sníţené 

vylučování moči, pocit ţízně, zvracení, průjem. 
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Doporučená denní dávka (DDD) - 100 - 300 µg 

Selen (Se) 

 

Selen je stopovým prvkem, který je nevyhnutelným pro mnohé procesy v organismu a 

kromě důleţitých funkcí je významnou antioxidační látkou v těle. 

 

Zdroje – mořské produkty, v obilovinách (záleţí na obsahu selenu v půdě) 

 

Nedostatek – zhoršení antioxidační a imunitní obrany, anémií, myopatií kosterních 

svalů a srdce.  

 

Nadbytek – křehkost, lámavost, ztráta vlasů a nechtů, poškození kůţe, svalová citlivost, 

únava. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 40 - 70 µg 

 

 

Kobalt (Co)  

 

Kobalt je součástí vitaminu B12, pomáhá při tvorbě červených krvinek, udrţuje zdravý 

nervový systém. 

 

Zdroje - čerstvá zelená listová zelenina, ústřice, játra, maso, mléko. 

 

Nedostatek – anémie. 

 

Nadbytek - sníţená funkce štítné ţlázy, vznik strumy, srdeční selhání. 

 

Doporučená denní dávka (DDD) - 5 - 10 µg 
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4  Doplňky stravy pro sportovce 

Doplňky stravy určené aktivním sportovcům jsou samostatnou kategorií, někdy také 

nazývanou „sportovní výţiva“. V ČR je prodej těchto specifických doplňků stravy 

mimořádně úspěšný. Počet distributorů a výrobců „sportovní výţivy“ roste navzdory 

setrvalému počtu sportovců a nadšenců, ochotných investovat mnoho peněz do leckdy 

zcela nefunkčních produktů. Přibliţně před 2 lety udělala Česká obchodní inspekce 

průzkum vybraných fitcenter a zjistila, ţe minimálně 80% produktů sportovní výţivy a 

doplňků stravy z dovozu nemá oficiální schválení k prodeji. Horší ovšem je, ţe 

produktů je nepřehledně mnoho, a proto se dovozci snaţí je vnutit spotřebiteli klamavou 

reklamou. Nicméně princip pouţití různých forem speciálních doplňků stravy sportovci 

je správný (Fořt, 2005). 

V kontextu se snahou sportovce dosáhnout maximálního výkonu je nezbytné diskutovat 

o moţnostech optimalizace sportovní přípravy, o moţnosti zvýšit rychlost regenerace, 

dodat optimální zdroje energie, ale stejně tak zajistit dokonalou prevenci. Snad postačí, 

kdyţ připomenu, ţe v rámci sportující populace jsou profesionální sportovci těmi, kteří 

jsou nejvíce ohroţeni – jsou totiţ pod vlivem mimořádného psychického a fyzického 

stresu. Nakonec se potácejí mezi krátkými obdobími dobrého zdraví, umoţňujícího 

dobrý výkon, a delšími obdobími zranění. Chronická či akutní zranění jim nakonec 

mohou zabránit v pokračování činnosti (Fořt, 2005). 

Není divu, ţe právě sportovci inklinují k pouţití doplňků výţivy. Jedna skupina výrobců 

doplňků se proto zaměřuje výhradně na sportovce, byť nejen na profesionály. Těch totiţ 

aţ tak moc není a většina z nich mívá smlouvy s dodavateli, kteří jim rádi produkty 

věnují. Produkty sportovní výţivy se sloţením značně liší od doplňků stravy, určených 

nesportující nebo dokonce „nemocné“ veřejnosti (Fořt, 2005). 

Intenzivní výzkum, probíhající v posledních deseti aţ dvaceti letech, mapuje moţnosti 

vyuţití legálních nenávykových látek přírodního nebo přírodně-identického původu ke 

zlepšení sportovního výkonu. Výsledky jsou optimistické, ale současně je to právě 

profesionální sport, který přináší v souvislosti s jejich pouţitím mimořádné problémy 

v oblasti dopingu. Právě profesionální sportovci jsou pro producenty doplňků 
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mimořádně zajímavým výzkumným objektem, z jehoţ sledování lze vyvodit mnoho 

závěrů, pouţitelných v praxi výţivy nesportovců, uvádí Fořt (2005). 

 

Aplikace doplňků stravy  

Na našem trhu je řada doplňků výţivy a často se setkáváme s otázkou, jak postupovat 

při jejich volbě. Vţdy se snaţíme ve svalu docílit převahy proteoanabolických dějů nad 

proteokatabolickými. K tomu je zapotřebí dostatek stavebních látek, a to jednak ze 

stravy – základem tedy je vyváţená strava, jednak speciálními doplňky výţivy 

(proteinové koncentráty, sacharido-proteinové koncentráty a aminokyselinové 

přípravky), dále potřebné mnoţství vitamínů a minerálů a teprve potom uvaţujeme o 

speciálních doplňcích stravy ovlivňujících tyto děje (Stackeová, 2008). 

 

4. 1  Nejčastěji užívané doplňky stravy pro sportovce 

Kapitola je věnována vybraným sportovním suplementům, které se s oblibou pouţívají 

ve větším mnoţství. Jsou popsány jejich účinky na organismus při sportovní činnosti, 

doporučené dávkování a jejich neţádoucí účinky, které mohou vyvolat. 

 

4. 1. 1  Kreatin 

Ze sloučeniny, která slouţí jako palivo pro činnost svalů, se během jedné dekády stal 

světově komerčně nejúspěšnější suplement sportovní výţivy. Uvedení kreatinu na trh se 

pro potřeby sportovní výţivy datuje k OH v Barceloně v roce 1992, kdy se k této látce 

hlásili téměř všichni vítězní sprinteři. Z této doby pocházejí i první publikace o kreatinu, 

jehoţ vysoké dávky ve stravě údajně zvyšují obsah svalového kreatinu (Harris, 1992). 

Kreatin uţívá mnoho úspěšných sportovců, zejména atletů, a dnes jiţ i mnoho, ne-li 

většina, ostatních sportovců. Určitou představu o jeho uţívání je moţné odvodit ze 
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skutečnosti, ţe v roce 1997 bylo jen v USA prodáno sportovcům 300 000kg kreatinu. 

To co odlišuje kreatin od ostatních přípravků podporujících svalovou činnost 

(ergogenních látek), je zřejmě jeho činnost na zlepšení výkonnosti. Ještě důleţitější snad 

je, ţe jeho uţívání není ve sportu oficiálně zakázáno a zdá se, ţe nemá závaţné vedlejší 

účinky ani při vysokých dávkách nebo minimálně při dávkách nutných pro dosaţení 

ergogenního účinku (Maughan, 2006). 

Kreatin je aminokyselina (methylguanidinoctová kyselina), která se vyskytuje v běţné 

stravě, přičemţ 1 kg čerstvého masa obsahuje asi 5g kreatinu. Normální denní příjem je 

niţší neţ 1 g, ale odhadovaná denní potřeba je u průměrného člověka 2 g. Organismus 

má jen omezenou schopnost syntézy kreatinu v játrech, ledvinách, slinivce břišní a 

v jiných tkáních, ale hlavním místem jeho tvorby jsou u lidí ledviny. Ty doplňují 

potřebné mnoţství, které nebylo dodáno stravou, a zajišťují také jediný způsob, jak 

mohou vegetariáni pokrýt své potřeby. Syntéza probíhá z prekurzorových aminokyselin 

(metioninu, argininu, a glycinu), ale je utlumena při vysokém příjmu kreatinu stravou 

(Maughan, 2006). 

 

Účinky kreatinu na fyzický výkon 

Ve velkém mnoţství studií byl zkoumán vliv kreatinu na funkci svalů a svalový výkon. 

Předmětem zkoumání těchto studií byli různorodí jedinci (věk, pohlaví, sportovní 

úroveň), různá tréninková zátěţ i skutečnost, zda-li suplementace vyvolala vyšší 

kumulaci kreatinu ve svalech a zda-li došlo k měřitelným adaptačním změnám. Často se 

jednalo o designy experimentálních studií s vyuţitím placebo efektu, jindy byly po 

delších „očišťovacích obdobích“ (bez suplementace kreatinu) pouţity crossover 

designy, které jsou však velmi náročné na provedení. Současné porozumění účinkům 

kreatinu v souvislosti s fyzickou aktivitou je obsahem následujícího přehledu (Burke 

2001). 

1. Hlavním a nesporně pozitivním účinkem kreatinu je urychlení resyntézy 

kreatinfosfátu během odpočinkové fáze mezi jednotlivými nástupy vysokointenzivní 

fyzické aktivity tzn. před započetím kaţdé nové série fyzické aktivity jsou vyšší 



 

52 

 

koncentrace kreatinfosfátu ve svalech. Příjem kreatinu tak můţe zlepšit výkon u 

sportovních výkonů maximální intenzity trvajících od 6 do 30 s, které jsou přerušeny 

krátkými pauzami na regeneraci (20 s – 5 min). Normální úbytek v produkci síly na 

konci kaţdého intenzivního cvičení je oddálen. 

2. Nejprogresivnější odpověď na kreatin byla shledána v laboratorních studiích za 

podmínek opakované vysokointenzivní svalové práce izolovaného svalu nebo u 

sportovních činností, kde hmotnost sportovce sehrává podstatnou roli. 

3. Teoreticky lze suplementace kreatinem povaţovat za přínosnou ve všech sportech, 

jejíţ výkon spočívá ve vysokointenzivní krátkodobé aktivitě s krátkým intervalem 

odpočinku. Tomuto popisu odpovídají mnohé týmové sportovní hry včetně pálkovacích 

her. Suplementace kreatinem můţe stejně tak zlepšit sportovní výkon a dlouhodobou 

adaptaci u tréninkových programů zaloţených na opakovaném cvičení o vysoké 

intenzitě. To můţe být výhodné napříč spektrem přípravného období různých 

sportovních odvětví, jako jsou týmové hry. Kreatin můţe najít uplatnění u všech 

sportovců vyuţívajících v přípravě metod intervalového a silového tréninku. 

4. Neexistuje důkaz, ţe suplementace kreatinu dokáţe zlepšit výkon ve vytrvalostních 

sportech. 

5. Zatímco je známo, ţe dlouhodobé přírůstky svalové hmoty ve studiích s kreatinem 

v kombinaci se silovým tréninkem jsou způsobeny přímou stimulací zvýšené 

myofibrilární proteinové syntézy, lepší schopnost vyrovnat se s adaptací na silový 

trénink nebo kombinace obou těchto faktorů není potvrzena. Navzdory tomu, ţe 

myšlenka přímé stimulace prostřednictvím kreatinu byla nejdříve odmítána, novější 

studie naznačují bezprostřední ovlivnění myogenetických transkripčních faktorů 

(Hespel, 2001). 
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Nežádoucí účinky  

Dlouhodobé účinky podávání vysokých dávek kreatinu nejsou známé, ale objevují se 

obavy, ţe s sebou mohou nést zdravotní riziko. Obavy se týkají především moţných 

účinků na funkci ledvin, zvláště u jedinců s narušenou renální funkcí. Studie reakce na 

dlouhodobé podávání kreatinu právě probíhají, ale výsledky ještě nejsou k dispozici. 

V ţádné z publikovaných studií však nejsou uvedeny jakékoli vedlejší účinky a několik 

zpráv o zdravotních problémech, kterým věnovaly pozornost lékařské časopisy, se 

týkalo několika jedinců, kteří měli problémy s ledvinami jiţ před uţíváním kreatinu. 

Jedna studie, která byla speciálně zaměřena na funkce ledvin u jedinců uţívajících 

kreatin, nenašla ţádný důvod, proč by mělo hrozit riziko renálních komplikací. Jeden 

čas kolovala ústní sdělení o zvýšeném výskytu svalových křečí u sportovců uţívajících 

kreatin, ale ţádný z těchto případů není zřejmě podloţený. Zdá se, ţe jakékoliv obtíţe, 

kterými sportovci trpí, připisují na vrub snadno identifikovatelné změně, jakou je 

uţívání nového doplňku stravy (Maughan, 2006). 

Organizace American College of Sport medicine (2000) upozorňuje na moţná rizika 

s platností do té doby, dokud nebudou provedeny kvalitní studie s dlouhodobou 

suplementací a na širším populačním vzorku. Na druhou stranu, nedávné varovaní 

French food safety agency o karcinogenitě kreatinu bylo později negováno jinými zdroji 

s vyloučením potencionálních zdravotních rizik, uvádí Hespel (2001). 

Otázka moţných neţádoucích účinků je zcela oprávněná. Obvykle se doporučuje, aby 

sportovci uţívali 20 g kreatinu denně po dobu 4-5 dní (dávka pro vytvoření zásob) a 

následně 1-2 g denně (udrţovací dávka). Mnoho sportovců ovšem věří principu, ţe více 

znamená lépe, a mohou toto mnoţství vysoce překračovat. Ovšem i při velmi vysokých 

dávkách je moţnost vedlejších účinků nepravděpodobná. Kreatin je malá ve vodě 

rozpustná molekula, která se snadno vylučuje ledvinami a mnoţství dusíku pocházející 

z podaného kreatinu je malé (Maughan, 2006). 
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4. 1. 2  Kofein  

Dle Maughan (2006) je kofein lék, který je kvůli historicky dlouhému a rozšířenému 

pouţívání povaţován za společensky přijatelný. Kofein a podobné látky – theofylin a 

theobromin se přirozeně vyskytují ve sloţkách potravy (viz. Tab. 13). Pro mnoho lidí 

jsou tyto látky normální součástí kaţdodenní stravy a kofein je pravděpodobně 

nejuţívanější stimulační látkou na světě. Kofein byl uveden na seznamu zakázaných 

stimulancií Olympijského antidopingového kodexu (z 1. září 2001) s poznámkou, ţe 

test je pozitivní při koncentraci v moči vyšší neţ 12µg/ml. Toto znění je dvouznačné, 

protoţe můţe být vysvětleno dvěma způsoby: 

 příjem kofeinu je zakázán v kaţdém případě, přičemţ oznamovací povinnost je 

od hladiny 12µg/ml, 

 příjem kofeinu je povolen do dávky, která vede k jeho koncentraci v moči nad 

12µg/ml. 

 

Od 1. 1. 2004 je kofein vyňat ze seznamu zakázaných látek Olympijského 

antidopingového kodexu (Maughan, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

Tab. č. 15: Obsah kofeinu ve vybraných potravinách, uvádí Maughan (2006) 

 

Potravina nebo nápoj Porce Obsah kofeinu (mg) 

Instantní káva šálek 250 ml 40 – 160 

Spařená káva šálek 250 ml 40 – 200 

Čas šálek 250 ml 10 – 60 

Horká čokoláda šálek 250 ml 5 – 10 

Mléčná čokoládová tyčinka 60 g 5 – 15 

Hořká čokoládová tyčinka 60 g 10 – 50 

Tyčinka s čokoládou s kofeinem 60 g 58 

Kola plechovka 375 ml 40 – 49 

Nealkoholické povzbuzující nápoje plechovka 375 ml 72 

Energetické nápoje plechovka 375 ml 50 – 80 

Sportovní gel s kofeinem sáček 30 – 40 g 20 – 25 

 

 

Účinky kofeinu na fyzický výkon 

Kofein má v organismu řadu účinků, včetně stimulace centrálního nervového systému, 

srdečního svalu a stimulace uvolnění a aktivity adrenalinu. Má i několik účinků na 

kosterní svaly zahrnujících transport vápníku, aktivitu sodíko-draslíkové pumpy, 

zvýšení cyklického AMP a přímého účinku na enzymy, např. glykogenfosforylázu. 

Zvýšená aktivita katecholaminů a přímý účinek kofeinu na cyklický AMP mohou vést 

k vyšší lipolýze v tukové a svalové tkáni, a tím ke zvýšení plazmatické koncentrace 

mastných kyselin a zvýšené dostupnosti triglyceridů ve svalech (Maughan, 2006). 

Kofein zmenšuje svalovou únavu a vzbuzuje schopnost vyššího výkonu. Uţ poměrně 

malé mnoţství kofeinu 3 mg/kg tělesné hmotnosti (100 mg kofeinu je asi jeden šálek 

kávy) příznivě působí při cvičení, uvádí Patočka (2008). 

Mnoho studií ukazuje příznivé účinky kofeinu v řadě laboratorních testů a v menším 

počtu testů v terénu. Kofein je neobvyklý doplněk díky svým ergogenním 
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(podporujícím svalovou činnost) účinkům u mnoha různých typů zátěţe od krátkých 

výkonů s vysokou intenzitou aţ po dlouhodobou submaximální zátěţ. Pozorovaný vliv 

na výkonnost lze vysvětlit několika mechanismy. První studie se zaměřily na účinky 

kofeinu na výkon při vytrvalostní zátěţi u jedinců, kteří dostali dávku kofeinu 6mg/kg 

tělesné hmotnosti 1 h před výkonem. V řadě těchto studií bylo pozorováno prodlouţení 

doby do vzniku únavy a zlepšil se i výkon při simulovaných závodech, kde bylo třeba 

provést dané mnoţství práce za co nejkratší dobu. Novější studie se soustředily na zátěţ 

kratšího trvání a mnoho z nich ukázalo příznivý vliv na výkon při vysoce intenzivní 

zátěţi trvající 4-6 min (tj. dráhová cyklistika, běh na 1500 m) nebo 20-60 min (tj. 1500 

m plavání, 40 km jízdy na kole). Máme málo informací o vlivu kofeinu na sprinty a 

publikované informace se navíc rozcházejí. Zdá se, ţe reakce na kofein je velmi 

individuální. Příčiny toho nejsou jasné, ale překvapivě nejsou zřejmě závislé na zvyku 

konzumovat kofein, uvádí Maughan (2006). 

 

Nežádoucí účinky 

Za smrtelnou dávku se povaţuje aţ dávka kolem 10 g kofeinu, coţ odpovídá 100–200 

šálkům. Dlouhodobý vysoký konzum můţe způsobit neklid, nervozitu, podráţděnost, 

nespavost, zrychlenou a nepravidelnou srdeční činnost, psychomotorický neklid apod. 

Tyto poruchy se mohou u přecitlivělých osob projevit jiţ po 250 mg kofeinu (2–4 

šálky), u osob zvyklých na kofein po dávce asi 1 g (8–16 šálků). Náhlé přerušení 

konzumu kávy můţe u osob zvyklých pít silnou kávu vést k abstinenčním příznakům, 

kupř. podráţděnosti, neklidu, třesu, únavě a silným bolestem hlavy, uvádí Patočka 

(2008). 

Často je zdůrazňován diuretický účinek kofeinu, zvláště v situacích, kde je významnou 

otázkou dehydratace. To se týká především činností, probíhajících v horkém a vlhkém 

prostředí, kde je riziko dehydratace vysoké. Sportovcům soutěţícím v těchto 

podmínkách se radí pít větší mnoţství tekutin, ale vyhýbat se čaji a kávě z důvodu jejich 

diuretických účinků. Zdá se ovšem pravděpodobné, ţe tento účinek je u jedinců 

zvyklých na příjem kofeinu malý a větší škodu mohou přinést negativní příznaky 

vysazení kofeinu (Maughan, 2006). 



 

57 

 

4. 1. 3  L-karnitin 

L-karnitin je řazen do skupiny tzv. potravinových faktorů, odborně označovaných jako 

ţiviny vitamínům podobné. Mezi ně patří například cholin, jeden z členů skupiny 

vitaminů rozpustných ve vodě, zahrnovaných do tzv. „skupiny vitaminů B“. Původně se 

karnitin za vitamin dokonce povaţoval, protoţe bylo zřejmé, ţe je nezbytný pro některé 

niţší ţivočichy – z toho důvodu dokonce dostal vlastní název – BT. Nakonec odborníci 

zkonstatovali, ţe tuto látku si člověk umí vytvořit sám a ze striktně odborného hlediska 

tedy karnitin vitaminem není, uvádí Fořt (2004). 

Karnitin tedy není ani vitamin ani základní „ţivina“ (tedy látka, vyuţitelná jako zdroj 

energie), nýbrţ je to kofaktor, tedy jeden z činitelů, umoţňujících bezchybnou přeměnu 

látek, a to ať jiţ při produkci pohybové energie nebo při tvorbě nutné k „výrobě“ jiných 

látek, těch, které jsou nezbytné ke stavbě a obnově tkání anebo k tvorbě specifických 

ochranných látek (Fořt, 2004). 

Karnitin si lidský organismus umí vytvořit, přestoţe ho současně přijímá v podobě 

běţné stravy. Je však obsaţen výhradně jen v ţivočišných produktech. Nepřekvapí tedy, 

ţe karnitin byl původně izolován z masa a svůj název dostal od „carnis“, coţ je latinsky 

„maso“. Karnitin je znám od roku 1905, v čisté formě byl izolován roku 1940. Jeho 

fyziologická funkce však byla poprvé popsána aţ v roce 1959. Tehdy totiţ Dr. Fritz 

oznámil, ţe úkolem této látky je podporovat a umoţnit přeměny tuků, respektive 

v organismu z  tuků v průběhu jejich přeměny vzniklých mastných kyselin (Fořt, 2004). 

Tvorba karnitinu probíhá pouze v játrech, ledvinách a mozku, nikoli však ve svalech a 

tukové tkáni. Určitě vás okamţitě napadlo, ţe v tom případě probíhá štěpení tuků 

především v místě jeho vzniku – ale kupodivu tomu tak není, alespoň ne v plném 

rozsahu. Naopak, vytvořený karnitin je nutné dopravit do jiných, tzv. cílových tkání. 

Nejdůleţitější z nich jsou svaly, včetně myokardu, uvádí Fořt (2004). 
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Karnitin přijatý stravou  

Karnitin přijatý stravou se pravděpodobně kompletně vstřebává, ale ke svému vstupu do 

buněk potřebuje energii a ionty sodíku. Tyto dvě podmínky nejsou konečné – kvalita 

vstřebávání je totiţ závislá na řadě dalších faktorů, jimiţ jsou především sloţení stravy a 

způsob její přípravy, věk, pohlaví, fyzická aktivita, celkový energetický příjem a 

dokonce i trvání případného energetického deficitu (nedostatečného příjmu stravy). 

Významnou roli ovšem hraje i stres (Fořt, 2004). 

Velmi důleţitým faktorem vstřebávání a především tvorby karnitinu je regulace 

energetického metabolismu štítnou ţlázou, jejíţ činnost však můţe být bezchybná jen za 

předpokladu, ţe je k dispozici dostatek karnitinu (Fořt, 2004). 

 

Tab. č. 16: Teoretický (průměrný) obsah karnitinu ve vybraných potravinách ve 100g, 

uvádí Fořt (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Potravina (K v mg 

100 g čerstvé 

potraviny) 

Potravina (K v mg 

100 g čerstvé 

potraviny) 

Ovčí maso 210 Jehněčí maso 78 

Hovězí maso 64 Kuřecí maso 7,5 

Kuřecí játra 0,6 Jehněčí játra 2,6 

Kvasnice 2,4 Mléko kravské 2,0 

Pšeničné klíčky 1,0 Chléb /obecně/ 0,2 
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Formy L-karnitinu 

 

Fořt (2004) uvádí tyto formy L-karnitinu: 

 

1. L-karnitin base (100% karnitinu), vhodný především pro výrobu roztoků, sirupů, 

sportovních nápojů, dětské tekuté výţivy a pro produkci klinických forem. 

 

2. L-karnitin L-tartrat (68% karnitinu), vhodný pro výrobu suchých směsí, například 

posilujících koktejlů, kapslí, tablet a energetických tyčinek. 

 

3. L-karnitin-magnesium citrát (54% karnitinu spolu se 6% hořčíku), vhodný pro 

výrobu šumivých tablet, práškových směsí, tyčinek a funkčních potravin. Tento produkt 

je současně významným zdrojem běţně nedostatkového hořčíku (především pro 

sportovce a pro osoby, trpící oběhovými onemocněními). 

 

4. Acetyl-L-karnitin hydrochlorid (72% karnitinu) je mimořádně vhodný jako součást 

produktů, podporujících činnost mozku.  

 

 

Účinky L-karnitinu na fyzický výkon  

Karnitin je látkou, která působí především preventivně. Kromě toho také zlepšuje 

průběh regenerace. A to je mimořádně důleţité! Tak je moţné chápat podávání 

karnitinu v případě rekreačních sportovců, ale stejně tak u profesionálů (Fořt, 2004). 

Pouţití karnitinu  ke zvýšení kvality sportovního výkonu je předmětem dlouhodobého 

zájmu. Jiţ před více neţ 10ti lety byly testovány dávky aţ okolo 4 g denně, které byly 

podané především před zahájením dlouhodobého výkonu – výsledkem bylo zlepšení 

spotřeby kyslíku a v důsledku toho i zlepšení kvality výkonu. S ohledem na velikost 

dávky musím zdůraznit, ţe jiţ jednorázové pouţití 1 g karnitinu nebo dokonce i mírně 

niţší dávky prokázalo pozitivní efekt. Naprosto minimální dávka, o jejíţ účinnosti není 

nutné pochybovat, je 300 mg karnitin-base, optimální okolo 800 mg aţ do 2000 mg. 
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Dávky závisí na tělesné hmotnosti a účelu pouţití. Karnitin lze podat po výkonu i 

v případě, ţe jste ho pouţili před jeho zahájením. Důleţité je, aby v jednom dni nebyl 

součet pouţitého mnoţství vyšší neţ 4000 mg , uvádí Fořt (2004). 

 

Nežádoucí účinky 

Obecně platí, ţe je karnitin dobře tolerován; toxické účinky spojené s předávkováním 

nebyly hlášeny. Karnitin můţe způsobit mírné gastrointestinální symptomy, včetně 

nevolnosti, zvracení, křeči břicha a průjmu. Dávky větší neţ 3000 mg / den, můţou 

způsobit "rybí" zápach těla. Acetyl-Lkarnitin  zvyšuje agitace u Alzheimerovy choroby, 

zvyšuje se frekvence záchvatů (Fořt, 2004). 

 

 

4. 1. 4  HMB 

Beta-hydroxy-β-methylbutyrát (HMB) je metabolit aminokyseliny leucinu a je 

v současné době jedním z nejpopulárnějších doplňků stravy. Tvrdí se o něm, ţe zvyšuje 

sílu a tělesnou hmotnost ve spojení s posilováním, podporuje úbytek tělesného tuku a 

zotavení po zátěţi. Říká se, ţe tyto účinky má díky svému anabolickému působení, 

které omezuje odbourávání bílkovin a poškození buněk, vznikajících při zátěţi o vysoké 

intenzitě. Je známo, ţe podávání leucinu ovlivňuje metabolismus bílkovin, zejména 

sniţuje jejich odbourávání v období stresu nebo úrazu, kdy dochází ke zvýšenému 

katabolismu bílkovin. Byla vyslovena domněnka, ţe je to právě zvýšení metabolitů 

leucinu, jako je HMB, které k tomuto účinku vede. Dodnes se v uznávané literatuře 

objevilo jen málo studií věnovaných podávání HMB u lidí (Maughan, 2006). 

 

Účinky HMB na fyzický výkon 

V jedné studii zahrnující zdravé ale netrénované muţe bylo zjištěno, ţe kaţdodenní 

podávání HMB sniţuje vylučování 3-methylhistidinu (ukazatel odbourávání svalových 

http://74.125.87.132/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/glossary.html&prev=/search%3Fq%3Dcarnitine%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DG&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhigyuKqjuyB_9z461Oe5GbIjdIqFg#gastrointestinal
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bílkovin) a plazmatickou koncentraci kreatinkinázy (nespecifický ukazatel poškození 

buněk)  během tréninkového programu. Podávání HMB bylo spojeno se zvýšením váhy 

zvedané při tréninku závislým na dávce (zejména při menší fyzické síle) a projevil se 

sklon ke zvýšení mnoţství beztukové tělesné hmoty spolu se zvyšováním dávky HMB. 

Další výzkum podávání HMB (3 mg/den) při posilování u dříve trénovaných jedinců 

ukázal trend k většímu nárůstu beztukové tělesné hmoty (hodnoceno pomocí celkové 

tělesné elektrické vodivosti) ve skupině s HMB a ke zvýšení měřené svalové síly, které 

bylo větší u některých (horní polovina těla), ale ne u všech (dolní polovina těla) 

svalových skupin (Maughan, 2006). 

I kdyţ tyto výsledky podporují moţnost příznivých účinků podávání HMB, jsou některé 

otázky metodicky zmíněných výzkumů sporné, např. absence kontroly jídelníčku nebo 

skutečnost, ţe skupiny nebyly na začátku sledování zcela srovnatelné (Maughan, 2006).  

Větší úspěchy ve skupině s HMB lze vysvětlit niţšími vstupními hodnotami a větším 

potenciálem pro změny dané tréninkem. Další dvě studie podávání HMB u trénovaných 

jedinců nenašly ţádný rozdíl v nárůstu tělesné hmotnosti, síly ani ukazatelů poškození 

svalů při dodrţování srovnatelného tréninkového programu. Proto dokud neproběhnou a 

nebudou kompletně publikovány další studie věnované podávání HMB, není moţné 

uţívání tohoto doplňku doporučovat, zejména ne u dobře trénovaných jedinců, uvádí 

Maughan (2006). 

Nežádoucí účinky 

Vzhledem k populárnosti HMB i jeho poměrně vysokému dávkování (okolo 3 g za den) 

byla problematika moţných neţádoucích účinků poměrně intenzívně studována. Bylo 

kupodivu prokázáno, ţe uţívání HMB není doprovázeno prakticky ţádnými 

neţádoucími účinky. Zkoumaly se nejen vlivy na orgánové funkce, ale i celá řada 

biochemických a hematologických parametrů, uvádí Vítek (2007) 

 

Z těchto analýz vyplynulo, ţe HMB dokonce zlepšuje některé metabolické parametry, 

jako jsou například krevní tuky. Vliv na sníţení krevního cholesterolu je obzvláště 

zajímavý, uvědomíme-li si, ţe HMB slouţí jako prekurzor pro syntézu cholesterolu a 
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tudíţ by měla suplementace HMB vést teoreticky spíše ke zvýšení hladin cholesterolu. 

Je moţné, ţe HMB zvyšuje vyuţití cholesterolu pro stavbu buněčných membrán, a tím 

se podílí na tomto příznivém metabolickém efektu, uvádí Vítek (2007) 

 

HMB má také příznivý účinek na psychický stav, ovlivňuje pozitivně náladu, působí 

proti odbourávání bílkovin, čehoţ je vyuţíváno nejen ve sportu, ale i v klinické 

medicíně. HMB se pouţívá k suplementaci nemocných s nádorovými chorobami i s 

AIDS a v obou případech byl zaznamenán jednoznačný příznivý účinek na stav výţivy 

(Vítek, 2007) 

 

Lze tedy říci, ţe HMB je jeden z mála sportovních doplňků, u kterého nebyly nalezeny 

negativní vlivy na lidský organismus, které by zpochybňovali bezpečnost či etiku 

suplementace touto látkou (Vítek, 2007) 

 

 

4. 1. 5  L-Glutamin 

 

L-glutamin je nejčastější aminokyselina v krvi, a protoţe jí lidské buňky snadno 

syntetizují, je obvykle povaţována za základní aminokyselinu. Nachází se ve vysoké 

koncentraci v kosterních svalech, plicích, játrech, mozku, ţaludeční tkáni. Kosterní sval 

obsahuje nejvyšší intracelulární koncentrace glutaminu, tvoří aţ 60 procent z celkového 

mnoţství glutaminu v těle (Vítek, 2008). 

 

Glutamin je nejen významnou aminokyselinou pro metabolismus svalů, ale také pro 

metabolismus imunitních buněk a buněk střevní sliznice, kde jeho přítomnost je 

nezbytná pro rychlou obnovu střevní sliznice i pro rychlé mnoţení imunitních buněk v 

odpovědi na imunitní podnět (Vítek, 2008). 

 

Aminokyselina glutamin je patrně nejpopulárnějším antikatabolickým doplňkem 

pouţívaným ve sportovní medicíně. Glutamin je hlavním konečným produktem 

metabolismu aminokyselin ve svalu. Je to současně nejrychleji syntetizovaná 
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aminokyselina v lidském organismu a je také nejvíce zastoupena v krevní plazmě i ve 

svalech (Vítek, 2008). 

 

Ačkoli člověk umí glutamin syntetizovat, označují tuto aminokyselinu někteří autoři 

jako "podmíněně esenciální", neboť za stavů enormně zvýšené potřeby (stres, nemoc, 

vyčerpání…) syntéza glutaminu nestačí pokrýt poţadavky organismu (Vítek, 2008). 

 

Na základě klinických pozorování, v kterých bylo zjištěno, ţe nemocní se sepsí 

("otravou krve"), s těţkými úrazy či popáleninami, coţ jsou stavy doprovázené 

negativní dusíkovou bilancí se zvýšeným odbouráváním svalových bílkovin, mají nízké 

koncentrace glutaminu ve svalech i v plazmě, vznikla tzv. "glutaminová" hypotéza. 

Bylo provedeno několik studií, kdy těţce nemocným pacientům byl podáván 

intravenózně glutamin a tato léčba skutečně zlepšovala dusíkovou bilanci i funkci 

střevní sliznice i imunitního systému (Vítek, 2008). 

 

 

Účinky glutaminu na fyzický výkon 

 

Po intenzivní zátěţi dochází k útlumu funkce imunitního systému a k odbourávání 

svalových bílkovin, glutamin by měl mít schopnost stimulovat resyntézu svalového 

glykogenu a sniţovat kyselost vnitřního prostředí. Hladina glutaminu v krevní plazmě 

klesá několik hodin po vytrvalostním výkonu o 10 aţ 50 %, současně dochází i k 

poklesu cirkulujících lymfocytů stejně tak jako dalších funkcí imunitního aparátu 

(například klesají koncentrace slizničních imunoglobulinů (IgA) - někdy se hovoří o 

"otevřeném okně" pro vstup infekce po sportovním výkonu. Vyšší nebezpečí infekcí, 

zejména horních cest dýchacích, u vytrvalostních sportovců je známým jevem. Podle 

studie provedené na maratoncích, kteří absolvovali maratón v Los Angeles, je výskyt 

infekcí horních cest dýchacích během 1 týdne po doběhnutí závodu aţ 13% (Vítek, 

2008). 
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Vítek (2008) uvádí výsledky kontrolovaných studií, ve kterých se sportovcům podával 

glutamin:   

1.  Ačkoli suplementace glutaminem nevede k normalizaci sníţených imunitních funkcí 

po vytrvalostních závodech, bylo v jedné (a jediné) studii prokázáno, ţe suplementace 

glutaminem (2x 5 g, těsně a 2 hodiny po závodě) významně sníţilo výskyt infekcí 

horních cest dýchacích u maratonců. Většina autorů se však shoduje, ţe data z 

provedených studií nejsou dostatečně přesvědčivá, aby oprávnila pouţití glutaminu v 

prevenci infekcí spojených s fyzickou námahou.  

2. Glutamin má skutečně antikatabolický účinek (sniţuje odbourávání svalových 

bílkovin), podobný efekt mají však i jiné aminokyseliny a jejich kombinace.  

3. Data podporující zvýšení resyntézy svalového glykogenu glutaminem jsou také 

nespolehlivá. Rozhodně platí, ţe rozhodujícím podnětem pro resyntézu glykogenu je 

příjem sacharidů.  

4. Ve studiích zkoumajících efekt glutaminu na pH (kyselost) vnitřního prostředí po 

sportovním výkonu nebyl tento účinek prokázán. Autoři uzavírali, ţe by musely být 

dávky glutaminu podstatně vyšší, aby k nějakému účinku mohlo dojít. 

 

Nežádoucí účinky 

Glutamin je jinak relativně bezpečným suplementem. Nebezpečí hrozí pouze při 

dlouhodobém dávkování nadměrného mnoţství, coţ v tomto případě představuje dávku 

vyšší neţ 40 g pro stokilogramového sportovce. Jde o moţnost nahromadění amoniaku 

v organismu. Mnoho odborníků proto v devadesátých letech minulého století od uţívání 

glutaminu zrazovalo a doporučovalo jej nahradit OKG (orninitinem alfa 

ketoglutarátem), z něhoţ si pak organismus dokáţe dle potřeby glutamin syntetizovat 

(Vítek, 2008). 
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Stále větší pouţití také glutamin nachází v klinické oblasti, kde se nasazuje k urychlení 

regenerace po zraněních nebo operacích. Dříve se téţ pouţíval u pacientů s těţkými 

popáleninami či po váţných operacích s bakteriálními infekcemi (Smejkal, 1999). 
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5  „Načasování“ stravy 

Správné načasování stravy před, během a po výkonu, stejně jako její sloţení hraje 

důleţitou roli pro podání optimálního výkonu sportovce a jeho následnou regeneraci. 

Mnoho sportovců, kteří věnují velké úsilí svému tréninku, následně při závodech, 

nepodá svůj maximální výkon z důvodu podcenění stravy, proto je nutné zmínit se o 

stravování před výkon, v průběhu výkonu a po výkonu. 

 

5. 1  Strava před výkonem 

Kvalitní strava před výkonem umoţňuje jeho zahájení s dostatečnými zásobami 

jaterního a svalového glykogenu, který by měl zajistit dostatečný zdroj energie pro 

úvodní část výkonu. Clarkova (2000) rozlišuje čtyři hlavní funkce stravy před výkonem: 

1. Zabránění hypoglykémii a jejím příznakům, které mohou komplikovat výkonnost. 

2. Zklidnění ţaludku a zmírnění pocitu hladu. 

3. Dodání energie svalům. 

4. Zklidnění mysli vědomím, ţe tělo je energeticky dobře zásobeno. 

 

3 – 4 hodiny před výkonem 

Mnoho sportovců povaţuje 3 – 4 hodiny před začátkem výkonu za optimální čas pro 

příjem stravy, která zajistí obnovení zásob glykogenu ve svalech i játrech, k jejichţ 

poklesu došlo při předchozí fyzické zátěţi nebo celonočním lačnění. V této době je 

moţné sníst poměrně velké jídlo, neboť je dostatek času na jeho strávení. Lidské tělo je 

schopné zpracovat velké mnoţství sacharidů, které do doby startu stabilizují hladinu 

glykémie. Výzkumy ukazují, ţe příjem stravy právě v tomto období zvyšuje následný 

výkon sportovce. Doporučená dávka sacharidů je přibliţně 1g na 1kg tělesné váhy na 

kaţdou hodinu, která zbývá do výkonu. Jídlo konzumované čtyři hodiny před výkonem 

by tak mělo obsahovat g sacharidů na 1kg tělesné váhy sportovce (Clarkova, 2000). 
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2 hodiny před výkonem 

Při brzkých ranních startech většinou není moţné zachovat optimální dobu pro příjem 

stravy minimálně 3 hodiny před začátkem výkonu. Stále platí výše uvedené doporučení 

o mnoţství sacharidů, které je potřeba přijmout na 1kg váhy, ale zároveň je nutné mít na 

paměti, ţe je potřeba konzumovat takové porce, které je tělo schopné zpracovat. V této 

době uţ je pro mnoho sportovců vhodnější přijímat stravu ve formě různých gelů, které 

jsou dobře a rychle stravitelné. Načasování stravy dvě hodiny před výkonem se 

doporučuje i při časných odpoledních startech, kdy není moţné sníst klasický oběd. 

V takovém případě je vhodné si naplánovat vydatnou snídani a následně doplnit 

potřebné mnoţství sacharidů (Maughan, 2006). 

 

1 hodina před výkonem 

Důvodů pro nutnost doplnění energie hodinu nebo méně před startem můţe být více. 

Mohou to být extrémně brzké starty, neočekávaně dlouhá prodleva od předchozího jídla 

nebo potřeba sportovce jíst i poměrně krátkou dobu před zahájením výkonu. Názory na 

příjem sacharidů v takto krátké době před startem se různí, neboť jejich metabolismus 

probíhá odlišným způsobem (Maughan, 2006) 

Clarkova (2000) uvádí, ţe tělo sportovce nemá dostatek času na stabilizaci cukru v krvi 

a prvotní zvýšení glykémie můţe být následováno jejím poklesem těsně před výkonem, 

coţ můţe vyústit v hypoglykémii a nemoţnost podat optimální výkon. Z výše 

uvedeného důvodu doporučuje v období před startem pouze omezený příjem sacharidů, 

který by neměl glykémii negativně ovlivnit. 

Také Maughan (2006) upozorňuje na studii, která prokázala horší výkon u sportovců, 

kteří snědli 30 minut před zátěţí 75g glukózy, ale zároveň dodává, ţe mnoho dalších 

sledování ukázalo, ţe podání sacharidů před zátěţí mělo neutrální nebo dokonce 

pozitivní dopad. Ve většině případů sice došlo k poklesu glykémie během prvních 20 

minut fyzické aktivity, ale následně samovolně došlo k její úpravě bez zjevného vlivu 

na výkon sportovce. 
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Přes rozlišné výsledky studií se autoři shodují, ţe příjem sacharidů v období kratším neţ 

jednu hodinu před výkonem můţe být pro některé sportovce rizikový.  Z tohoto důvodu 

je vhodné otestovat optimální příjem sacharidů, zvláště pro období těsně před startem, 

během tréninku a vyvarovat se konzumaci sacharidů s vysokým glykemickým indexem 

(Maughan, 2006). 

 

5. 2  Strava během výkonu 

Při déle trvajících nebo vysoce intenzivních výkonech by měla být průběţně 

doplňována energie. Sacharidy přijímané během zátěţe pomáhají stabilizovat glykémii 

a dodávají energii svalům, které mají nedostatek glykogenu. Doplňování sacharidů má 

pozitivní vliv i na mozkovou činnost, neboť nízká hladinu cukru v krvi můţe negativně 

ovlivňovat centrální nervový systém. Mezi příznaky poklesu glykémie patří únava, 

zhoršená koordinace nebo pocit zvýšené únavy. Příjem sacharidů se doporučuje u 

výkonů trvajících déle neţ 90 minut, pozitivní efekt se projevuje i při zátěţích o vysoké 

intenzitě, které trvají zhruba jednu hodinu (Maughan, 2006).  

Doporučený příjem sacharidů je 30 – 60g na kaţdou hodinu výkonu. Ten odpovídá 

maximálnímu mnoţství sacharidů, které lidské tělo můţe zabudovat během výkonu 

z krve do svalů. Je důleţité zahájit doplňování sacharidů před prvními příznaky únavy, 

neboť můţe trvat aţ třicet minut, neţ dojde k vstřebání sacharidů. Vhodné je začít 

s doplňováním energie během prvních třiceti minut výkonu (Bean, 2006). 

Lidské tělo nerozlišuje, zda jsou sacharidy přijímané v tuhé nebo tekuté formě. Obě 

moţnosti jsou stejně efektivní a tak záleţí spíše na osobních preferencích kaţdého 

sportovce. Vhodným zdrojem energie jsou sportovní nápoje, které zároveň zajistí 

dostatečnou hydrataci. Důleţitou vlastností nápojů je jejich koncentrace, která určuje 

rychlost vyprázdnění ţaludku a průtok vody střevem. Zatímco izotonické nápoje jsou 

svým sloţením blízké tělesným tekutinám a patří proto k těm nejvhodnějším, nápoje 

hypertonické mohou dočasně zhoršit úroveň hydratace. Důvodem je přechodná sekrece 

vody do střevního lumenu způsobená vysokou koncentrací nápoje. Další moţností 

příjmu sacharidů jsou různé sportovní gely a energetické tyčinky, které jsou vhodné 
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hlavně v případě, kdy potřeba doplnění energie převyšuje nutnost příjmu tekutin. I 

v tomto případě je nutné mít na paměti, ţe tyčinky i gely mají být konzumovány 

s určitým mnoţstvím tekutiny. Důvodem je jejich vysoká koncentrace, díky které trvá 

delší dobu, neţ dojde ke vstřebání ţivin (Clarkova, 2000). 

 

5. 3  Strava po výkonu 

Při pravidelné fyzické zátěţi je důleţité, jakou sportovec přijímá stravu mezi 

jednotlivými fázemi. Pro podání kvalitního výkonu je nezbytné nejen to, aby denní 

příjem ţivin plně pokrýval potřeby sportovce, ale také správné načasování stravy. 

Schopnost organismu nahradit spotřebovaný svalový glykogen je zvýšená 4 -6 hodin po 

skončení zátěţe, neboť časná fáze zotavení se vyznačuje zvýšenou propustností 

membrán svalových buněk a zvýšenou senzitivitou svalů vůči inzulínu. Vědecké studie 

doporučují přijmout asi 1-1,5g sacharidů na 1kg váhy do dvou hodin po skončení 

výkonu a následně pokračovat v jejich příjmu kaţdé dvě hodiny tak, aby potřebná dávka 

byla zkonzumována během následujících 24 hodin. Pokud další fáze následuje v období 

kratším neţ 24 hodin, je vhodné se vyvarovat jídlům s příliš nízkým glykemickým 

indexem nebo vysokým obsahem vlákniny, neboť jejich přínos pro okamţitou 

regeneraci je nízký a mohou být ihned po zátěţi hůře snášena. Při tréninkové zátěţi 

jednou denně a méně, není nutné přijímat potraviny s vysokým glykemickým indexem, 

které zajišťují co nejrychlejší obnovu svalového glykogenu, naopak potraviny s nízkým 

glykemickým indexem mohou přispět k lepšímu výkonu v dalších dnech (Clarkova, 

2000).  

Často diskutovanou otázkou je příjem bílkovin po zátěţi a jejich přínos pro regeneraci. 

Samotné sacharidy mohou zajistit optimální regeneraci, ale bílkoviny se na tomto 

procesu mohou také podílet (doporučený poměr sacharidů a bílkovin je 1:3) a navíc 

mohou urychlit proces obnovy svalových vláken a poskytnout důleţité ţiviny pro 

imunitní systém. Některé studie prokázaly zvýšenou úroveň obnovy glykogenu 

v případech, kdy bílkoviny byly součástí stravy po výkonu. Z výše uvedeného vyplývá, 

ţe zahrnutí bílkovin do stravy po výkonu má pozitivní efekt, a proto je moţné jejich 
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příjem doporučit. Při jejich konzumaci je vhodné volit jejich kvalitní zdroje (mléčné 

produkty, libové maso) a zároveň kontrolovat příjem tuků, které mohou zpomalit 

zaţívání a vytěsnit daleko důleţitější ţiviny jako jsou sacharidy nebo bílkoviny (Bean, 

2006). 
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6  Shrnutí teoretické části 

Při studování literatury bylo zjištěno, ţe téměř kaţdý autor doporučuje jinou denní 

doporučenou dávku suplementů. Dokonce kaţdá země má odlišné doporučené denní 

dávky suplementů, proto je velmi důleţité informovat se o jejich uţívání a popřípadě 

jejich neţádoucích účinků při jejich předávkování. Informace o dávkování by měl 

poskytovat uţivateli odborník zabývající se suplementy.  

Úroveň poskytování informací o dávkování různých druhů suplementů, je zavádějící. 

Cvičitel, který není vyškolený odborník přes výţivu, nemusí, poskytnou pravdivé 

informace o doporučené denní dávce a popřípadě můţe poškodit klientovi zdraví.  
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7  Cíle, úkoly práce a hypotézy 

 

7. 1  Cíle 

Cílem této práce je shromáţdit informace o doplňcích stravy a zjistit, jaké doplňky 

stravy jsou nejvyuţívanější ve fitness centrech. 

 

7 .2  Hypotézy 

H1: Většina osob navštěvující fitness centra uţívá doplňky stravy. 

 

H2: Nejvíce uţívaným doplňkem stravy jsou vitaminy. 

 

H3: Nejvíce uţívaným sportovním doplňkem je L-karnitin. 

 

 

7. 3  Úkoly 

1. Prostudovat dostupnou literaturu týkající se dané problematiky. 

 

2. Provést soupis poznatků o daném tématu práce. 

 

3. Stanovit metodologii kvalitativního výzkumu. 

 

4. Vytvořit otázky, které budou mít vypovídající hodnotu o vyuţívání doplňků stravy.  

 

5. Vybrat pomocné asistenty, kteří mi budou klást otázky ve fitness centrech     

    jednotlivým klientům. Z tohoto důvodu byl pro všechny stanovený řízený rozhovor.  
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6. Zpracovat data a statisticky je vyhodnotit. 

 

7. Provést okomentování výsledků a diskusi k práci.  
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8  Metodika práce 

8.1  Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří 227 osob (134 muţů (59 %) a 93 ţen (41 %)). Poskytnout 

rozhovor mi odmítlo 73 osob (21,9 %). V kaţdém z deseti vybraných fitness center bylo 

osloveno 30 respondentů (15 muţů a 15 ţen),  jedním vyškoleným asistentem, kteří byli 

poţádáni o zodpovězení 15 otázek. Okruh dotazovaných jsou běţní klienti, kteří byli 

náhodně vybráni. Výběr fitness center představují Holmes Place Premium Karlín, 

Holmes Place Premium  Anděl, Holmes Place Energy Smíchov, Holmes Place Energy 

Černý Most, World Class Fitness Center Chodov, World Class Fitness Center 

Wenceslas, Pure and Health Fitness, Fitness Cybex, Posilovna a Fitness AXAGYM, 

FACE CZECH FITNESS. 

 

8. 2  Použité metody 

K získávání dat bylo pouţito řízeného rozhovoru. V rozhovoru se vyskytují otázky 

uzavřené a polootevřené, kromě údaje o věku. 

 

8. 3  Sběr dat 

Výzkum byl proveden pomocí řízeného rozhovoru. Forma řízeného rozhovoru byla 

následující: Vyškolil jsem pomocné asistenty, kteří pokládali stanovené otázky 

respondentům, ve vybraných fitness centrech. 

Celkem bylo osloveno 300 osob. Řízený rozhovor obsahoval 15 otázek a respondentům 

k jeho zodpovězení postačilo 5 minut. 

Řízený rozhovor byl nejprve odzkoušený na 10 vybraných osobách jednoho fitness 

centra, šlo o to zjistit, zda jsou otázky v rozhovoru srozumitelné, pochopitelné a zda 

osoby ví, jak odpovídat na pokládané otázky. Po odzkoušení se ukázalo, ţe připravený 

rozhovor je v pořádku a můţe začít sběr dat.  
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8. 4  Analýza dat 

Data byla zpracována pomocí počítačového programu Microsoft Excel, ve kterém byly 

pouţity početní relace, jeho předdefinované funkce a funkce grafů. 

Postupně byly vyhodnocovány jednotlivé odpovědi všech otázek, výsledky byly 

vyjádřeny grafem a procentuálně. 
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9  Výsledky 

 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení dotazovaných dle pohlaví  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Z celkového počtu dotazovaných 300 osob, kde bylo v kaţdém fitness centru osloveno 

30 osob (15 můţu, 15 ţen), se vrátilo na zpracování 227 vyplněných formulářů. 

Rozhovor odmítlo 73 osob (21,9 %).  Z grafu vyplívá, ţe se rozhovoru zúčastnilo více 

muţů neţ ţen a to v poměru 59% muţi a 49% ţeny. 
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Graf č. 2: Procentuální zastoupení dotazovaných dle věku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

Z grafu je jednoznačně vidět, ţe z celkového počtu 227 dotazovaných, navštěvuje 

fitness centra 64,3% osob ve věku od 31 do 43 let,  20,3% osob od 18 do 30 let a osoby 

od 44 let a výše uţ jen z 15,4%. 
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Graf č. 3: Procentuální zastoupení osob navštěvující fitness centra, dle druhu 

zaměstnání 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Z grafu je jasně vidět, ţe nejčastější návštěvníci jsou osoby, které mají převáţně sedavé 

zaměstnání a to jak u muţů, tak u ţen. V rozhovoru bylo definováno sedavé zaměstnání 

jako činnost, kde nedochází k výraznější fyzické námaze po dobu pracovní doby. 
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Graf č. 4: Preferované výsledky cvičení ve fitness centrech   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Převáţná část osob navštěvující fitness centra, má sedavý způsob zaměstnání (viz graf 

č. 3), z toho vyplívá, ţe větší část bude trpět hypokinezí a z této úvahy by se dalo 

předpokládat, jaké výsledky ve fitness budou tyto osoby preferovat.  

Největší část osob 21,5% preferuje cvičení jako prevenci zdraví, 19,3% osob preferuje 

cvičení proto, aby se cítili dobře a 18,3% osob cvičí proto, aby při své sportovní 

činnosti redukovali tuk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

Graf č. 5: Návštěvnost fitness center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Návštěvnost fitness center byla rozdělena do pěti kategorií, odpovědět mohl dotazovaný 

pouze na jednu z nich. Podle očekávání nejvíce osob chodí pravidelně 2x – 3x týdně 

(28,2%), je to minimální návštěvnost pro osoby, kteří chtějí dosáhnout výsledků. Pro 

osoby navštěvující fitness centrum 1x – 2x týdně (24,2%), bude dosaţení jejich 

výsledků obtíţnější a časově náročnější. Třetí v pořadí se umístily nepravidelně cvičící 

osoby (18,5%), jejich výsledky se dají pozorovat sporadicky. Čtvrtý v pořadí jsou osoby 

cvičící 3x – 4x týdně a nejmenší procento osob navštěvuje fitness centrum 5x a více 

(15,9%).  
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Graf č. 6: Procentuální zastoupení osob, kteří se zajímají o doplňky stravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

Z celkového počtu 227 dotazovaných osob, se zajímá o doplňky stravy celých 79,3%. 
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Graf č. 7: Procentuální zastoupení osob uţívající doplňky stravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Celých 92,8 % z 227 dotazovaných osob navštěvující fitness centra, uţívá doplňky 

stravy. 
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Graf č. 8: Doplňky stravy a jejich vyuţití u osob navštěvují fitness centra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

Podle grafu je vidět, ţe nejčetněji uţívaných doplňků stravy jsou ve formě vitaminů, 

které uţívá 41,6 % z celkového počtu dotazovaných (227 osob), 30,6 % dotazovaných 

uţívá sportovní doplňky stravy, 19,7 % uţívá minerální látky a stopové prvky a 7,2 % 

osob neuţívá ţádné doplňky stravy.  
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Graf č. 9: Nejčastěji uţívané vitaminy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Otázka na nejčastěji uţívané vitaminy byla polootevřená, respondentovi bylo 

vyjmenováno několik moţností, které mohl zvolit a popřípadě vyjmenovat další 

suplementy, které pomocný asistent zaznamenal do formuláře. 

 

Z grafu vyplívá, ţe nejčastěji uţívaným je vitamin C (36,2 %), druhý nejčetněji uţívaný 

doplněk stravy jsou multivitaminové přípravky (25,4 %), další jsou osoby neuţívající 

ţádné vitaminy ve formě doplňků stravy (16,9 %), čtvrté v pořadí komplex vitaminu B 

(12,7 %) a v poslední řadě jednotlivé druhy vitaminů, které se uţívají v menší míře (viz 

graf č. 9). 
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Graf č. 10: Nejčastěji uţívané minerální látky a stopové prvky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Otázka na nejčastěji uţívané minerální látky a stopové prvky byla polootevřená, 

respondentovi bylo vyjmenováno několik moţností, které mohl zvolit a popřípadě 

vyjmenovat další suplementy, které pomocný asistent zaznamenal do formuláře. 

 

Pokud člověk navštěvuje fitness centrum a chce, aby byl jeho trénink efektivní, tak 

podle svým cílů přizpůsobí jídelníček. U všech cvičících osob, by měl být jídelníček 

pestrý a racionální, a pokud to splňuje, měl by mít všechny potřebné minerální a 

stopové prvky ve stravě a nemusí je uţívat v doplňcích stravy. 

 

V grafu vidíme, ţe větší část osob neuţívá minerální a stopové prvky (35,6 %) 

v doplňcích stravy. 
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Graf č. 11: Procentuelně vyjádřené uţívání vybraných sportovních doplňků stravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

Otázka na nejčastěji uţívané sportovní doplňky stravy, byla uzavřená, respondent měl 

výběr z devíti moţností a měl moţnost vybrat více odpovědí. 

 

Nejvíce uţívaným sportovním doplňkem u osob navštěvující fitness centra je L-karnitin 

a proteinové doplňky stravy (16,4 % z 227 dotazovaných). L-karnitin je nejvíce 

uţívaným sportovním doplňkem stravy. Pravděpodobně je to způsobeno ve větší míře 

sedavým způsobem zaměstnání a špatnou ţivotosprávou u většiny dotazovaných osob a 

tím spojenou obezitou z hypokineze. Dalším nejčastěji uţívaným doplňkem jsou 

sacharidové doplňky (13,1 %), dále aminokyseliny BCAA (13 %), aminokyseliny 

komplexní (9,8 %), kreatin (6,6 %), kofein (5 %), L-glutamin (3,3 %).  
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Graf č. 12: Názor dotazovaných osob, jestli jsou sportovní doplňky stravy funkční 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Otázka, jestli si respondenti myslí, ţe uţívání sportovních doplňků stravy je funkční, 

byla uzavřená a bylo moţno zvolit pouze jednu odpověď. 

 

V grafu výše jsou vidět názory dotazovaných osob, jestli opravdu věří, ţe doplňky 

stravy pro sportovce fungují. Spíše ano odpovědělo 56,4 %, Ano 31,1 %, z toho plyne, 

ţe většina dotazovaných osob věří, ţe doplňky stravy pro sportovce jsou funkční. 
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Graf č. 13: Názor dotazovaných osob, jestli je jejich cvičení efektivní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Otázka, jestli si respondenti myslí, ţe uţívání sportovních doplňků stravy je efektivní, 

byla uzavřená a bylo moţno zvolit pouze jednu odpověď. 

 

Na grafu jsou vidět odpovědi 227 osob, kteří odpovídali na otázku „ Je vaše cvičení 

efektivní?“ Z celkového počtu lidí odpovědělo ANO celých 89,5 %, z toho 52,9 % 

berou sportovní doplňky stravy a 36,6 % neberou sportovní doplňky stravy. Ať uţ 

sportovní doplňky stravy opravdu fungují nebo jestli slouţí jako placebo efekt, osoby jej 

uţívající mají lepší výsledky neţ osoby neuţívající. 
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Graf č. 14: Názor dotazovaných osob, co podle nich ovlivňuje nejvíce efektivitu 

tréninku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Václav Ješko (2011) 

 

 

Aby mělo cvičení ve fitness centru nějaký smysl, měl by mít člověk určité základy 

z fyziologie, anatomie a ze sportovního tréninku, aby byl jeho cíl, který chce dosáhnout 

reálný. Důleţitou roli hrají dva aspekty, které jsou velmi důleţité pro osoby, které 

sportují a chtějí dosáhnout výsledků, proto jsem poloţil uzavřenou otázku s 6 

odpověďmi.  

 

Graf výše nám znázorňuje odpovědi dotazovaných osob na otázku „ Co nejvíce 

ovlivňuje efektivitu tréninku?“. Většina odpověděla: Objem tréninkových jednotek a 

intenzita 59,5 %, další část odpověděla: racionální strava a pouhých 6,6 % 

dotazovaných odpověděla: Nevím. 
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Dle mého názoru hraje největší roli ve sportu strava, kterou člověk běţně přijímá. 

Pokud sportovec usilující o nějaký sportovní výsledek nebude kvalitně jíst, nemůţe 

zvyšovat objem tréninkových jednotek a intenzitu, protoţe fyziologicky mu to tělo 

nedovolí, jelikoţ nezvládne regenerovat po tak náročném tréninku. 
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10  Diskuse 

V první otázce byli respondenti rozděleni podle pohlaví, abychom měli představu, jaká 

skupina osob byla ochotná dotazník vyplnit a jaké odpovědi můţeme očekávat, protoţe 

muţi mají většinou jinou představu o svých výsledcích ve fitness neţ ţeny. Z celkového 

počtu 300 oslovených absolvovalo rozhovor 227 osob a z toho bylo více muţů (59 %) 

neţ ţen (41 %).  

 

Jedinou otevřenou otázkou v rozhovoru, byl věk respondentů, který byl rozdělen do tří 

kategorií, abychom měli představu, jaká skupina osob navštěvuje fitness centra a to na 

osoby od 18 do 30 let, od 31 do 43 let a od 44 let a více. Po vyhodnocení bylo zjištěno, 

ţe fitness centra navštěvuje více osob ve věku od 31 do 43 let. Zřejmě je to z důvodu, ţe 

s přibývajícím věkem, se metabolismus člověka zpomaluje a je potřeba větší pohybová 

zátěţ, abychom jsme se vyhnuli civilizačním nemocem z hypokineze.  

 

Ve třetí otázce jsme se ptali, jaký druh zaměstnání mají respondenti, jestli převáţně 

sedavý způsob zaměstnání nebo manuální práci. Převáţně sedavý způsob zaměstnání 

byl definován v rozhovoru jako: činnost, kde nedochází k výraznější fyzické námaze po 

dobu pracovní doby. Většina respondentů odpověděla, ţe jejich zaměstnání je převáţně 

sedavého charakteru (90,3 %) a necelých deset procent (9,7 %) odpovědělo, ţe pracují 

manuálně. Můţeme se domnívat, ţe velká část osob navštěvující fitness centra, chodí 

cvičit proto, aby preventivně působili na své zdraví a udrţeli svojí tělesnou hmotnost na 

optimální hladině, protoţe většina osob trpí hypokinezí. 

 

Z jiţ zodpovězených odpovědí se můţeme domnívat, jaká bude nejčastější odpověď 

čtvrté otázky, ve které nás zajímalo, jaký výsledky ve fitness nejvíce klienti preferují. 

Nejčastější odpovědi byly: prevence zdraví (21,5 %), cítit se dobře (19,3 %), a redukce 

tuk (18,3 %).  

 

Aby mělo cvičení efekt, je potřeba určitá pravidelnost, a proto další otázka zněla:  

Kolikrát týdně navštěvují respondenti fitness centra. Největší část respondentů chodí 
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cvičit 2x – 3x týdně (28,2 %). Ostatní dotazovaní odpověděli: 1x – 2x týdně (24,2 %), 

nepravidelně (18,5 %), 5x a více (15,9 %), 3x – 4x týdně (13,2 %).  

 

Hypotéza č. 1 (většina osob navštěvující fitness centra užívá doplňky stravy) se mi 

podařilo prokázat. Po poloţení několika otázek, které se zabývaly doplňky stravy, jsme 

se mohli dozvědět, ţe doplňky stravy uţívá 92,8 % z 227 respondentů.  

 

Hypotéza č. 2 (nejvíce užívaným doplňkem stravy jsou vitaminy) se rovněţ potvrdila. 

Největší procento osob 41,6 % uţívá pravidelně různé druhy vitamínů, 30,6 % sportovní 

doplňky stravy, 19,7% minerální látky a stopové prvky, 7,2 % neuţívá ţádné doplňky 

stravy. Z vitaminových suplementů je nejvíce uţíváno vitaminu C (36,2 %), který je 

nejdůleţitějším vitaminem, posiluje imunitní systém, zvyšuje odolnost proti nachlazení.  

 

Hypotéza č. 3 (nejvíce užívaným sportovním doplňkem je L-karnitin) se rovněţ 

potvrdila. Nejčastěji uţívané sportovní doplňky stravy se staly dva suplementy, L- 

karnitin (16,4 %) a proteinové doplňky (16,4 %). Podle Maughan a kol. (Maughan, 

2006)] L-karnitin se stal fenoménem dnešní doby, jako takzvaný „spalovač tuku“, 

doporučuje se cvičícím osobám a osobám s onemocněním srdce a ledvin. V doplňcích 

stravy se často kombinuje s dalšími látkami, které by měli údajně urychlovat β-oxidaci 

mastných kyselin. Bohuţel spolehlivé vědecké studie, které by potvrzovaly často 

proklamované účinky podávání L-karnitinu, chybějí. Naopak dostupná data ukazují, ţe 

uţívání L-karnitinu není účelná ani při zátěţi ani nezlepšuje utilizaci mastných kyselin u 

osob, kteří chtějí redukovat tuk. Přesto je L-karnitin nejpouţívanějším suplementem ve 

fitness centrech. Výrobci a jejich distributoři se obohacují na klamavé reklamě, 

neodbornosti a neinformovanosti osob, uţívajících tento suplement. 

 

Na otázku, jestli doplňky stravy pro sportovce fungují, odpovědělo: spíše ano 56,4 % 

respondentů, ano 33,1 %, ne 3,5 %, spíše ne 3,5 %, nebo neměli zkušenosti 3,5 %. 

Podle těchto údajů, se můţeme domnívat, ţe sportovní suplementy jsou opravdu účinné 

produkty, které fungují. Můţeme se domnívat, ţe velkou část role bude hrát placebo 

efekt a s ním spojená touha po dosaţení úspěchu, a proto bez ověření a případné studie, 
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která se bude zabývat účinností jednotlivých sportovních suplementů, se nebudeme 

přiklánět k tomu, ţe uţívání suplementů pro sportovce, je záruka úspěchu. 

 

V následující otázce byli respondenti dotazováni, jestli je jejich cvičení efektivní, opět 

odpověděla větší skupina osob, ţe ano, která bere sportovní doplňky stravy 52,9 %. 

Skupina, která nebere doplňky stravy a jejich cvičení je přesto efektivní 36,6 % a jen 4 

% osob, které berou sportovní suplementy, tak je jejich trénink neefektivní. Samozřejmě 

efektivita tréninku záleţí hlavně na znalosti sportovního tréninku a správné 

ţivotosprávy. Doplňky stravy pro sportovce jsou jenom sekundární pomocí, pro 

dosaţení výsledků ve sportu.  

 

Poslední otázka byla informativní, byla uzavřená (šest moţností), pouze s jednou 

správnou odpovědí. Otázka zněla: O čem si myslí osoby navštěvující fitness centra, ţe 

ovlivňuje nejvíce efektivitu jejich tréninku? Největší část osob si myslí, objem 

tréninkových jednotek a intenzita (59,5 %), dále racionální strava (33,9 %) a nevím 

odpovědělo (6,6 %). Dle mého názoru, osoby navštěvující fitness centra, by jako první 

měli přizpůsobit stravu. Měly by si určit denní příjem energie, mnoţství přijatých makro 

a mikronutrientů, aby měl jejich organismus všechny potřebné látky k regeneraci. 

Dalším důleţitým bodem, je sestavení individuálního tréninkového plánu. Po 

přizpůsobení jídelníčku a tréninku sestaveného na míru, můţe cvičenec uvaţovat o 

sportovních doplňcích stravy. 

 

Pokud člověk trénuje rekreačně 2x týdně, stravuje se racionálně a má pestrou stravu, tak 

by měl mít ve stravě dostatečné mnoţství všech vitaminů a minerálních látek a nemusel 

by je přijímat ve formě doplňků stravy. Samozřejmě u osob, které mají velký objem 

tréninkových jednotek, jsou doplňky stravy důleţitou součástí výţivy. 

 

Po shrnutí celkových výsledků jsem došel k závěru, ţe doplňky stravy jsou nedílnou 

součástí osob navštěvující fitness centra. Ať uţ navštěvují posilovnu jednou nebo 

vícekrát týdně, doplňky stravy ve formě vitaminů nebo minerální látek vyuţívají 

všichni, aţ na malé výjimky klientů. Sportovní doplňky stravy vyuţívá, víc jak třetina 

dotazovaných v domnění, ţe jejich uţívání přispěje k jejich honbě za výsledkem. Jestli 
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je opravdu efektivita sportovních doplňků tak vysoká, jak si klienti fitness center myslí, 

je otázka případně do další studie zabývající se účinností sportovních suplementů. 
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11  Závěr  

Ve výzkumné části práce se mi podařilo prokázat, ţe vybraní respondenti, kteří byli 

náhodně vybráni, vyuţívají z větší části doplňky stravy. Z výsledných hodnot je zřejmé, 

ţe osoby navštěvující fitness, jsou nejčastěji ve věku 31 aţ 43 let, mají převáţně sedavé 

zaměstnání, jejím nejčastějším cílem je prevence zdraví, cítit se dobře a redukce tuku. 

Převáţná část osob navštěvuje fitness centra 2x aţ 3x týdně, nejčastěji vyuţívaným 

vitaminem je vitamin C, minerální a stopové prvky se ve větší míře nevyuţívají. Mezi 

nejčastěji uţívanými sportovními doplňky je L-karnitin, který slouţí pro redukování 

tuku a proteinové doplňky stravy, které pomáhají regeneraci organismu po tělesné 

zátěţi.  
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Příloha  

Řízený rozhovor 

 

1. Pohlaví:  

a) muţ 

b) ţena 

 

2. Věk: ________ let 

 

3. Jaký je typ Vašeho zaměstnání (pouze jedna odpověď)? 

a) převáţně sedavé  

b) manuální práce 

c) nezaměstnaný  

 

4.  Jaký je Váš cíl ve fitness centru?  

a)nabrat svalovou hmotu 

b)redukce tuku 

c) zlepšit aerobní zdatnost  

d) kompenzace svalového aparátu 

e) zdravotní důvody 

f) cítit se dobře 

g) prevence zdraví 

h)jiné (uveďte)………………………………………………………………………… 

 

5.  Kolikrát týdně navštěvujete fitness centrum (pouze jedna odpověď)? 

a) 1x -2x    

b) 2x-3x   
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c) 3x - 4x    

d) 5x a více    

e) nepravidelně 

 

6. Setkal jste se někdy s doplňky stravy? 

a) Ano 

b) Ne 

 

7. Zajímají Vás doplňky stravy? 

a) Ano 

b) Ne 

 

8. Uţíval jste někdy doplňky stravy? 

a) Ano 

b) Ne 

 

9. Jaké doplňky stravy uţíváte? 

a) vitaminy  

b) minerální látky a stopové prvky   

c) sportovní doplňky stravy   

d) neuţívám ţádné 

 

10. Jaké nejčastější druhy vitamínů uţíváte? 

a) vitamín C 

b) komplex vitamínu B 

c) Vitamín D 

d) Vitamín A 

e) vitamín K 

f) kyselina listová 

g) multivitaminové přípravky 

h) jiné (uveďte): …………………………………………………………………………. 

ch) neuţívám ţádné 
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11. Jaké druhy minerálních látek a stopových prvků uţíváte? 

 

a) komplex minerálů a stopových prvků 

b) pokud uţíváte jednotlivě, uveďte: ………………………………………………… 

c) neuţívám ţádné 

 

12. Jaké doplňky stravy pro sportovce uţíváte: 

a) kreatin 

b)kofein 

c)L-karnitin 

d)HMB 

e) L-glutamin 

f)Aminokyseliny komplexní 

g)Aminokokyseliny BCAA 

h)proteinové doplňky 

ch)sacharidové doplňky 

i) Jiné (uveďte):…………………………………………………………………… 

j) neuţívám ţádné 

 

13. Myslíte si, ţe doplňky stravy pro sportovce fungují (pouze jedna odpověď)? 

a) Spíše Ano 

b) Ne 

c) Spíše Ne 

d) Nemám zkušenosti  

 

14. Je Vaše cvičení efektivní (pouze jedna odpověď)? 

a) Ano, neberu ţádné doplňky stravy pro sportovce  

b) Ne, neberu ţádné doplňky stravy pro sportovce 

c) Ano, beru doplňky stravy pro sportovce 
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d) Ne, beru doplňky stravy pro sportovce 

 

15. O čem si myslíte, ţe nejvíce ovlivňuje efektivitu Vašeho tréninku (pouze jedna 

odpověď)? 

a)Racionální strava 

b) Sportovní doplňky stravy  

c) Vitamíny 

d) Minerály a stopové prvky 

e) Objem tréninkových jednotek a intenzita  

f) Nevím  

 


