
Abstrakt:  

Tato práce zkoumá tři doplňky stravy – chrom, kolostrum a taurin. Jejím cílem je 

prokázat účinky a význam těchto tří suplementů nejen pro sportovní výživu, ale také     

pro léčebné účely. 

Trojmocný chrom je esenciální prvek, jehož aktivní forma se významným 

způsobem podílí na metabolismu sacharidů tím, že napomáhá inzulinu zprostředkovávat 

přenos cukru do cílových buněk. Doporučený denní příjem je stanoven na 25 až 45 µg. 

Studie potvrdily, že chrom výrazně zvyšuje aktivitu inzulinu a dokáže zlepšit glukózovou 

toleranci, a to ho činí nezbytným prvkem pro lidi, kteří trpí diabetem mellitem II. typu. 

Prostudováním dostupných studií bylo zjištěno, že chrom nemá významný vliv                  

na budování svalové hmoty. Jen polovina studií prokázala efekt požívání chromu              

na snížení tělesné hmotnosti. 

Kolostrum je předlaktační výměšek tvořený po několik hodin po porodu, bohatý  

na růstové faktory, aminokyseliny a bioaktivní proteiny. Kolostrum je ceněno hlavně díky 

obsahu mnoha složek podporujících imunitní systém. Jeho doporučená denní dávka se 

pohybuje od 20 do 60 g. Ačkoliv je kolostrum bohaté na růstový faktor IGF-I, jeho vliv     

na nárůst svalové hmoty nebyl prokázán. Jako pozitivní výsledek se ukázalo, že po podání 

kolostra se urychlila regenerace po sportovním výkonu. Několika dalšími studiemi bylo 

potvrzeno, že se po jeho suplementaci zlepšil sprintérský výkon. Zlepšení vytrvalostního 

výkonu se ovšem neprokázalo. Dále se ukázalo, že by kolostrum mohlo mít vliv na zlepšení 

tělesného složení ve smyslu tukuprosté hmoty. Je ale stále zapotřebí dalších výzkumů, 

které by tato tvrzení učinila jednoznačnějšími. 

Taurin je β-aminokyselina s antioxidačním potenciálem. Podílí se na řadě 

fyziologických procesů a je tedy nezbytným prvkem lidského organismu. Při jeho 

nedostatku mohou vznikat vážná onemocnění, jako je degenerace sítnice, zpomalení 

růstu či kardiomyopatie. Zdrojem taurinu jsou pouze živočišné produkty, především ryby 

nebo červené maso. Doporučený denní příjem se pohybuje v rozmezí 500 až 3000 mg.  

Dle dostupných studií působí taurin díky schopnosti regulovat kalcium                                

jak kardioprotektivně, tak neuroprotektivně. Ukázalo se, že se podílí na svalové kontrakci 

a tím by mohl stimulovat sportovní výkonnost. Ergogenní účinek byl ovšem jinými 

studiemi vyloučen. Prokázán byl vliv taurinu na snížení oxidačního stresu, což by mohlo 

být zajímavým výsledkem nejen pro sportovce, ale také pro léčebné účely. Stále je ovšem 

zapotřebí dalších výzkumů. 
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