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ABSTRAKT 

Název:  Výživa pro potřeby vytrvalostních běžců 

 

Cíl práce: Cílem této bakalářské práce je popsat význam sportovní výživy, zejména 

výživu pro potřeby maratonských běžců ve věku 30 – 40 let.  Navrhnout vhodnou 

skladbu stravy pro maratonské běžce. 

 

Metody: K dosažení relevantních informací pro mou literární rešerši jsem využil 

českou i cizojazyčnou literaturu z oblasti sportovní výživy. Vyhledával jsem také 

články v internetových databázích EBSCO a Scorpus. 

 

Výsledky: Doporučené množství sacharidů se s délkou trvání závodu zvyšuje. Na 

závod trvající 2 – 4 hodiny je potřeba 8 – 10 g/kg tělesné hmotnosti. Doporučená dávka 

bílkovin je 1,2 – 1,6 g/kg tělesné hmotnosti. Tuků je potřeba pro vytrvalostí běh 1g/kg 

tělesné hmotnosti. 

Běžec by měl být dobře hydratován. Dehydratace zhoršuje výkon běžce. Vhodné je 

konzumovat iontový nápoj s přídavkem sacharidů.  

1 – 2 h před výkonem je vhodné konzumovat polysacharidovou svačinu s nízkým 

glykemickým indexem o hmotnosti 1g/kg tělesné hmotnosti. Vytrvalostní výkon je 

možné zlepšit zkonzumováním 100 – 250 kcal sacharidů každou hodinu po první 

hodině závodu. V časovém rozmezí 30 – 90 minut po skončení výkonu je dobré jíst 

sacharidy s vysokým glykemickým indexem a bílkoviny v poměru 4:1. 

Mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem a kofein šetří svalový glykogen, a tím 

prodlužují vytrvalostní výkon.  

 

Klíčová slova: Vytrvalost, běh, výživa, výkon,  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Nutrition for endurance runners 

 

Objective: The aim of this bachelor thesis is to explain the importance of training diet, 

particularly a diet for marathon runners in the age of 30 – 40 years. Proposal of diet 

composition for marathon runners. 

 

Methods: I conducted a literature research of czech and foreign sources regarding 

training diet to get relevant information. I also searched for scientific papers using the 

internet database EBSCO and Scorpus. 

 

Results: Recommended amount of carbohydrates increases with duration. 8 – 10 g/kg 

of body weight is needed for a race lasting 2 – 4 hours. Recommended amount of 

proteins is 1,2 – 1,6 g/kg of body weight. The amount of fats, recommended for 

endurance running, is 1 g/kg of body weight. 

The runner should be well hydrated. Dehydration decreases performance. It is 

recommended to drink isotonic sport drinks with carbohydrates added. 

It is recommended to eat polysaccharide snack with low glycemic index weighing 1 

g/kg of body weight. Endurance performance can be enhanced by consuming 100 – 250 

kcal of carbohydrates every hour after the first hour of the race. It is also recommended 

to consume carbohydrates with high glycemic index and proteins (the ratio of 

carbohydrates to proteins being 4:1) 30 to 90 min. after finishing the performance. 

Medium chain fatty acids and caffeine protect muscle glycogen and extended endurance 

performance. 

 

Keywords: endurance, running, diet, performance 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ATP - adenosintrifosfát 

BCAA – větvené aminokyseliny  

BM – bazální metabolismus 

CO2 – oxid uhličitý 

CP – kreatinfosfát 

DDV - dlouhodobá vytrvalost 

EP – energetický příjem 

GI - glykemický index 

GN – glykemická nálož 

HDL – lipoprotein o vysoké hustotě 

Kcal – kilokalorie 

KJ – kilojoule 

KM – klidový metabolismus 

LDL – lipoprotein o nízké hustotě 

MCT – mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem 

PM – pracovní metabolismus 

VO2max – maximální spotřeba kyslíku 

ΔE – energetická bilance 

Ep – energetický příjem 

Ev – energetický výdej 
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1 ÚVOD 

 

 Během studia na Ftvs jsem se začal zajímat o správné stravování, a tak jsem 

věděl, že bych rád směřoval téma bakalářské práce tímto směrem. Zejména je mi blízká 

sportovní výživa. Výběr konkrétního tématu mi usnadnilo to, že já i moji přátelé jsme se 

začali věnovat běhu na dlouhé tratě. 

 V posledních letech se o sportovní výživu zajímá mnoho odborníků, sportovců, 

ale i široká veřejnost. Na sportovce jsou kladeny veliké nároky a jsou nuceni podat stále 

nejlepší výkony. Domnívám se, že bez správného složení stravy, stravovacích návyků a 

životního stylu by jejich výkony nebyly na takové úrovni. Myslím si, že je potřebné 

problematiku sportovní výživy respektovat a předložit závodníkům relevantní 

informace, které by jim pomohli dosáhnout vytyčeného cíle. 

 Cílem této bakalářské práce je popsat význam sportovní výživy. Bakalářská 

práce je zaměřena na výživu pro potřeby vytrvalostních běžců, zejména maratónským 

běžcům ve věku 30 – 40 let v závodním období. Tato rešerše by měla sloužit, jako 

podklad pro budoucí diplomovou práci. Ve které bych rád aplikoval teoretické poznatky 

a navrhl správné složení stravy do praxe u vybrané skupiny běžců ve věku 30 – 40 let.  

 V úvodní části práce se budu věnovat vymezeným pojmům vytrvalost a výživa, 

základním složkám výživy a pitnému režimu. V následující části se zaměřím na 

metabolismus živin a správné načasování jídelníčku. V závěrečné části práce se zmíním 

o důležitosti potravinových doplňků a přiložím příklady jídelníčků.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST  

 

2.1  POHYBOVÁ VYTRVALOST 

 

  Pohybová vytrvalost je rozdělena na několik druhů. Pro potřeby maratonských 

běžců je žádoucí zabývat se dlouhodobou vytrvalosti, která trvá více než 90 minut. Dle 

Dovalila (2010) je pohybová vytrvalost „komplex předpokladů provádět činnost 

požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, tj. 

v podstatě odolávat únavě, se zjednodušeně označuje pojmem pohybová vytrvalost.“ 

Pohybová vytrvalost je schopnost udržet požadovanou intenzitu pohybové činnosti po 

delší dobu bez snížení efektivity této činnosti (Lehner a kol., 2010). 

 

Tabulka č. 1: Druhy vytrvalosti podle doby trvání pohybové činnosti (Grosser a kol., 

2008)  

rychlostní (sprinterská) vytrvalost 35s 

krátkodobá vytrvalost 35-120 s 

střednědobá vytrvalost 2-10 min 

dlouhodobá vytrvalost (DDV) 10 min až několik hodin 

 

 Neumann (1983) dělí z hlediska sportovní medicíny DDV do čtyř kategorií: 

  DDV I. – doba zatížení 10 – 35min 

 DDV II. – doba zatížení 35 – 90 min 

 DDV III. – doba zatížení 90 – 360 min 

 DDV IV. – doba zatížení doba zatížení přes 360 min 

 

 Dlouhodobou vytrvalostní schopnost také rozdělila autorka Kuhnová a kol. 

(2005) do následujících časových pásem: 

  DVS I. – doba zatížení 10 – 30 min 
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 DVS II. – doba zatížení 30 – 90 min 

 DVS III. – doba zatížení 90 – 360 min 

 

 Členění pohybové vytrvalosti dle způsobu energetického krytí (Lehner a kol., 

2010). 

 Aerobní vytrvalost - vytváří výkonnostní předpoklad pro pohybový výkon 

vytrvalostního charakteru, při kterém je nezbytná energie dodávána štěpením 

energetických rezerv za přístupu kyslíku (aerobní glykolýza a lipolýza) 

 Anaerobní vytrvalost - je druhem vytrvalosti, která je charakteristická 

uvolňováním energie štěpením svalového ATP a jeho resyntézou v anaerobně – 

alaktátové fázi tvorby energie. Probíhá bez účasti kyslíku a nevytváří se kyselina 

mléčná. Další možnosti(í) je uvolňování energie v anaerobně – alaktátové fázi, 

kdy vzniká laktát, který vede k rychlému nárůstu únavy  

 

2.2 VÝŽIVA 

 

 Je definována jako „ součet procesů požití, trávení, vstřebávání, metabolismu 

potravin a jejich následná asimilace živin do tkání“ (Jeukendrup, 2004). Maughan, 

Burke (2006) popisují výživu, jako živiny dodávající energii a stavební látky nutné k 

životu, které doplňují tkáně našeho těla a umožňují průběh energeticky náročných 

tělesných pochodů. Energie je potřebná pro všechny biosyntetické reakce a pro udržení 

vnitřního prostředí organismu. Po splnění všech bazálních potřeb organismu je další 

energie zapotřebí pro činnost svalstva. 

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

dvou  

skupin:  

 živiny: cukry, tuky, bílkoviny, které jsou také označovány jako hlavní výživné 

látky.  
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 vitamíny, minerální látky a stopové prvky, které jsou nutné pouze v minimálních 

množstvích, a které sami energii nepřináší, ale jsou nezbytné pro řízené 

získávání energie odbouráváním hlavních výživných látek. 
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2.3 ZÁKLADNÍ SLOŽKY POTRAVY (MAKROŽIVINY) 

 

 K makroživinám řadíme sacharidy, tuky a bílkoviny, z nichž všechny jsou 

nedílnou součástí stravy člověka. Sacharidy a tuky hrají primárně energetickou roli, 

zatímco bílkoviny slouží k výstavbě tkání. Všechny makroživiny mohou být 

v organismu oxidovány a tedy využity pro energii. Spálením každého gramu se 

v průměru uvolní následující množství energie (Petr, 2013 – uvedeno v Bartůňkové, 

2013).  

 1g sacharidů = 17 KJ 

 1g tuků = 38 KJ 

 1g bílkovin = 17 KJ 

.  

Tabulka č. 2: Obecná doporučení pro denní příjem živin u vytrvalce (Burke, 2004; 

Tarnopolski, 2004) převzato z (Bartůňková a kol., 2013) 

Sacharidy Bílkoviny Tuky 

7g.kg
-1

 tělesné hmotnosti = 

doba trvání tréninku 1 h 

 

1,2 – 1,6 g.kg
-1

 tělesné 

hmotnosti 

1 g.kg
-1

 tělesné hmotnosti 

8g.kg
-
1 tělesné hmotnosti = 

doba trvání tréninku 2h 

 

10g.kg
-1

 tělesné hmotnosti = 

doba trvání tréninku 3 - 4 

 

10 - 12g.kg
-1

 tělesné 

hmotnosti = doba trvání 

tréninku 4 – 6 h a více 
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2.3.1 SACHARIDY 

 

 Sacharidy jsou velmi významnou makroživinou pro vytrvalostní výkon. 

Nejvýznamnější úlohou sacharidů je jejich energetická funkce. Vytrvalcům slouží jako 

pohotový zdroj energie, ale i jako zásoba energie v podobě jaterního a svalového 

glykogenu. Autor Konopka (2004) tvrdí, že optimální množství sacharidů pro 

vytrvalostní trénink by měl činit 55 – 60 % celkového denního příjmu energie. 

  Sacharidy se rozdělují na jednoduché a složené. Mezi jednoduché sacharidy 

patří monosacharidy a disacharidy (jednoduché a dvojité molekuly sacharidů). 

Jednoduché sacharidy jsou často nazývány cukry. Nejjednodušší formy sacharidů jsou 

glukóza, fruktóza, galaktóza. Nejběžnějšími disacharidy jsou řepný cukr (sacharóza – 

kombinace glukózy a fruktózy), mléčný cukr (laktóza – kombinace glukózy a 

galaktózy) a sladový cukr je kombinace dvou molekul glukózy (Clarková, 2009). 

 Mezi složené sacharidy patří polysacharidy. Mají více jak 10 

monosacharidových jednotek, častěji však stovky až tisíce monosacharidových 

jednotek. Bývají často označovány jako škroby. Dle Skolnikové, Chernusové (2011) je 

škrob polysacharid, přičemž škroby jsou ve skutečnosti dlouhé řetězce glukózy. 

Nalézají se v pečivu, snídaňových cereáliích, těstovinách, bramborách obilných zrnech, 

jako je rýže a oves.   

  Dle (www.programprozdraví.cz) patří mezi energeticky bohaté sacharidy tyto 

potraviny:  

 celozrnné pečivo a cereálie 

 rýže, těstoviny a jiné obiloviny 

 čerstvé ovoce, džusy, sušené ovoce, dušené nebo kompotované ovoce 

 zelenina obsahující škroby (brambory, kukuřice) 

 luštěniny (čočka, fazole, sójové výrobky) 

 slazené mléčné výrobky (ovocné jogurty, mléčné koktejly, ovocné krémy) 
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2.3.1.1 GLYKEMICKÝ INDEX (GI) 

 

 Glykemický index potravy je podle Svačiny a kol. (2008) definován jako 

„poměr plochy pod vzestupnou částí křivky postprandiální glykémie testované potravy, 

která obsahuje 50 g sacharidů standardní potravy.“ 

 Základem hodnocení potravin podle teorie glykemického indexu je hodnota GI 

čisté glukózy, stanovená číslem 100. Potraviny, jejichž hodnota GI je nižší než 55, jsou 

zařazeny do kategorie nízkého GI. Potraviny s hodnotou GI mezi 55 – 70 patři do 

kategorie středního GI a potraviny, které mají hodnotu GI 70 a vyšší patří do kategorie 

vysokého glykemického indexu (Fořt, 2002).   

 Vilikus a kol. (2013) uvádí, pokud vytrvalec potřebuje rychle obnovit zásoby 

svalového glykogenu, například po prvním soutěžním dnu do druhého dne soutěže 

etapového závodu, je vhodné konzumovat potraviny s vyšším glykemickým indexem. 

V druhém případě má-li vytrvalec potíže s udržením ideální tělesné hmotnosti a nečeká 

ho příští den žádný závod, měly by v jeho jídelníčku převažovat potraviny s nižším 

glykemickým indexem.  

 Je prokázáno, že předzávodní jídlo s nízkým glykemickým indexem udrží 

koncentraci glukózy během závodu. Výsledkem je oddálení vyčerpání svalového 

glykogenu během dlouhotrvajícího závodu a zvýšení vytrvalostního výkonu (Millerová, 

2011).  

 

2.3.1.2 GLYKEMICKÁ NÁLOŽ (GN) 

 

 Glykemická nálož odráží očekávaný vzestup krevní glukózy po použití jedné 

porce (Skolniková, Chernusová, 2011). Glykemická nálož je absolutní hodnota vzrůstu 

glykemie po použití jídla. Vypovídá tedy o očekávané stimulaci beta buněk 

Langerhansových ostrůvků slinivky břišní pro uvolnění inzulínu do krevního oběhu. 

Je ovlivněna rychlostí vzestupu glukózy v krvi, ale také celkovým obsahem sacharidů 

v potravě. GN = GI x g sacharidů/100  

 

 



18 

 

Tabulka č. 3: Glykemický index a glykemická nálož oblíbených sportovních potravin 

(Clarková, 2009) 

Potravina Glykemický index Glykemická nálož Velikost porce 

coca – cola 63 16 240 ml 

jablečný džus 40 12 240 ml 

gatorade 78 12 240 ml 

čokoládové mléko 41 5 240 ml 

rýžové koláčky 78 17 30g 

špagety 58 28 175g 

nestlé Cheerios 74 15 30g 

banán 42 10 125g 

pomeranč 42 5 125g 

tyčinka Snickers 68 23 60g 

powerBar čokoládový 68 24 67g 

ovesné vločky, vařené 69 16 100g 

 

 

2.3.2 TUKY 

 

 Po chemické stránce jsou estery mastných kyselin a glycerolu. Podle toho s 

kolika mastnými kyselinami je glycerol esterifikován rozlišujeme mono - di – tri -

glyceroly nebo glyceridy. Rozlišujeme tři základní kategorie tuků - cholesterol, 

triglyceridy a fosfolipidy. 95 % konzumovaného tuku jsou triglyceridy, 5 % cholesterol. 

Triglyceridy jsou zdrojem energie, cholesterol a fosfolipidy se používají ve stavbě 

buněk. Složkou triglyceridů jsou mastné kyseliny (Pažický, 2008). Tyto mastné 

kyseliny rozebírá ve své publikaci Vilikus a kol. (2013).  
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 Nasycené mastné kyseliny – nemají v molekule žádnou dvojnou vazbu. Ve 

stravě jsou zastoupeny kyselinou palmitovou a kyselinou stearovou. Nacházejí 

se hojně ve všech živočišných tucích. 

 Mononenasycené mastné kyseliny - mají v molekule jednu dvojnou vazbu. Jsou 

ve stravě zastoupeny především kyselinou olejovou a nachází se v olivovém 

oleji. 

 Polynenasycené mastné kyseliny – mají v molekule více než jednu dvojnou 

vazbu dělí se na omega – 6 a omega – 3. Název je odvozen od polohy první 

dvojné vazby, která se nachází na 6. respektive 3. uhlíkovém atomu. Organismus 

je neumí syntetizovat, proto jsou nutné přijímat potravou a jsou označovány jako 

esenciální. Omega – 6 mastné kyseliny se nachází v rostlinných olejích (kromě 

olivového), v ořechách, vaječných žloutcích, vnitřnostech, tučném červeném 

mase a uzeninách. Omega – 3 mastné kyseliny jsou obsaženy v mořských 

rybách, semenech rostlin a ořechách. Důležitá je nejen kvalita, ale i poměr 

omega 6 a omega 3 mastných kyselin. V běžné stravě je poměr mezi omega - 6 a 

omega – 3 příliš vysoký, až 16:1, přitom za zdravý prospěšný je poměr menší 

než 5:1. 

 Vhodnými zdroji tuků jsou mononenasycené a polynenasycené mastné kyseliny. 

Obsahují je tučné rybí maso (losos, treska, sleď, platýs, makrela), extra panenský 

olivový olej a ořechy. Naopak nevhodné je konzumovat nasycené a transmastné 

kyseliny z potravin jako jsou zmrzliny, uzeniny, smažené potraviny, paštiky, sádlo 

 Autor Konopka (2004) uvádí, že optimální množství tuků pro vytrvalostní 

trénink by měl činit 25 - 30 % celkového denního příjmu energie. 

 

2.3.2.1 CHOLESTEROL 

 

 Je nezbytný pro výstavbu buněčných membrán a tvorbu hormonů. Výhradním 

zdrojem jsou potraviny živočišného původu. Zvýšený přísun stravou vede 

k onemocnění srdce a cév. Rovnováhu mezi příjmem a syntézou zajišťují játra. Potřeba 

cholesterolu je asi 2 g denně, z toho žádoucí je příjem v potravě je přibližně 300mg 

denně. Vilikus a kol (2013) zmiňují, že nesportovci by neměli překračovat zmíněnou 
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hodnotu cholesterolu 300 mg denně, ale sportovci díky většímu energetickému příjmu 

souvisejícímu s větším množstvím zkonzumované potravy musí přijímat větší množství 

cholesterolu (350 – 500 mg denně). Sportovní aktivita vytrvalostního charakteru (běh, 

plavání, cyklistika) výrazně zvyšuje hladinu HDL cholesterolu (high – density 

lipoprotein), snižuje hladinu triacylglycerolů, mírně snižuje hladinu LDL cholesterolu 

(low – density lipoprotein) a snižuje aterogenní index.  Z těla se vylučuje v podobě solí 

žlučových kyselin. Zvýšená hladina cholesterolu v krvi je rizikovým faktorem pro vznik 

aterosklerózy. Optimální hladina cholesterolu je do 150 mg LDL a 50 mg HDL, tj. 

celková hladina cholesterolu je 200 mg/100 ml krvi tj. cca 5,2 mmol/l.  

 

2.3.3 BÍLKOVINY 

 

 Bílkoviny se skládají z jednotlivých aminokyselin. Aminokyseliny představují 

skupinu látek se stejnou chemickou strukturou, která obsahuje aminovou skupinu NH2 a 

karboxylovou skupinu COOH. V těle se nachází 20 různých aminokyselin, které vytváří 

různě dlouhé řetězce zvané peptidy. Největší zásobárnou bílkovin v těle jsou kosterní 

svaly, které obsahují i velké množství volných aminokyselin. Všechny tělesné bílkoviny 

mají buď funkci stavební (kůže, kosti) nebo funkční a regulační (enzymy a hormony) a 

často plní obě role (Maughan a Burke, 2006).  

 12 aminokyselin je v organismu neesenciální a zbylých 8 aminokyselin jsou 

esenciální, organismus je musí přijímat potravou (Pažický, 2008). 

  Rozlišujeme dvě kategorie bílkovin a to rostlinné (luštěniny, sója) a živočišné 

(maso, ryby, mléko, mléčné výrobky, vaječný bílek). Příjem rostlinných a živočišných 

bílkovin by měl být v poměru 2:1. 

 Nejdůležitější esenciální aminokyseliny jsou valin, leucin, izoleucin. 

Energeticky bohatými zdroji těchto aminokyselin jsou mléko, vejce, maso, obilniny. 

Tvoří celkem 37% aminokyselin lidského těla (valin 13%, leucin 15%, izoleucin 9%). 

Mají stimulační účinek na proteosyntézu ve svalové tkáni a podporují růst. Je důležité, 

aby byly podávány současně. 

 Autor Konopka (2004) uvádí, že optimální množství bílkovin pro vytrvalostní 

trénink by měl činit 12 - 15% celkového denního příjmu energie. Autoři Eberleová 
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(2007), Maughan a Burke (2006) se shodují, že denní příjem bílkovin u vytrvalostních 

běžců by měl být 1,4 – 1,6 g/kg tělesné hmotnosti. Pro denní příjem bílkovin je nutné 

zohlednit věk, pohlaví, množství pohybové aktivity a zdravotní stav sportovce. 
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2.4 MIKROŽIVINY 

 

2.4.1 VITAMÍNY 

 

 Vitamíny jsou organické látky, které organismus potřebuje v malém množství, 

aby zajistil důležité biochemické reakce. Vzhledem k tomu, že organismus si tyto látky 

neumí vytvořit, musí být doplňovány stravou (Maughan a Burke 2006). Vitamíny 

fungují v lidském těle jako metabolické regulátory, ovlivňující fyziologické procesy. 

Jsou rovněž důležité pro fyzickou zátěž či sportovní výkon. Většina vitamínů skupiny B 

zasahuje do metabolismu sacharidů, tuků i bílkovin a má určitý podíl na tvorbě energie, 

tedy důležitém předpokladu pro zátěž různé intenzity (Williams, 2004). Nedostatek 

vitamínů ve stravě může zhoršit sportovní výkon. Denní příjem vitamínů skupiny B (B1, 

B2, B6) nebo vitamínu C, který je menší než třetina doporučené denní dávky, vede ke 

snížení maximální aerobní kapacity (VO2max) a i k poklesu anaerobního prahu už během 

necelých čtyř týdnů (Van der Beek, 1991). Pokud ale vytrvalostní běžec dodržuje 

zásady racionální výživy, vitamínový deficit by mu neměl hrozit. 

 

Tabulka č. 4: Potřeba vitamínů u nesportujících a sportujících osob (Konopka, 2004) 

Vitamíny Nesportující Vytrvalostní sportovci Silový sportovci 

B1 (thiamin) 1,2 – 1,4 mg 2 – 4 mg 2 – 4 mg 

B2 (riboflavin) 1,2 – 1,6 mg 2 – 6 mg 2 – 8 mg 

niacin 15 – 18 mg 20 – 30 mg 30 – 40 mg 

B6 (Pyridoxin) 1,4 – 1,6 mg 2 – 6 mg 4 – 12 mg 

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

B12 (Kobalamin) 3 – 4 mg 4 – 6 mg 4 – 6 mg 

C (kyselina askorbová 100 mg 150 – 500 mg 150 – 500 mg 

E (tokofenol) 12 – 15 mg 20 – 100mg 50 – 200 mg 
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2.4.2 MINERÁLY 

 

 Perlín (2007) minerální a stopové prvky jsou pro lidský organismus velmi 

důležité. Ačkoliv jich potřebujeme denně jen velice málo (řádově miligramy či 

mikrogramy), jsou nepostradatelné, protože ovlivňují důležité biochemické pochody v 

našem těle. Organismus člověka si je nedovede sám vytvořit, ale musí je dostat spolu s 

potravou, případně prostřednictvím doplňků stravy. V současné době se minerální látky 

a stopové prvky rozdělují podle denní potřeby na makroelementy (denní potřeba nad 

100 mg), mikroelementy (denní potřeba do 100 mg) a stopové prvky (potřeba v řádu 

µg). 

 Mezi významné minerální látky pro vytrvalostní běžce patří hořčík, vápník, 

sodík, zinek, železo a měď, ale jejich deficit je při racionální stravě vzácný, Pro 

vytrvalostní výkon běžců má železo významnou roli v energetickém metabolismu 

během zátěže. Železo je klíčovým prvkem nutným pro transport kyslíku z atmosféry do 

tkání a využití kyslíku v buňkách. Železo se nachází v masité stravě, zelenině a 

obilninách. Vytrvalci by si měli čas od času nechat vyšetřit hladinu železa, feritinu a 

hemoglobinu. Pokud se zjistí, že trpí nedostatkem železa, je pravděpodobné, že 

suplementace železa zvýší jejich vytrvalostní výkon (Vilikus a kol., 2013). 

 

Tabulka č. 5: Důležité minerály pro vytrvalostní běžce (Konopka, 2004) 

Minerály význam minerálů Zdroj minerálů 

Železo transport kyslíku a podpora 

enzymatických reakcí 

Hovězí, drůbeží maso, sója, sušené ovoce, listová 

zelenina, luštěniny, celozrnné pečivo 

Vápník stavba kostí Mléko, mléčné výrobky, mák, sójové boby 

Sodík 
doplnění elektrolytů 

Sůl, slané preclíky, uzené maso, polévky, 

ochucovadla 

Draslík doplnění elektrolytů Ovoce, zelenina, káva, čaj, mléko a maso 
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2.5 PITNÝ REŽIM 

 

 Voda je často považována za „němou živinu“, což odráží význam, jaký jejímu 

doplňování přisuzujeme. K udržení zdraví je nutný pravidelný přísun vody a můžeme se 

setkat jak s příznaky nedostatku, tak předávkování. Voda je největší složkou lidského 

organismu a představuje asi 50 – 60% celkové tělesné hmotnosti. Netuková tělesná 

hmota obsahuje konstantní množství vody odpovídající 75%, zatímco v tukové tkáni je 

obsah vody malý. Podíl tukové tkáně tedy značně ovlivňuje normální tělesný obsah 

vody. Platí tedy, že čím je množství tuku větší, tím je nižší podíl tělesné hmoty 

obsahující vodu.(Maughan, Burke, 2006) 

 Většina tělesné vody je obsažena ve svalech a krvi. Ke ztrátám tekutin dochází 

dýcháním, trávením, vylučováním a potem, což je nejvýznamnější způsob ztráty tekutin 

(Skolniková, Chernusová, 2011).  

 Dehydratace způsobená ztrátou tekutin má vliv na zdraví sportovce. Vysoká 

ztráta tekutin vede k zhoršení termoregulace, a tedy k přehřátí organismu. To může vést 

k zástavě pocení, tachykardii, malátnosti a ztrátě vědomí. Dehydratace zapříčiňuje 

zvýšenou hustotu krve. To má za důsledek obtížnou cirkulaci krve, která může tvořit 

krevní sraženiny a následné plicní embolie. 

 .  

2.5.1 BILANCE TEKUTIN 

 

 Závody občas probíhají i v nepříznivých podmínkách. Horko bývá většinou 

velkou překážkou pro maratónské běžce. Maughan a Burke (2006) uvádí, že intenzivně 

trénující běžec může v horku potřebovat až 10 – 15l  tekutin za den. Ztráty pocením 

například při maratonském běhu mohou činit i 4 – 6 l a musí být průběžně doplňovány. 

Intenzita pocení závisí na klimatu (teplota, vlhkost vzduch, nadmořská výška), na 

objemu fyzické aktivity, procentu tělesného tuku a na fyzické zdatnosti jedince (Vilikus 

a kol, 2013) 

 Autor Vilikus a kol. (2013) uvádí bilanci tekutin na příkladu sportovce vážícího 

70kg. Obsah vody v celém těle je cca 42 l (tj. cca 60% tělesné hmotnosti), denní obrat 

vody je 2 – 4 l, průměrně tedy 3 l denně. Z těchto 3 l přijme cca 1,6 l ve formě nápojů, 1 
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l ve formě potravin a asi 0,4 l tvoří tzv. metabolická voda z přeměny látek. Výdej vody 

formou moči činí 1,4 l, pocením 0,1 – 1,4 l, kůží 0,5 l, dýcháním 0,3 l a stolicí 0,1 l. 

Pocení je velmi variabilní složka výdeje vody 

 Potní bilanci a její určení májí popsanou ve své publikaci Autorky Skolniková, 

Chernusová (2011) uvádí, že jeden z nejlepších způsobů, jak pochopit správnou potřebu 

hydratace během cvičení, je stanovení bilance tekutin. Je potřeba bilanci tekutin 

několikrát zopakovat v různou dobu a na různém místě, protože faktory jako je vlhkost, 

teplota a nadmořská výška bilanci tekutin ovlivňují. Je potřeba postupovat podle návodu 

2 – 3 dny, abychom dosáhli představy o průměrných hmotnostních změnách. Získané 

informace pak využijeme k výpočtu toho, kolik tekutin potřebujeme přijmout pro 

prevenci dehydratace. Zde jsou určité body, které je nutné dodržet. 

 

1. před měřením se vymočte, případně dojděte na stolici 

2. Zvažte se na spolehlivé váze 

3. cvičte v podmínkách, v jakých obvykle trénujete nebo soutěžíte 

4. doneste si měřitelné množství tekutiny  

5. vyhněte se sprchování před následným vážením  

6. před druhým vážení se oblékněte do stejného oblečení 

 

 Údaje si zaznamenávejte několik dni po několika cvičeních či trénincích. Nyní 

v následujících čtyřech rovnicích zhodnotíte vaše ztráty tekutin během fyzické zátěže 

 

1. počáteční hmotnost v kg (……) – konečná hmotnost v kg (……) = ztracených 

kg 

2. …… ztracených kg × 1000 (1kg = 1000ml) =……ztracených ml 

3. ……ztracených ml +……ml přijatého nápoje=……ml hodinové potní bilance 

4. ……ztracených ml ÷……doba cvičení (v hodinách) = hodinová potní bilance 
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 Pro stanovení vaší ztráty tekutin vydělíte svou hodinovou potní bilanci 6 nebo 4 

podle toho, zda je pro vás jednodušší rehydratovat každých 10 nebo 15 minut v hodině. 

V podstatě jde o to rozdělit váš trénink či soutěž na časově zvládnutelné úseky, během 

nichž přijmete tekutiny. 

 

2.5.2 KONTROLA HYDRATACE 

 

 Autoři Maughan, Burke (2006) a Vilikus a kol. (2013) se shodují, že jedním 

z ukazatelů dehydratace v terénu je objem, barva, obsah bílkovin a osmolalita moči. 

Správnou hydrataci je možné kontrolovat i měřením tělesné hmotnosti. Sportovec by 

měl po tréninku dosáhnout stejné hmotnosti jako před tréninkem. Tato metoda však 

může být skreslena příjmem potravy. Lepší informaci poskytnou osobní váhy, které 

mají systém na měření objemu tělesné vody. Výrazně přesnější jsou přístroje InBody, 

Bodystat nebo TANITA. Nejpřesnější informace poskytne změření krevních ukazatelů 

(osmolalita, krevní minerály, hematokrit, koncentrace hemoglobinu), jde však o 

invazivní metodu. 

 Při ztrátě tekutin odpovídající 1% tělesné hmotnosti dochází k mírnému 

vzestupu tělesné teploty. Při ztrátě 1 – 2% tělesné hmotnosti (tj. asi 1 litr) se zhoršuje 

výkon ať rychlostní, silový, vytrvalostní nebo obratnostní. Teprve při tomto stupni se 

dostaví žízeň. Z hlediska sportovního výkonu to je však pozdě, proto by sportovec 

neměl spoléhat jen na subjektivní pocit žízně. Při ztrátě odpovídající 5 % tělesné 

hmotnosti se dostavují křeče, třes, suchost jazyka, pocit zvracení, relativní tachykardie a 

výkon klesá o 20 – 30 % i více. Ztráta tekutin okolo 6 – 10 % tělesné hmotnosti již vede 

k závratím, bolesti hlavy, pocitu vyčerpání, mohou se objevit i halucinace, zastaví se 

tvorba moče a potu, objeví se horečka, otok jazyka. Muže dojít k oběhovému selhání a 

k ohrožení života sportovce (Vilikus a kol., 2013) 
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Tabulka č. 6: Symptomy pří ztrátě tekutin na různých úrovních (Skolniková, 

Chernusová, 2011) 

Procento ztráty 

tělesné 

hmotnosti (%) 

Podíl hmotnosti 

u 60kg sportovce 

(kg) 

Podíl hmotnosti 

u 90kg sportovce 

(kg) 

Fyzické symptomy 

1 0.6 0,9 

Nástup žízně a snížená schopnost 

regulovat těl. Teplotu; pracovní 

kapacita začíná klesat 

2 1,2 1,8 

Silnější žízeň, neurčitý 

dyskomfort a pocity tíhy; ztráta 

chuti k jídlu 

3 1,8 2,7 

Sucho v ústech; hustší krev; 

snížení močení (snaha udržet co 

možná nevíce tekutiny v těle) 

4 2,4 3,6 
Ztráta 20 – 30% fyzické pracovní 

kapacity 

5 2,9 4,5 
Obtížná koncentrace; bolesti 

hlavy; netrpělivost; ospalost 

6 3,5 5,4 

Vážné zhoršení termoregulace 

během cvičení, zvýšená dechová 

frekvence; otupělost 

7 4,1 6,3 

Pravděpodobný kolaps; selhání 

organismu, pokud je spojeno 

s horkem a fyzickou aktivitou 
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Tabulka č. 7: Různé typy symptomů v důsledku ztráty tělesných tekutin (Konopka, 

2004) 

Symptomy v důsledku ztráty tělesných tekutin (v % tělesné hmotnosti) 

1 – 5 % 6 – 10 % 11 – 20 % 

Žízeň Pocity závratě Křeče 

Zvýšený tep Bolesti hlavy Delirium 

Zvýšená teplota Dušnost Oteklý jazyk 

Zčervenání kůže Brnění Nemožnost polykat 

Stísněnost Zmenšení objemu krve Poruchy sluchu 

Nechutenství Porucha řeči Poruchy vidění 

Nevolnost Neschopnost chůze Svraštělá kůže 

Únava Zmodrání rtů Zastavení produkce moči 

 

2.5.3 PITNÝ REŽIM PŘED ZÁTĚŽÍ 

 

 Smyslem pití nápojů před výkonem je doplnění tekutin po předchozím výkonu. 

K rehydrataci je zapotřebí 8 – 12 hodin. Minimálně čtyři hodiny před výkonem bychom 

měli vypít 5 – 7 ml na 1 kg hmotnosti. Tekutiny přijaté dostatečně brzy před výkonem 

budou mít dostatek času projít trávicím traktem a případně přebytky budou z těla 

vyloučeny (Clarková, 2009).  

 Obecná doporučení Národní atletické trenérské asociace a Mezinárodní asociace 

sportovních federací radí vypít 510 – 600 ml tekutiny 2 – 3 hodiny před závodem a 210 

– 300 ml tekutiny 10 – 20 minut před závodem (Skolniková a Chernusová, 2011). 

 Předzásobení vodou není zcela nezbytné. Sportovec jeden den před výkonem 

vypije cca o 1 litr izotonické tekutiny více než obvykle. Tekutina musí být izotonická, 

aby se udržela v těle. Je možné pít i hypotonické nápoje a zadržení vody v těle docílit 

zvýšeným příjmem soli. Sportovec by si měl ohlídat, aby nepil na noc a neměl tak 

přerušovaný spánek. Je nutné si dát pozor, aby předešel močení při závodu a pil 



29 

 

naposledy 60 – 90 minut před závodem cca 250 – 500 ml iontového nápoje a dal tak 

ledvinám čas k vyloučení přebytku (Vilikus a kol., 2013).  

 

2.5.4 PITNÝ REŽIM BĚHEM ZÁTĚŽE 

 

 Podstatou pití tekutin během výkonu je zabránit nadměrné dehydrataci, jež je 

definována jako ztráta hmotnosti vyšší než 2%. Pokud dochází k výkonu v takové 

intenzitě a prostředí, kde hrozí riziko dehydratace, je žádoucí pít pravidelně v průběhu 

výkonu. Bude-li výkon trvat déle než 3 hodiny, je nutné znát obvyklé ztráty tekutin 

potem a potřebné množství průběžně dodávat, aby nedošlo k poklesu výkonu (Clarková, 

2009). 

 Vhodný nápoj by měl obsahovat 110 – 170 mg sodíku, 20 – 50 mg draslíku a 12 

– 24 g sacharidů (50 – 95 kcal) na 250 ml. Příjem těchto živin lze zajistit i svačinou, 

například preclíky s banánem, nebo speciálními sportovními gely, které mohou být 

pohodlnější pro běžce, triatlonisty a další vytrvalostní sportovce. 

 Vilikus a kol. (2013) zmiňují, že je velmi důležité vědět, jak rychle pít. Dávku 

maximálně 800 ml/h rozdělíme do několika menších dávek po 150 – 200 ml. Iontový 

nápoj lze rovněž připravit pomocí třetinového pravidla: 1/3 minerálky, 1/3 stolní vody, 

1/3 stoprocentního džusu. 

 Autor Neumann (2001) říká, že profesionální sportovci se potí méně, než 

neprofesionální sportovci. Z toho vyplívá, že dobře trénovaní sportovci pijí méně než ty 

méně trénovaní. Studie provedena na profesionálních vytrvalcích během maratonu při 

19 °C ukázala, že profesionálové vypili průměrně 700 ml tekutin za 150 minut. 

Neprofesionálové vypili 1700 ml tekutin za 180 min. Výsledky Neumannovo studie se 

shodují s publikací autora Noakese (1993), který popisuje, že profesionální vytrvalci pijí 

v průměru 400 ml tekutin za hodinu a neprofesionální vytrvalci vypijí během hodiny 

závodu 600 ml tekutin. 

 Mezi nevhodné nápoje patří hypertonické minerálky (dočasné zhoršení 

dehydratace) limonády (vysoký obsah cukru, organických kyselin a barviv) a 

bublinkové nápoje (zpomalují vstřebávání). Nevhodný je rovněž alkohol. Alkohol se 

přednostně detoxikuje v játrech, proto dříve nastupuje únava. Navíc alkohol způsobí 
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dehydrataci. Mléčné a jogurtové nápoje nehasí žízeň, pomalu se vstřebávají a obsahují 

pří zátěži nevyužitelné bílkoviny. Není vhodné zařadit ani 100% ovocné šťávy, z 

důvodu vysokého obsahu draslíku a vysokého glykemického indexu. Silná káva a silný 

čaj zapříčiňují žaludeční hypersekreci a mají diuretický účinek (Fořt, 2003). 

 

2.5.5 PITNÝ REŽIM PO ZÁTĚŽI 

 

 Do 2 hodin po výkonu je několik možností, jak doplnit tekutiny a minerály. 

Vytrvalec může pít lehce mineralizovanou vodu, lehké minerálky typu Mattoni, vhodné 

je zařadit minerálku Magnezia jako prevence proti křečím nebo 100% ovocný džus 

ředěný v poměru 1:1 se stolní vodou, který doplní i chybějící sacharidy a minerály. 

Celkové množství se určuje podle úbytku tělesné hmotnosti, kdy 1 kg odpovídá 1 litru 

tekutin. Čím delší doba uplynula od konce výkon, tím více cukrů a minerálů mohou 

nápoje obsahovat. Ihned po výkonu je dobré pít častěji v malých dávkách (Vilikus a 

kol., 2013). 

 Autoři Clarková (2009), Vilikus a kol. (2013) a Skolniková, Chernusová (2011) 

se shodují, že po výkonu je vhodné doplňovat tekutiny po malých dávkách a častěji, než 

vypít velké množství tekutin najednou a to z důvodu lepšího vstřebávání tekutin do 

organismu.  

 Doporučením je vypít o 50 % více, než kolik činila ztráta, zrychlí se tím 

regenerační proces (nadbytečné tekutiny budou vyloučeny). Pokud došlo k dehydrataci 

při velmi dlouhém a náročném výkonu, bude tělo na doplnění ztrát potřebovat jeden až 

dva dny. Pokud dojde ke ztrátě tekutin větší než 7 % (potem, průjmem, zvracením), je 

s velkou pravděpodobnosti potřeba doplnit tekutiny intravenózním způsobem pod 

lékařským dohledem (Clarková, 2009).  

 Teplota nápoje je rozdílná podle teploty okolního prostředí. Při okolní teplotě 

přes 25 °C se doporučují nápoje o teplotě 10 – 14 °C bez kofeinu. Je-li teplota mezi 10 

– 25 °C mohou nápoje o teplotě 10 – 14 °C obsahovat kofein. Při teplotě vzduchu 0 – 9 

°C ne nejvhodnější teplota nápoje 14 - 18 °C. Při teplotách pod bodem mrazu se 

doporučují horké nápoje (Vilikus a kol., 2013). 

¨ 
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2.5.6 HYPONATRÉMIE  

 

 Autoři Clarková (2009), Vilikus a kol. (2013) a Skolniková, Chernusová (2011) 

se shodují, že hyponatremie vzniká pitím hypotonických roztoků, které není úměrné 

výkonu a ztrátám minerálů potem. Hyponatremie má podobné symptomy jako 

dehydratace. Projevuje se zmateností, ztrátou orientace, omezením tvorby moče, 

únavou, nevolností, bolestí hlavy a vzestupem tělesné hmotnosti během závodu. Mezi 

osoby ohrožené hyponatremií patří ultramaratonci, triatlonisté a maratonci s nižší 

výkonností, kteří vykazují větší ztráty sodíku potem. Skolniková, Chernusová (2011) 

navíc uvádí, že hyponatremie se obecně definuje jako hodnota krevního sodíku 130 

mmol/l nebo méně.  

 Clarková (2009) ve své publikací zmiňuje, že při dlouhotrvajících výkonech je 

potřebné tělu dodávat sodík nejen ve formě sportovních nápojů. Sportovní nápoje 

obvykle obsahují jen málo sodíku, který nestačí na udržení rovnováhy. Je dobré vybrat 

sportovní nápoj určený pro vytrvalostní zátěž a kombinovat jej se slanými svačinami. 

Celkový příjem by měl být 250 – 500 mg sodíku za hodinu. Obecně platí, že čím častěji 

je trénink nebo závod prováděný v horkém prostředí, tím méně soli je vypoceno, 

protože organismus se naučí se sodíkem a dalšími elektrolyty lépe hospodařit a šetřit 

jimi. Sportovci, kteří vykonávají zátěž trvající déle než čtyři hodiny v horku, by se měli 

preventivně řídit následujícími pravidly: 

 Vyvarovat se předávkování vodou před výkonem  

 90 minut před výkonem jist slané potraviny a pít slané nápoje (polévky, slané 

preclíky, slané ovesné vločky). Dávka sodíku může zadržet vodu v těle. 

 Při dlouhotrvajících výkonech jíst slané potraviny, bude-li je organismus 

tolerovat 

 Přestat pít, pokud při výkonu „šplouchá“ voda v žaludku. To se může stát, 

budete-li pít více než 1 l vody za hodinu po dobu několika hodin. 
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2.6 METABOLISMUS ŽIVIN 

 

2.6.1  VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH SUBSTRÁTŮ PŘI ZÁTĚŽI 

 

 Vilikus a kol. (2013) uvádějí příklad velmi dlouhé vytrvalostní zátěže 

maratónský běh, který může trvat cca 2 – 4 hodiny. Jako zdroj k obnově ATP je 

využívána glukóza metabolizována oxidativní cestou a z velké části i lipolýzou. 

Oxidativní fosforylace zůstává dominantním procesem získávání energie, ale podíl 

lipolýzy se s prodlužující zátěží stále zvyšuje. Po téměř 90 minutách zátěže se energie 

získává z aminokyselin procesem glukoneogeneze. 

  Míra využívání sacharidů a tuků závisí na intenzitě zatížení, která při 

dlouhodobé zátěži může významně kolísat (dohánění soupeřů, běh do kopce, 

zrychlování do finiše). Čím vyšší je trénovanost, tím více je šetřen glykogen jako zdroj 

energie a více se spalují tuky. Z toho vyplývá, že narůstá schopnost organismu oddálit 

únavu a vyčerpání. U dobře trénovaných vytrvalců se zapojují do glukoneogeneze méně 

výhodné energetické substráty (triacylglyceroly, mastné kyseliny a laktát). Nejde o 

proces energetický výhodný, protože zásoby glykogenu jsou nízké, organismus jej musí 

využít k dokončení závodu. Snahou běžce by mělo být vytvořit si před závodem co 

největší zásoby svalového glykogenu, aby se glukoneogeneze mohla uplatnit co 

nejpozději. 

  Autoři Maughan, Burke. (2006) tvrdí, že množství obsaženého glykogenu ve 

všech svalech činí okolo 300 – 400 g (množství se může měnit v závislosti na 

trénovanosti jedince). Naopak Vilikus a kol. (2013) uvádí, že u nesportovců činí zásoba 

svalového glykogenu cca 250 – 300g, zatímco u velmi dobře trénovaných vytrvalců je 

to 400 – 700g. Vyčerpání glykogenu je celkem dobře zřetelné na příkladu maratónského 

běžce, který tzv. narazí na zeď. Oxidace tuků sice dodává energii, ale maratonec 

nemůže pokračovat v takové intenzitě, jako doposud, protože nespaluje sacharidy. 
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Obrázek č. 1: Zdroje energie při zátěži různého trvání (Vilikus a kol., 2013) 

 

 

Obrázek č. 2: Změny obsahu svalového glykogenu a podílu sacharidů na tvorbě energie 

při dlouhotrvající zátěži (Maughan, Burke, 2006) 
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2.6.2 ENERGETICKÁ BILANCE 

 

 Energetická bilance je rozdíl energie, kterou organismus přijme (Ep) mínus 

energie, kterou organismus vydá (Ev). Energetickou bilanci lze tedy vyjádřit 

jednoduchým vzorcem 

ΔE = Ep – Ev. 

 Energetický příjem je množství přijatého jídla organismem. Na energetickém 

výdeji se podílí bazální, klidový a pracovní metabolismus. 

 Metabolismus představují všechny chemické procesy, při nichž dochází 

k přeměně látek a energií v buňkách a živých organismech. Je to tedy vyjádření všech 

chemických a energetických přeměn organismu. Jedná se o příjem a zpracování živin, 

tj. oxidace sacharidů, bílkovin a tuků za vzniku CO2, H2O a energie. Z chemické energie 

živin vzniká v organismu využitelná biologická energie ve formě makroergních 

fosfátových vazeb ATP a CP.  

 Energetická bilance organismu se měří podle mezinárodní měrové soustavy SI 

v kilojoulech (KJ). Stará, i když často používaná jednotka kilokalorie (kcal) odpovídá 

4,1868 KJ (Vilikus a kol., 2013). 

 Rozlišují se 3 úrovně metabolismu: 

1) Bazální metabolismus (BM) – Je definován „jako minimální energie, 

která slouží k udržení homeostázy. Tedy energie k udržení všech 

klidových biochemických reakcí, klidových činnosti všech orgánů a růstu 

a obnovy buněk“ (Vilikus a kol., 2006). Dle Kohlíkové (2006) se dá 

bazální metabolismus stanovit podle věku, pohlaví, výšky a hmotnosti 

jedince. Druhou metodou je změření při fyzickém a psychickém klidu, 

při teplotě okolí 21 °C, nalačno a 48 hodin před měřením bez příjmu 

bílkovin v potravě. Nevýhodou této metody je finanční náročnost. 

Bazální metabolismus u dospělého ženy se pohybuje okolo 6300 KJ a u 

dospělého muže okolo 7100 KJ za 24 hodin. 

Výpočet BM dle Harris – Beneditovy rovnice: 

BM muži = 66 + (13,7 x hmotnost v kg) + (5 x výška v cm) – (6,8 x věk) 



35 

 

BM ženy = 655 + (9,6 x hmotnost v kg) + (1,85 x výška v cm) – (4,7 x 

věk) 

2) Klidový metabolismus (KM) – se stanovuje podle aktuální spotřeby 

kyslíku za klidových podmínek. Klidový metabolismus je o něco vyšší 

než bazální metabolismus. Z pravidla to bývá o 10 – 20 % vyšší než 

náležitý BM. K určení klidového metabolismu je zapotřebí znát 

energetický ekvivalent kyslíku (EEO2). Je to množství energie, které 

vznikne spotřebou 1 litru kyslíku. Pro sacharidy činí 21,1 KJ, pro tuky 19 

KJ a pro bílkoviny 18 KJ (Kohlíková 2006). Vzhledem k tomu, že při 

fyzické zátěži jsou nejvíce spalovány sacharidy, používá se pro běžnou 

potřebu EEO2 = 20,9 KJ (Vilikus a kol., 2013). 

3) Pracovní metabolismus (PM) – Energetická přeměna během práce, tedy 

BM včetně činnostního přírůstku, se nazývá pracovní metabolismus. 

Pracovní metabolismus se stanovuje obvykle jako procento náležitého 

bazálního metabolismu, přičemž 100% se rovná vlastnímu náležitému 

BM (=100% nál. BM) (Kohlíková, 2004). Nejjednodušším způsobem 

stanovení pracovního metabolismu je výpočet z tabulek (% nál. BM), 

sestavených na základě energometrických měření různých pohybových 

činností. Tato metodika se řadí mezi tzv. nepřímou energometrii 

(Kohlíková, 2006). 

 

Výpočet PM (KJ) = doba činnosti (hod.) . intenzita činnosti (% nál. BM) . BM ( KJ. Hod
-1

) 

      100 
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Tabulka č. 8: Tabulka pro výpočet energetického výdeje v % nál. BM. Upraveno dle 

Kohlíkové (2006) 

Činnost % nál. BM 

běh rychlostí  

9 km/h 860 

10 km/h 950 

12 km/h 1060 

14 km/h 1280 

16 km/h 1500 

18 km/h 1800 

20 km/h 2350 

 

2.6.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ METABOLISMUS 

 výška, váha, povrh těla 

 pohlaví (muži vyšší), věk (čím vyšší, tím menší) 

 emoce a stres (vzrušení zvyšuje metabolismus – adrenalin zvyšuje 

svalové napětí v klidu, apatie a deprese snižují metabolismus) 

 specificko – dynamický účinek potravy – je množství energie ke 

zpracování potravy. Nejvyšší specificko – dynamický účinek je u 

bílkovin (30 kcal) u sacharidů (6 kcal) a tuků (4 kcal) 

 tělesná teplota 

 hladina hormonů 
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2.7 VÝŽIVA PŘED, BĚHEM A PO ZÁTĚŽI 

 

2.7.1 VÝŽIVA PŘED ZÁTĚŽÍ 

 

 Wildman, Miller (2004) uvádí, že poslední větší pevné jídlo by před výkonem 

mělo být konzumováno 3 – 5 hodin před startem. Mělo by obsahovat dostatek sacharidu 

3 – 5 g/kg, málo tuků a 20g bílkovin. Příkladem může být talíř zeleninového vývaru 

s drůbežím masem a rýžový nákyp s ovocem a tvarohem nebo špagety s kečupem a 

sýrem. 

 Wildman, Miller (2004) tvrdí, že 1 – 2 hodiny před výkonem je vhodné 

zkonzumovat polysacharidovou svačinu s nízkým glykemickým indexem o hmotnosti 

1g/kg tělesné hmotnosti (energetická tyčinka). Vhodnou variantou polysacharidové 

svačiny 1 – 2 hodiny před výkonem je sacharidový gel bez vlákniny. Sportovci by se 

měli vyhnout jídlům s vysokým GI, který způsobuje nadměrnou sekreci inzulinu 

s rizikem hypoglykémie. Maughan, Burke (2006) rovněž popisují, že existují sportovci 

s negativní reakcí na příjem sacharidů s vysokým GI hodinu před výkonem. Dochází u 

nich k zvětšené oxidaci sacharidů a ke snížené plazmatické koncentraci glukózy na 

začátku zátěže a následně k rychlému pocitu únavy a příznaků hypoglykémie. 

Strava před výkonem má mít 4 hlavní funkce (Clarková 2000): 

 Zabránit hypoglykemii a jejím příznakům (závratě, nadměrná únava, zhoršení 

vidění a nerozhodnost), které mohou komplikovat výkonnost. 

 Zklidnit žaludek, vstřebat část žaludečních šťáv a zmírnit pocit hladu. 

 Dodat svalům energii, jak stravou zkonzumovanou předem, která se ukládá ve 

formě glykogenu, tak stravou přijatou do jedné hodiny před výkonem 

 Zklidnit mysl vědomím, že tělo je energeticky dobře zásobeno 

 Maughan, Burke (2006) přidávají k hlavním funkcím stravy před výkonem 

obnovit obsah jaterního glykogenu, zejména při závodě probíhajícího v ranních 

hodinách, kdy jsou jaterní zásoby glykogenu vyčerpány celonočním lačněním 

 Vilikus a kol. (2013) tvrdí, že vytrvalci by se měli 4 – 5 hodin před tréninkem čí 

závodem vyvarovat nadýmavých jídel (kynuté ovocné knedlíky, luštěniny, cibule, 
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česnek) nebo hůře stravitelným jídlům (celozrnné pečivo, syrová zelenina, pečené nebo 

smažené maso, těžké omáčky jako je svíčková, koprová apod.) 

 

2.7.2 VÝŽIVA BĚHEM ZÁTĚŽE 

 

 V Průběhu prvních dvou hodin vytrvalostního výkonu sportovci stačí hradit 

energetické ztráty jen pitím tzv. sportovními nápoji s obsahem glukózy nebo 

sacharidovými gely. V průběhu zátěže se může doplňování energie řídit jednoduchým 

pravidlem 1g sacharidů na 1 kg tělesné hmotnosti za 1 hodinu. Tímto pravidlem by se 

měl sportovec řídit, aby předešel pocitu hladu a poklesu glykemie. Frekvence 

doplňování energie by měla být přibližně 3 – 4 krát za hodinu. Některým sportovcům 

vyhovuje spíše konzumace pevné stravy. Těm lze doporučit konzumaci energetických 

tyčinek, sušenek, sušeného ovoce.  

 Trvá-li výkon 3 – 4 hodiny může sportovec přijímat gely obsahující glukózu 

s maltodextriny,  MCT a aminokyseliny s malým množstvím vlákniny. Pokud trvá 

vytrvalostní výkon 5 – 6 hodin je vhodné jíst mixovanou ovesnou či rýžovou kaši bez 

mléka, ale s přídavkem sušeného ovoce, banánů, čokolády (Vilikus a kol., 2013) 

 Nejde-li při dlouhotrvající zátěži o čas, pak s prodlužujícím časem zátěže by měl 

klesat glykemický index konzumovaných potravin. Sportovec již může konzumovat 

sendviče s medem, džemem nebo se sýrem či se šunkou. Platí, že s prodlužující se 

dobou zátěže se strava více podobá běžně konzumované stravě (Mandelová, 

Hrnčiříková, 2007).  

 Clarková (2009) uvádí, že je možné zlepšit vytrvalost konzumací 100 – 250 kcal 

sacharidů po první hodině vytrvalostního výkonu. 

 

2.7.3 VÝŽIVA PO ZÁTĚŽI 

 

 Do 30 minut po skončení vytrvalostního výkonu se doporučuje doplnit chybějící 

tekutiny a minerály. V časovém rozmezí 30 – 90 minut po skončení výkonu nastává 

chvíle, kdy je pro sportovce výhodné jíst potraviny s vysokým glykemickým indexem. 
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Jídlo s vysokým glykemickým indexem umožňuje rychleji doplnit zásoby vyčerpaného 

glykogenu. Jsou to například lívance s džemem, puding s piškoty a rozinkami, 

kukuřičné lupínky s banánem nebo palačinky s kompotovaným ovocem (Wildman, 

Miller, 2004) 

 Strava po tréninku pomáhá doplnit vyčerpané zásoby glykogenu a zkrátit čas 

potřebný k regeneraci. Je vhodné po zátěži jíst sacharidy s vysokým glykemický 

indexem. Optimální čas konzumace je do 60 minut, kdy dochází k rychlému vstřebávání 

zásob sacharidů. Důležitou úlohu v regeneraci sehrávají bílkoviny. Nutný je poměr 

sacharidů a bílkovin 4:1, pak probíhá obnova glykogenu účinněji (Pažický, 2008). 

 

2.7.4 SACHARIDOVÁ SUPERKOMPENZACE 

 

 Někteří sportovci - vytrvalci aplikují před důležitým závodem tzv. 

superkompenzační sacharidovou dietu. Myšlenka této metody pochází z 60. let 

minulého století. Její princip spočívá v tom, že sportovec nejprve na několik dní sníží 

příjem sacharidů při vysoké tréninkové zátěži a v následujících několika dnech naopak 

zvýší příjem sacharidů a sníží tréninkovou zátěž. Svalové buňky " vyhladovělé" po 

glykogenu, pak mají tendenci vytvořit si ještě větší zásoby (až dvojnásobek) glykogenu, 

než byla zásoba původní. Sacharidová superkompenzace je výhodná zejména pro 

závody trvající kolem 2 hodin (Vilikus a kol, 2013). Sportovec je sacharidovou 

superkompenzací schopen dosáhnout zásob svalového glykogenu na hodnotu 150 – 250 

mmol/kg . Jde o strategii významnou při závodech trvajících déle než 90 minut, kdy 

může být výkon limitován vyčerpáním zásob svalového glykogenu (Maughan, Burke, 

2004). 

 Variant sacharidové superkompenzace je více. Autoři Wildman a Miller (2004) 

popisují sacharidovou superkompenzaci tabulkou následovně: 
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Tabulka č. 9: Tréninkový plán pro sacharidovou superkompenzaci (Wildman, Miller, 

2004) 

Čas Trénink Množství sacharidů 

6. den 
90 min při 70 – 80 % 

VO2max 
50% energetického příjmu (4 – 5 g/kg 

5. den 
40 min při 75- 85 % 

VO2max 
50 – 20% EP 

4. den 
40 min při 70 – 80 % 

VO2max 
50 – 20% EP 

3. den 
20 min při 70 – 75 % 

VO2max 
70% EP + pitný režim 

2. den 
20 min při 65 – 70% 

VO2max 
70% EP + pitný režim 

1. den odpočinek 70% EP + pitný režim 

den 

soutěže 
odpočinek před soutěží 

2 – 3 h před výkonem sacharidové jídlo, 15 – 30 min 

před výkonem tekutiny 

 

  

Tabulka č. 10: Inovace systému superkompenzační sacharidové diety (Fořt, 2002) 

Doba a způsob tréninku Způsob stravování 

3 dny intenzivní trénink 
ve stravě pouze 10% cukrů (oproti běžným 55 

– 65%) 

3 dny trénink velmi mírné intenzity ve stravě 75 – 85% cukrů 

1 den úplného volna smíšená strava podle zásad zónové diety 

1 den mírného tréninku (rozcvičení) smíšená strava podle zásad zónové diety 

  

První 3 dny (období bez cukrů)  

 Je důležité vyhýbat se jednoduchým cukrům a zvýšit příjem především libového 

masa a krátce tepelně upravenou zeleninu. Jediným tukem by mělo být máslo a olivový 
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olej. Vhodné je jíst vícekrát denně a v případě krize zkonzumovat 2 – 3 kostky cukru 

nebo kousek čokolády. S prvními třemi dny se organismus dostává do výrazného 

energetického deficitu spojené s rizikem poškození svalových bílkovin. Stoupá rovněž 

koncentrace ketolátek, vznikajících z tuků, používajících jako převážný zdroj energie. 

Dech může páchnout po acetonu, klesá krevní tlak, což spolu s nízkou hladinou 

krevního cukru vede k agresivitě a ztrátě chuti do tréninku. Dalšími příznaky mohou být 

pocit žízně, podrážděný žaludek Fořt (2002). 

 

Druhé 3 dny (období zvýšeného příjmu cukrů) 

 V tomto období je žádoucí preferovat komplexní cukry čili potraviny s nízkým 

glykemickým indexem. S ohledem na výrazné zvýšení podílu sacharidů se doporučuje 

zcela vypustit maso. Vhodné je konzumovat těstoviny, brambory, ovoce, dušenou 

zeleninu, ovesnou kaší. Doporučuje se zařadit do jídelníčku potravinové doplňky, jako 

je glutamin a větvené aminokyseliny Fořt (2002). 

Den rozcvičení 

 V tento den je potřebné jíst smíšenou stravu a vyhnout se konzumace zeleniny a 

rafinovaných cukrů včetně většiny sladkostí Fořt (2002). 

V průběhu celé fáze sacharidové superkompenzace je vhodné konzumovat 

potraviny, na které je člověk zvyklí. Sacharidová superkompenzace je určená pro 

zlepšení výchozích podmínek výkonu, které trvají přibližně 3 – 4 hodin. Pro kratší 

výkon je nevhodná stejně jako pro ty, které jsou mnohem delší. Superkompenzace je 

nevhodná pro osoby trpící metabolickými onemocněními (dna, cukrovka), osoby trpící 

onemocněním ledvin, jater a štítné žlázy Fořt (2002).  

V 80. letech byla vyzkoušena modifikovaná strategie sacharidové 

superkompenzace. Zjistilo se, že dobře trénovaní sportovci mohou dosáhnout 

nadměrných zásob svalového glykogenu i bez depleční neboli glykogen vyčerpávající 

fáze. Zjistili, že běžci dokážou zvýšit své zásoby glykogenu během 3 dnů snižováním 

zátěže a vysokým příjmem sacharidů bez ohledu na to, zda předcházela fáze deplece 

nebo jiný specifický jídelníček a způsob tréninku. Modifikovaná strategie sacharidové 

superkompenzace nabízí praktičtější způsob přípravy na soutěž bez únavy, extrémního 

jídelníčku a způsobu tréninku v předchozí depleční fázi (Maughan, Burke, 2006). 
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 Teoreticky může sacharidová superkompenzace zvýšit výkon při sportovních 

soutěžích, který by byl jinak omezen vyčerpáním zásob glykogenu. Sacharidová 

superkompenzace oddaluje vznik únavy a prodlužuje dobu udržení ustáleného stavu při 

zátěži asi o 20%. Nálož glykogenu může zvýšit výkon i při řadě po sobě následujících 

vln svalové práce tím, že předchází poklesu tempa, ke kterému by jinak došlo spolu 

s poklesem zásob glykogenu ke konci soutěže. Sacharidová superkompenzace může 

zvýšit výkon o 2 – 3%. Takový postup by mohl být významným přínosem při většině 

vytrvalostních závodů, jako je marathón, dlouhé cyklistické závody, triatlon a běh na 

lyžích. Ovšem u kratších soutěží trvajících 45 – 90minut k významnému zlepšení 

výkonnosti po použití sacharidové superkompenzace  obecně nedochází (Maughan, 

Burke, 2004). 

 

Správné načasování sacharidové superkompenzace 

 Maximální zásobení svalů glykogenem trvá několik hodin. V této době je tedy 

ideální odstartovat závod. V praxi jen málokdo má tu možnost opatřit si přístroj na 

zjištění glykémie svalového vlákna, a tak lze zjišťovat maximální hladinu glykogenu ve 

svalu vážením. Glykogen a kreatinfosfát se ukládají do svalů společně s vodou 

(přibližně trojnásobkem vody). V důsledku toho se zvyšuje tělesná hmotnost, u 

svalnatějších závodníků až o několik kilogramů. Zvýšený obsah vody v organismu před 

startem je výhodný, odsouvá pokles výkonnosti v důsledku ztrát pocením. Vhodné je 

vážení na spolehlivé váze s přesností 0,1kg. Vážení je vhodné každé 2-3 hodiny během 

dne, ráno a před spaním a také pokud možno před a po vykonání tělesné potřeby. 

 Údaj o hmotnosti zkresluje sodík ve stravě. Sodík se v organismu do zásoby 

ukládá v podkoží také s vodou. Proto je nutné si celý postup vyzkoušet napřed 

v tréninkovém režimu bez zvýšeného přijímání sodíku, čili bez vysokosodíkových 

nápojů nebo zvýšeného příjmu kuchyňské soli či jedlé sody Novák (2009). 
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2.8 DOPLŇKY STRAVY 

 

„Doplňky stravy se rozumí potraviny určené k přímé spotřebě, lišící se od 

potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem vitamínů, minerálních látek nebo 

jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem 

doplnění běžné stravy pro spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní stav“ 

(Mandelová, Hrnčiříková, 2007). 

Běžec by si měl před použitím každého potravinového doplňku zjistit, zda daný 

produkt prošel Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), aby se vyhnul případné 

látce, která by mohla být považována za doping.  

 

Tabulka č. 11: Dělení doplňků výživy (Mandelová, Hrnčiříková, 2007) 

Skupina doplňků Příklad doplňků stravy 

svalový růst a síla proteiny, hydrolyzáty bílkovin, peptidy, 

aminokyseliny (BCAA, glutamin), kreatin 

energie sacharidy a kreatin 

hubnutí, podpora vytrvalosti a uvolnění 

energie 

kofein, karnitin, koenzym Q10, chrom 

vitamíny, minerální látky a stopové prvky vitamín C, vápník, hořčík, multivitaminy a 

multiminerály, beta-karoten 

sportovní nápoje Iontové nápoje, energetické nápoje 

zvyšování imunity s cílem zdravotní prevence Ginkgo biloba, lněný olej, glukosamin 
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2.8.1 DOPLŇKY STRAVY PODPORUJÍCÍ VYTRVALOSTNÍ VÝKON 

 

2.8.1.1  KARNITIN 

 

 Je kvartérní amin, který byl objeven již v roce 1906 v mase. Po chemické stránce 

je jeho sumární vzorec C7H15NO3. vyskytuje se ve dvou optických izomerech, z nichž 

pouze levotočivý je biologicky aktivní, proto se vždy u produktů s karnitinem 

setkáváme s označením „L“ (Vilikus a kol., 2013). 

 Autoři Konopka (2004) a Fořt (2002) se shodují, že lidský organismus si dokáže 

karnitin vyrobit z aminokyselin lysinu a methioninu. Navíc Fořt tvrdí, že musí být 

zastoupeny vitamíny, kterými jsou niacin, pyridoxin a kyselina askorbová a 

spolupracuje s nimi i železo. Tvorba probíhá v játrech, ledvinách a mozku, nikoliv však 

ve svalech a v tukové tkáni. Pokud chybí kterákoliv uvedená látka, tvorba kreatinu 

vázne.  

 hlavním úkolem karnitinu je působit jako „biologický dopravce“ mastných 

kyselin do mitochondrií, a tak zprostředkovávat výrobu energie. Tato funkce je zvláště 

důležitá pro vytrvalostně trénovaná svalová vlákna, stejně jako pro srdeční sval, který je 

tím nejvýznamnějším vytrvalostním svalem lidského těla (Konopka, 2004). 

 Jeukendrup (2004) cituje výsledky výzkumu Heinonena (1996) a Wagenmakerse 

(1996) tak, že suplementace karnitinem nezvyšuje utilizaci tuků, obsah karnitinu ve 

svalech a nezvyšuje výkonnost během vytrvalostní zátěže na kole nebo běhu. Autoři 

Maughan, Burke (2006) se rovněž vyjadřují k použití kreatinu negativně. Tvrdí, že sice 

existuje teoretický podklad o ergogenním (podporující svalovou činnost) účinku 

karnitinu na výkon při vysoce intenzivní i vytrvalostní zátěži, není tento účinek doložen 

experimentálními důkazy. Podávání karnitinu není pravděpodobně pro sportovce 

přínosem. 

 

2.8.1.2  KOFEIN 

 

 Je látka, která se vyskytuje ve složkách potravy. Nejvýznamnějšími jsou káva, 

čaj, limonády, čokoláda a energetické nápoje.  
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 Nejvýznamnějším účinkem, pro který lze kofein doporučit vytrvalcům, je 

zvýšení sekrece katecholaminu. Ten má za důsledek zvýšení lipolýzy. Kofein také vede 

k stimulaci činnosti svalových neurotransmiterů, zapojení většího počtu motorických 

jednotek a stimulaci Na-K pumpy. Těmito cestami kofein šetří svalový glykogen 

organismu a prodlužuje tak čas do jeho vyčerpání, ale také zvyšuje výkon (Vilikus a 

kol., 2013). Maughan (2006) popisuje studii, která byla použita u jedinců při 

vytrvalostní zátěži, kteří dostávali dávku kofeinu 6mg/kg tělesné hmotnosti 1h před 

výkonem. Bylo vypozorováno prodloužení doby vzniku únavy a zlepšil se i výkon při 

simulovaných závodech. Autor Neumann (2001) rovněž ve své publikaci uvádí, že užití 

dávky 6mg/kg (250 – 400mg) kofeinu má pozitivní vliv na vytrvalostní výkon 

 

2.8.1.3  VĚTVENÉ AMINOKYSELINY 

 

Je směs tří esenciálních větvených aminokyselin valinu, leucinu a izoleucinu. 

Organismus je v situaci celkového vyčerpání používá jako zdroj energie. Jejich 

konzumace před zahájením náročného výkonu chrání svalovou hmotu a myokard před 

poškozením. Jsou užitečné i v období zotavení, kdy urychlují novotvorbu bílkovin. Ve 

sportu se uplatňují především tekuté formy, protože jsou dokonale vstřebatelné. Dávka 

před dlouhým výkonem by měla být 10g větvených aminokyselin Fořt (2002).  

Autorka Eberleová (2007) popisuje, že suplementace větvených aminokyselin 

může zlepšit výkon tím, že zabrání odbourávání bílkovin ze svalu a oddálí psychickou 

únavu. Autor (Vilikus a kol. 2013) cituje výsledky výzkumu (Croweho a kol., 2006) 

tak, že Leucin u veslařů nezměnil aerobní schopnosti ani tělesné složení, zato však 

zvýšil maximální sílu horní poloviny těla, prodloužil dobu veslování při stejném výkonu 

do vyčerpání, snížil subjektivní pocit únavy. 

 

2.8.1.4  BIKARBONÁT 

 

 Také se označuje jako jedlá soda. Je to látka využívána k potlačení metabolické 

acidózy organismu, která vzniká u sportovců při velmi intenzivních zatíženích krátkého 

trvání anebo při překročení anaerobního prahu při vytrvalostních výkonech. Bikarbonát 
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byl aplikován ve studiích s různými typy zátěží. Erogenní efekt byl zjištěn při sprintu, 

běhu na střední tratě, veslování a cyklistice i při různých formách silové zátěže. Dávky 

bikarbonátu se pohybovaly v rozmezí od 100 do 500mg/kg tělesné hmotnosti  

 Aplikace bikarbonátu může vést i k zlepšení kratších vytrvalostních zátěží, 

jelikož anaerobní zátěž se při nich vyskytuje také, například ve finiši do cílové rovinky 

(Vilikus a kol., 2013). 

 Autor (Vilikus a kol. 2013) cituje výsledky výzkumu (Burkeho a kol., 2000), že 

po podání bikarbonátu se zlepšil čas u výkonnostních běžců na běhacím koberci na 

800m v průměru o 3 vteřiny a u běžců na vzdálenost 1500m o 4 vteřiny ve srovnání 

s kontrolní skupinou s placebem. Někteří sportovci reagují na podání bikarbonátu 

nevolnosti a zvracením. V takovém případě je možné použít citrát sodný, který je lépe 

snášen. 

 

2.8.1.5  MASTNÉ KYSELINY SE STŘEDNĚ DLOUHÝM ŘETĚZCEM (MCT) 

 

MCT užívají vytrvalostní sportovci v průběhu dlouhodobé zátěže, neboť existuje 

představa, že MCT se dostanou v nezměněné podobě až do mitochondrií svalových 

buněk, kde slouží jako zdroj energie a šetří tak svalový glykogen. Z provedené studie 

vyšlo, že po aplikaci MCT se zvýšil vytrvalostní výkon u běžců a cyklistů (Vilikus a 

kol., 2013). 

Dieta s vysokým podílem MCT byla spojena s vyšším využíváním tuků, 

šetřením svalového glykogenu a zlepšením vytrvalostního času (Vilikus a kol., 2013) 

 

2.8.1.6  IONTOVÉ NÁPOJE 

 

 Speciální nápoje doplňují ztráty tekutin, minerálních látek a energie v průběhu 

delšího fyzického výkonu aerobního charakteru. Aby mohlo dojít k optimálnímu 

vstřebání vod, sacharidů a minerálních látek, je nezbytné, aby koncentrace připraveného 

roztoku nepřesahovala 6 – 8% a nápoj působil isotonicky či hypotonicky (jeho 

osmolalita musí být stejná nebo nižší než je osmolalita krve). 
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 Koncentraci cukrů v nápoji volíme podle délky činnosti. Čím delší aktivita, tím 

vyšší koncentrace. Pro běžné 60–90minutové tréninky postačí 3–5% roztok. Ze 

sacharidů obsažených v nápoji by měla převažovat glukóza (cukr hroznový), sacharóza 

(cukr řepný), maltodextriny a možný je malý obsah fruktózy (cukr ovocný). 

 U nápojů určených pro výkon tvoří největší díl chlorid sodný (kuchyňská sůl). 

Sodík napomáhá vstřebávání vody přes střevní stěnu a snižuje riziko vzniku 

hyponatremie, která negativně ovlivňuje fyzický výkon. Pro udržení stálosti vnitřního 

prostředí by měl takový nápoj obsahovat také malé množství iontů vápníku, draslíku, 

fosforu a hořčíku. Pro optimální využití energie, minerálních látek a tekutin je vhodné 

rozdělit si celkový příjem tekutin do několika menších dávek a každých 10–15 minut 

vypít 150–200 ml nápoje. 

 U nápojů pro doplnění energetických zdrojů a elektrolytů po výkonu by měl být 

z minerálních látek nejvíce zastoupen draslík, který je nezbytný při tvorbě 

glykogenových zásob, dále sodík, chloridy, hořčík a vápník. Pravidlo sodík „před a při“ 

a draslík „po“ (Chadim, 2010). 

 

2.8.1.7  ENERGETICKÉ TYČINKY A GELY 

 

 Pro rychlé dodání energie při vytrvalostních aktivitách můžeme využít také 

energetické gely. Jedná se o koncentrát sacharidů (glukóza, sacharóza, fruktóza, 

maltodextriny) často doplněný o větvené aminokyseliny (BCAA) a stimulační látky 

(kofein, guarana, taurin). 

 Dalším zdrojem energie, který je však využíván až v rámci velmi dlouhých 

zátěžích, například maratónu, výrazně dlouhých trénincích nebo jako snadno stravitelná 

svačinka před či po fyzické aktivitě, jsou sacharidové tyčinky. Díky tuhé skladbě a 

odlišenému zastoupení cukrů se jedná o pomalejší a dlouhodoběji působící zdroj 

energie. Typická energetická tyčinka o hmotnosti 50 gramů přinese tělu kolem 

30 gramů čistých sacharidů ve formě škrobu, glukózy, fruktózy a sacharózy. Tyčinky 

určené pro vytrvalostní výkon nesmí obsahovat příliš mnoho bílkovin a tuků, které jsou 

náročněji stravitelné a při samotné aktivitě nezajistí rychlou dodávku energie. Naopak 

výhodné je, pokud je tyčinka obohacena o malé množství mastných kyselin se střední 
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délkou uhlíkatého řetězce – takzvané MCT tuky. Nemusí se složitě štěpit, z tenkého 

střeva putují hned do krevního oběhu a mohou sloužit jako vydatný a přitom rychlý 

zdroj energie. Nepřímo tak šetří glykogenové zásoby a pomáhají udržet vysoké tempo 

běhu po delší dobu. Kvůli zatížení trávicího traktu a horší využitelnosti energie ze 

sacharidů nesmí být v tyčince příliš vlákniny (Chadim, 2010). 
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2.9 VZOROVÉ JÍDELNÍČKY PRO VYTRVALOSTNÍ BĚŽCE 

 

Jídelníček č. 1 o 3400 Kcal pro 75 kg běžce účastnícího se dvouhodinového závodu po 

rovině a při teplotě 18 °C (Skolniková, Chernusová 2011) 

Den závodu Sacharidy 

(g) 

Bílkoviny 

(g) 

Tuky 

(g) 

Potraviny   

snídaně (7.30 - 8:00)       

 30 6 3 1 miska ovesné kaše   

 12 8 0 1 šálek netučného mléka  

 33 3 15 1/4 šálku rozinek a 50 g vlašských 

ořechů 

 30 0 0 240 ml pomerančového džusu  

 105 17 18 celkem 650 kcal   

oběd (11:30)       

 0 28 8 125g grilovaných kuřecích prsou 

 4 0 1 2 lžíce barbecue omáčky  

 32 5 10 15cm kukuřičný klas a 2 čajové 

lžičky másla 

 5 2 1 1/2 misky salátu z okurek a rajčat 

 35 4 9 1 miska bramborové kaše  

 20 3 2 1/2 misky tvarohu   

 96 42 31 celkem 800 kcal   

předstartovní jídlo 

(15:30) 

      

 15 6 2 240 ml kuřecí nudlové polévky  

 30 4 2 žemle na hamburger  

 4 21 8 90g libového krůtího burgeru  

 23 2 2 30g pečených bramborových čipsů 

 72 33 14 celkem 550 kcal   

svačina (17:30)       

 20 0 0 jablko   

 2 7 6 1 sýrová tyčinka   

 20 7 6 celkem 160 kcal   

svačina č. 2 (18:30)       

 15 0 0 8 preclíků nebo 240 ml sportovního 

nápoje 
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Pokračování jídelníčku č. 1 

 15 0 0 celkem 60 kcal   

během závodu 

(19:00) 

      

 55 0 0 sportovní gel a 480 ml sportovního 

nápoje 

 55 0 0 celkem 200 kcal   

regenerační svačina 

(21 :15) 

      

 43 10 0 cereální tyčinka (68g)  

 34 0 0 240 ml brusinkového džusu  

 77 0 0 celkem 400 kcal   

večeře (22:00)       

 73 30 1 1 1/2 misky rýže a 90g krevet  

 5 0 10 2 misky zeleného salátu a 2 lžíce 

dresinku 

 27 0 0 1/2 misky manga   

 0 0 0 minerální voda   

 105 30 11 celkem 745 kcal   

 545 139 86 Celkový denní příjem 3400 kcal  

 

Jídelníček č 2 o 5000 kcal pro 73kg běžce maratónu po rovině a při teplotě 18 °C 

(Skolniková ,Chernusová 2011) 

Den závodu Sacharid

y (g) 

Bílkoviny 

(g) 

Tuky (g) Potraviny   

snídaně (5:00)       

 30 6 2 2 krajíce bílého 

toustového chleba 

  

 6 8 16 2 lžíce arašídového másla  

 26 0 0 2 lžíce ovocného džemu 

 33 

 

34 

4 

 

0 

 

5 

 

0 

1 miska krupicové kaše, 2 

lžičky cukru a 1lžička másla 

240 ml ovocného džusu a 240 

ml vody  

 

 129 18 23 celkem 800 kcal   

Předzávodní svačina 

(7:00) 
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 Pokračování jídelníčku č. 2 

 30 0 0 velký banán (20cm) 

 33 2 3 3 fíkové sušenky  

 15 0 0 240 ml sportovního nápoje 

 78 2 3 Celkem 350 kcal   

Během závodu (9:00) 

– po 45 min. závodu 

až do 15 min. před 

cílem 

7 (6x/h) 

 

 

8 – 10 

(2x/h 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

120 ml sportovního 

nápoje každých 10 

minut 

 

3 – 4 želé bonbóny 

každých 

30 min 

  

 150 0 0 celkem 600 kcal   

První regenerační 

svačina 

60 12 2 velký bagel   

 39 12 4 360 ml nízkotučného 

čokoládového mléka 

  

       

 99 24 6 Celkem 530 kcal   

Druhá regenerační 

svačina (14:45) 

46 

28 

10 

6 

4 

1 

tyčinka müsli  

175g s ovocnou složkou 

  

 60 0 

 

0 480 ml pomerančové džusu 

 134 16 5 celkem 640 kcal   

večeře (18:00) 0 42 18 250 g steaku z lososa   

 45 

30 

 

10 

 

75 

10 

6 

 

4 

 

0 

14 

10 

 

0 

 

0 

1 miska těstovin a ¼ šálku pesta 

2 krajíce bílého chleba a 2 

lžičky olivového oleje 

Miska grilované papriky a 

žampionů 

600 ml jablečného moštu 

 160 62 42 celkem 1260 kcal   

večeře (21:00) 39 12 12 360 ml nízkotučného 

čokoládového mléka 

  

 72 4 24 4 čokoládové sušenky  

 111 16 36 celkem 830 kcal   

 861 138 115 Celkový denní příjem 5000 

kcal 
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3 ZÁVĚR 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo popsat význam sportovní výživy. Zejména 

výživu vhodnou pro běžce chystající na závod v maratonském běhu. Informací k této 

problematice jsem prostudoval mnoho a názory odborníků nejsou vždy shodné.   

V některých studiích se odborníci shodují, ale na druhou stranu je mnoho výzkumů, 

v kterých se názory odborníků rozcházejí. 

  Denní potřeba makro a mikro živin pro vytrvalostní zátěž je závislá na intenzitě 

a době trvání závodu nebo tréninku. Platí, že roste potřeba živin s rostoucí intenzitou a 

dobou trvání zátěže. Na závod trvající 2 – 4 hodiny je potřeba 8 – 10 g/kg tělesné 

hmotnosti. Doporučená dávka bílkovin je 1,2 – 1,6 g/kg tělesné hmotnosti. Tuků je 

potřeba pro vytrvalostí běh 1g/kg tělesné hmotnosti. 

 1 – 2 h před výkonem je vhodné konzumovat polysacharidovou svačinu 

s nízkým glykemickým indexem o hmotnosti 1g/kg tělesné hmotnosti. Vytrvalostní 

výkon je také možné zlepšit zkonzumováním 100 – 250 kcal sacharidů každou hodinu 

po první hodině závodu. V časovém rozmezí 30 – 90 minut po skončení výkonu je 

dobré jíst sacharidy s vysokým glykemickým indexem a bílkoviny v poměru 4:1. 

  Otázka sacharidové superkompenzace je předmětem zkoumání mnoha 

odborníků. Vím, že řada sportovců jí před důležitým závodem aplikuje a věří, že jim 

pomáhá k lepším výkonům. Dle mého názoru není sacharidová superkompenzace nutná, 

pokud je v průběhu závodu možnost doplnit energetické ztráty. 

  Cílem sportovce je, aby byl před závodem dostatečně hydratován, protože 

dehydratace má nepříznivý vliv na sportovní výkon a dokonce může mít negativní 

dopad na zdraví. Tekutiny pro vytrvalostní zátěž by měli obsahovat sacharidy a ionty. 

 Doplňky stravy se staly u sportovců velmi oblíbenými, ale obtíž většinou bývá 

v jejich účinnosti. Studie provedené odborníky se velmi liší, a tak je složité orientovat 

se v tom, které doplňky stravy jsou užitečné a které jsou pouze ovlivněny klamavou 

reklamou. Pouze u mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem (MCT) a kofeinu je 

prokázáno, že mají pozitivní vliv na vytrvalostní výkon.  Sportovec si musí dát pozor i 

na zakázané látky, které doplňky stravy mohou obsahovat. Proto je dobré si najít 

doplněk stravy ověřené značky a kvality. 
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 Domnívám se, že pro stravovací doporučení není vhodné používat obecné 

zásady výživy, ale je nutné ke každému sportovci přistupovat individuálně. Neexistuje 

jednotná skladby stravy, která by byla vhodná pro každého běžce. Je důležité při tvoření 

jídelníčku zhodnotit zdravotní stav, stravovací návyky, intoleranci na určité potraviny, 

trénovanost a mnoho dalších, aby strava měla pozitivní dopad na zdraví a výkon 

sportovce. 

 Myslím si, že bylo užitečné sepsat teoretické poznatky a věřím, že tato 

bakalářská práce mi bude dobrým podkladem pro budoucí diplomovou práci. V té bych 

se rád věnoval vybrané skupině běžců a vytvořil jim stravovací plán k dosažení 

vytyčeného cíle.  
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