
Abstrakt 

 

Název:     Výživové zvyklosti českých sportovců se zaměřením na užívání doplňků 

stravy. 

 

Cíle:   Cílem této práce je zmapování stravovacích zvyklostí a užívání doplňků stravy 

u sportovců v České republice.  

 

Metody:   V  práci jsme použili metodu anketního dotazování. Anketa byla distribuována 

řadě sportovních center a středisek po celé České republice. Otevřeno bylo 

1 373 anket, z nichž se vrátilo 1 064 vyplněných. Následně proběhla revize 

vrácených anket s výběrem pouze řádně vyplněných, které poskytly 

požadované informace pro další analýzy. K analýzám bylo použito 1 027 anket 

od sportovců ze 75 měst České republiky. Šetření se zúčastnilo 752 mužů a 275 

žen (ve věku 7 až 45 let) v rámci sportů: atletika, basketbal, fotbal, házená, 

judo, plavání, taekwondo, triatlon a volejbal. 

      

Výsledky:  Zjistili jsme, že přibližně 79 % českých sportovců se zajímá o svou stravu 

a dodržuje konzumaci 4 až 6 jídel za den. Zřídkakdy zařazovaným jídlem 

je 2. večeře, kterou konzumuje jen přibližně 30 % respondentů. Různé „dietní 

programy“ někdy vyzkoušely zejména ženy, kdy četnost roste se zvyšujícím se 

věkem. Tyto „diety“ však v průběhu života vyzkoušelo jen přibližně 

26 % sportovců. Naprostá většina z dotazovaných sportovců (okolo 94 %) 

dodržuje pitný režim, což potvrzuje jeho důležitost ve sportovním výkonu. Co 

se týče doplňků stravy, tak přibližně 75 % dotazovaných sportovců nějaké 

užívá, což není v dnešní době neobvyklé, avšak přibližně 54 % je neužívá 

pravidelně. Zhruba 94 % respondentů má zkušenosti s užíváním nějakého 

suplementu během svého dosavadního života. To je ve velké míře ovlivněno 

věkem. Z užívání doplňků stravy za poslední rok je patrné, že nejvíce 

užívanými doplňky stravy, jak u mužů, tak i u žen, jsou vitamínové 

suplementy, sportovní a iontové nápoje a minerální suplementy. Zjistili jsme, 

že u mužů stoupá četnost užívání suplementů s přibývajícím věkem. U žen se 

toto neprokázalo. Ve všech zkoumaných sportech (atletika, basketbal, fotbal, 



házená, judo, plavání, taekwondo, triatlon a volejbal) jsou nejvíce užívány 

stejné suplementy u mužů i u žen. Ostatní suplementy jsou zastoupeny v různé 

míře a to například i dle charakteru sportu (bojové sporty - spalovače tuků, 

kreatin, proteinové a aminokyselinové přípravky) apod. V závislosti na věku 

bylo užití suplementů u jednotlivých sportů téměř shodné, nicméně bylo 

patrné, že s rostoucím věkem stouplo především užití kloubní výživy o 32 %. 

Dále jsme z vyhodnocených dat zjistili, že reprezentanti České republiky 

užívají častěji doplňky stravy než sportovci, kteří nepatří do tohoto výběru. 

Posledním zjištěním tohoto výzkumu jsme potvrdili fakt, že s navyšujícím se 

počtem tréninků v týdnu užívají sportovci doplňky stravy častěji. 
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