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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. 

 

Klíčová slova: sportovní výživa, doplňky stravy, suplementy, pohybová aktivita, 

výživa, pitný režim 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

 

Title:     Nutrition habits of Czech athletes with focus on nutrition supplements 

use.        

 

Objectives:   The aim of this work is to map the eating habits and nutrition 

supplements use by athletes in the Czech Republic. 

 

Methods:   In this work, we have used the method of public inquiry. The inquiry was 

distributed over many sport centres and facilities around the Czech 

Republic. 1373 inquiries were opened and 1064 of them returned filled 

in. The revision of the returned inquiries with sorting out only properly 

filled in ones, which provided the required information for further 

analysis, followed subsequently. There were 1027 inquiries from athletes 

from 75 cities of the Czech Republic used. 752 men and 275 women (age 

7 to 54 years) from sports: athletics, basketball, football, handball, judo, 

swimming, taekwondo, triathlon and volleyball have participated the 

survey. 

 

Results:        We found out, that approximately 79 % of Czech athletes do care about 

their nutrition and keep to the consummation of 4 to 6 meals per day. 

Semi -occasionally people choose the second dinner as a meal in their 

regime, only 30 % of respondents abide to this. Various “dietary 

programmes” were at some time in life tried mostly by women, where the 

frequency rises with the age. However, only around 26 % of the athletes 

have ever tried one of these “diets” in their life. Vast majority 

of questioned athletes (around 94 %) keep the drinking regime, which 

confirms its importance in athletic performance. Regarding the nutrition 

supplements, approximately 75 % of questioned athletes use some 

of them, which is not extraordinary in recent age, nevertheless, 54 % 

don’t use them on a regular basis. Around 94 % of respondents do have 

experience with use of any supplement at some time in their life. This is 



 

greatly influenced by the age. From the last year’s usage of nutrition 

supplements it is clear, that the most used supplements are, by men and 

women, vitamin supplements, sport and ion drinks and mineral 

supplements. We found out, that the frequency of men usage 

of supplements rises with age. This phenomenon was not proven with 

women. The men and women in the researched sports (athletics, 

basketball, football, handball, judo, swimming, taekwondo, triathlon and 

volleyball) mostly use the same supplements. Other supplements are 

represented in various amounts, for example the characteristics of the 

sport (combat sports – fat burners, creatine, proteins and amino acidical 

supplements) etc. The usage was identical at sports when depending 

on age, however the usage of joint nutrition with rising age has 

apparently risen about 32 %. Furthermore, we have evaluated from the 

obtained data that the representatives of the Czech Republic use nutrition 

supplements more often in comparison with athletes whose don’t belong 

to this selection. In the last establishment of this inquiry, we have 

confirmed the fact, that athletes use more nutrition supplements in 

connection with more trainings in one week. 

 

Keywords:  sport nourishment, nutrition supplements, supplements, motional activity, 

nutrition, drinking regime 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM ZKRATEK 

ADP  adenosindifosfát (adenosine diphosphate) 

ALA  kyselina alfa-linoleová (alpha lipoic acid) 

ATP  adenosintrifosfát (adenosine triphosphate) 

BCAA  větvené aminokyseliny (branched-chai amino acid)  

cAMP  cyklický adenosinmonofosfát (cyclic adenosine monophosphate) 

CLA  konjugovaná kyselina linolová (conjugated linoleic acid) 

CP  kreatinfosfát (creatine phosphate) 

DDD  doporučená denní dávka 

DHA  kyselina dokosahexaenová (docosahexaenoic acid) 

EPA  kyselina eikosapentaenová (eicosapentaenoic acid) 

GLA  kyselina gama-linolenová (gamma linolenic acid) 

HCA  kyselina hydroxycitrónová (hydroxycitric acid) 

HMB  hydroxy-methylbutyrát   

IGF-1  růstový hormon (insulin-like growth factor) 

MK  mastné kyseliny 

MOV  Mezinárodní olympijský výbor 

NO  oxid dusnatý (nitric oxide) 

P  fosfát (phosphate) 

RER  respirační výměnný koeficient (respiratory exchange ratio)  

UV  ultrafialové (ultraviolet) 

VO2max maximální využití kyslíku 
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1  ÚVOD 

V současné době žije stále více obyvatel sedavým způsobem života. Jejich energetický 

příjem často převažuje výdej, což může zapříčinit velice negativní a pro člověka zásadní 

změny. Největší roli hraje v tomto případě životospráva jedince, za což můžeme považovat 

především stravovací zvyklosti a pohybovou aktivitu. Stále jsou tu však jedinci, kteří dbají 

na svou životosprávu a tím ve svém životě dosahují vytyčených cílů. Jsou jimi zejména 

sportovci. Potřeba energie, základních živin a tekutin je díky vyšší fyzické aktivitě u těchto 

jedinců až několikanásobně vyšší než u běžné populace. 

Co se má tedy na mysli, když se řekne sportovní výživa? Pod pojmem sportovní výživa 

či stravovací zvyklosti si většina z nás představí jedince, který konzumuje dostatek stravy 

potřebné pro svůj sportovní výkon. Obecně lze říci, že předešlé tvrzení je vcelku pravdivé, 

nicméně tato problematika je daleko obsáhlejší a v dnešní době také velmi často 

diskutována.  

Je nepopiratelné, že největší četnosti použití tohoto slovního spojení nalezneme ve 

sportovním prostředí jak s vysokou úrovní výkonností (výkonnostní sportovci, 

profesionální sportovci), tak i u amatérských sportovců, kteří si stále častěji uvědomují vliv 

správné výživy na zdraví a celkovou výkonnost. Výživu lze tudíž bez nadsázky označit za 

„stavební kámen“ a „klíč k úspěchu“ každého sportovního výkonu. Tento fakt popisuje 

většina literatur i internetových zdrojů, které se zabývají výživou sportovců. Také se uvádí, 

že za celkovou výkonností, zdravým organismem apod. stojí přibližně 20 % pohybové 

aktivity a 80 % přijímané stravy. Schopnost dodržování těchto základních poznatků 

správné sportovní výživy je však pro mnoho jedinců obtížné.  

V této problematice zabrousíme mnohem dále než jen k výživovým zvyklostem, jak je 

známe v podobě stravy kolem sebe. Dnešní doba přináší mnoho výhod a to například díky 

možnosti využití tzv. doplňků stravy, které umožňují dodávat tělu potřebné živiny a látky 

napomáhající nejen ke zlepšení výkonu, ale také například k urychlení regenerace apod. 

Každý člověk je jiný, a proto jde v tomto směru o pochopení svého vlastního organismu 

a dodání mu toho, co ke kvalitnímu sportovnímu výkonu potřebuje. Mějme však vždy na 

paměti, že správné stravování je základem zdraví a bez něj je těžké, až nemožné sportovat. 

Právě z výše zmíněných důvodů jsem si zvolil toto téma a zaměřil se na cílovou skupinu 

českých sportovců s klubovou působností. Zvolené věkové rozpětí (7 - 45 let) nám nejlépe 
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přiblíží jejich obecné stravovací návyky a využití doplňků stravy jako faktoru 

podporujícího sportovní výkon a to i s ohledem na věk.  

V teoretické části této diplomové práce jsou popsány základní informace o výživě ve 

sportu a podrobnější náhled na často pozitivně i negativně hodnocené doplňky stravy 

u sportující populace. Praktická část se zabývá zjišťováním obecných stravovacích 

zvyklostí a užíváním doplňků stravy u sportovců ze 75 měst České republiky. Potřebné 

údaje pro tuto část diplomové práce byly získány za pomoci anketního dotazování.  

Následně byly výsledky statisticky zpracovány a odvozeny závěry.  

Tato práce by měla přispět ke zmapování obecných stravovacích zvyklostí českých 

sportovců a poukázat na využití doplňků stravy ve sportovním odvětví.  
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  Význam výživy ve sportu 

Jednou z nezbytných součástí sportovního výkonu a sportu celkově je samozřejmě 

dostatečný příjem energie, který získáváme z potravy (Mandelová, Hrnčiříková, 2007). 

Spotřeba energie se zvyšuje s velikostí celkové zátěže – čím větší zátěž, tím větší spotřeba 

energie. Tím lze poukázat na rozdílnost a potřebu správné výživy mezi sportujícím 

a nesportujícím jedincem (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005). Jako auto, které nelze 

zprovoznit bez pohonných hmot, tak ani sportovec nemůže svůj sportovní výkon provádět 

bez dostatečné energie, která je získávána z konzumovaných potravin. Sportovní výživa 

plní čtyři hlavní funkce, které uvádí Clark (2009) a Škopek (2010): 

 předcházení hypoglykémie a zmírňování jejich příznaků (únava, závratě, 

zhoršení zraku apod.), které mohou zapříčinit negativní výkon sportovce, 

 zklidnění žaludku a tím zahnání hladu, 

 dodání energie svalům s dostatečným předstihem tak, aby se mohl glykogen 

uložit do svalstva a sacharidy přijaté před výkonem zásobovat mozek energií, 

 uklidnit mysl s vědomím správného energetického příjmu před výkonem. 

 

Z tohoto pohledu je však nutné se zamyslet a rozlišit, kdo takový sportovní výkon 

vykonává – lidé sportující jen pro svůj dobrý pocit či zábavu, nebo profesionální sportovci, 

kteří se účastní různých soutěží a věnují se svému sportu vrcholově. Dle Fořta (2002) je 

výživa u vrcholových sportovců zcela zásadní a přikládá jí velký význam. To však 

nevyvrací, že výživa u „neprofesionálů“ není potřebná. 

Stravou získáváme nejen potřebnou energii pro výkon, ale také látky nezbytné pro 

uchování našeho zdraví a také již zmiňované výkonnosti (Clark, 2000). Vědecké studie 

popsané Fořtem (2002) svědčí o tom, že dlouhodobě nevhodná výživa způsobuje až 

z 60 % různá onemocnění, z čehož až 40 % mohou být chronické civilizační choroby. 

Konopka (2004) však uvádí, že civilizační choroby nejsou způsobené jen špatnou výživou, 

ale celkovým životním stylem, ke kterému neodmyslitelně patří i pohybová inaktivita 

(fyzická nečinnost). 
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2.1.1  Zásady sportovní výživy 

Proč by sportovci měli dodržovat zásady sportovní výživy? Jako důvod lze uvést snahu 

dosáhnout co nejlepšího sportovního výkonu. Tento cíl však není určován jen „fyzickou 

snahou“, ale zejména dodržováním určitých zásad správné sportovní výživy. Proto je 

důležité dodržovat doporučené zásady kvality, kvantity a vyváženosti, a to nejen u sportu 

(Dlouhá, 2008).  

V rámci sportovního výkonu by měli sportovci dodržovat následující pokyny (Burke, 

Gleeson, 2007): 

 dodržovat požadavky na dostatek energie a paliva potřebné pro sportovní výkon, 

 dosáhnout a udržet ideální postavy pro nadcházející sportovní událost, upravovat 

tréninky a výživu pro dosažení požadované úrovně tělesné hmotnosti, tělesného 

tuku a svalové hmoty, která je v souladu se zdravím a dobrým výkonem, 

 poskytnout veškeré potřebné živiny za účelem zlepšení adaptace na výkon, 

 doplnit energii a plnit pitný režim během a po každém tréninkovém procesu pro 

nadcházející sportovní událost (trénink, utkání apod.), 

 zkoušet promyšlené výživové strategie, které budou následně identifikovány 

a doladěny dle potřeb, 

 udržovat optimální zdraví a funkce, a to zejména dodáním vyšší potřeby 

některých živin důležitých pro nároky sportovního výkonu, 

 snaha snížit riziko nemocí a zranění během těžkých tréninkových období tím, že 

udržujeme zdravý organismus a energetickou rovnováhu - to zajistíme 

dostatečným dodáváním živiny (i za pomoci suplementů), která podpoří funkce 

imunitního systému (například doplňování sacharidů během delší sportovní 

aktivity apod.), 

 provádět správná rozhodnutí o použití doplňků a specializované sportovní 

stravy, která by prokazovala zvýšení sportovního výkonu nebo nutriční potřebu 

během vlastní sportovní aktivity, 

 pro dlouhodobě zdravý organismus dodržovat správné stravovací návyky. 

 

Nejen pro sportovní populaci jsou důležité zákonitosti týkající se tzv. racionální 

stravy. Jako nejdůležitější lze uvést: příjem pestré stravy, pravidelné stravování 5 – 

6 x denně v pravidelných intervalech – snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední 

svačina, večeře, 2. večeře (nevynechávat snídani a poslední jídlo konzumovat cca 2 hodiny 
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před spánkem), upřednostnit rostlinné tuky před živočišnými, konzumovat mléčné výrobky 

s nízkým obsahem tuku, omezit uzeniny a tučné maso - zvýšit konzumaci ryb, snížit příjem 

soli, více konzumovat ovoce a zeleninu, omezovat cukry, dávat přednost celozrnnému 

pečivu a dodržovat dostatečný příjem tekutin - nealkoholických a neslazených (Podstatová, 

2009; Fořt, 2004). 

Pro sportujícího člověka je tedy nejdůležitější příjem „správné stravy“, a to především 

živin v ní obsažených. Mezi tyto živiny řadíme makroživiny (makronutrienty) 

a mikroživiny (mikronutrienty).  

2.1.2  Obecná specifika výživy ve sportu 

Makronutrienty – obecná charakteristika 

Mezi makronutrienty řadíme sacharidy, tuky a bílkoviny, které jsou označovány za 

hlavní výživné složky pro sportovní výkon. Jejich potřeba je ve sportovních odvětvích 

různorodá, avšak rozdíly nejsou zas tak značné. Nejvíce zastoupeny by měly být sacharidy, 

poté tuky a nakonec bílkoviny (viz tabulka č. 1).  

 

Tabulka č. 1: Optimální zastoupení výživných látek dle energetické potřeby sportovce 

(Konopka, 2004). 

 Vytrvalostní trénink Silový trénink 

Sacharidy 55 – 60 %  45 – 55 %  

Tuky 25 – 30 %  30 – 35 %  

Bílkoviny 12 – 15 %  15 – 20 %  

 

 Sacharidy 

Sacharidy jsou jednou ze základních složek stravy, která je důležitá pro sportovní 

aktivitu jedince, a to zejména u vytrvalostního druhu činnosti. Charakteristickou úlohou 

sacharidů je jejich energetické využití (hlavní zdroj energie pro všechny buňky lidského 

těla). Z výše uvedené tabulky je patrné optimální zastoupení sacharidů jak u vytrvalostního 

tréninku, tak u silového tréninku celkového denního příjmu energie (Konopka, 2004). 

Sacharidy jsou ukládány v podobě glykogenu ve svalech, kde poskytují potřebnou energii 

pro pohybovou aktivitu (Clark, 2009). Vyčerpání sacharidových zásob negativně ovlivňuje 

sportovní výkon, což způsobuje fyzickou únavu a nutné ukončení daného výkonu 

(Mandelová, Hrnčiříková, 2007). Obecná doporučení pro příjem sacharidů u sportovců 
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jsou často řešeným tématem, např. Skolnik a Chernus (2006) uvádějí hranici 6 - 10 gramů 

na kilogram tělesné hmotnosti.  

Jaterní glykogen neslouží jako hlavní energetický zdroj pro svaly, ale jako rezerva pro 

udržení stálé hladiny krevního cukru. Kvalita sportovního výkonu klesá již při vyčerpání 

svalového glykogenu na kritických cca 20 % původní zásoby (Fořt, 2002). 

Welburnová (2004) a Fořt (2004) uvádí, že klesne-li hladina krevního cukru 

u sportovce, dochází k hypoglykémii, kdy je tento stav doprovázen příznaky, jako jsou  

pocit únavy, svalová ochablost, vyčerpání, studený pot, podrážděnost apod. 

 

 Bílkoviny 

Bílkoviny, jinak také nazývané proteiny, jsou velmi důležitou živinou (makroživinou) 

ve sportovní výživě člověka. Převážně slouží jako materiál pro výstavbu, údržbu a opravu 

tkání (Fořt, 2002). Stratil (2010) a Velíšek (2002) dodávají, že plní i mnoho jiných funkcí 

důležitých pro správný chod organismu. Mezi ně spadají funkce stavební, transportní 

a skladovací, zajišťující pohyb, katalytické, řídící a regulační, ochranné a obranné. 

Bílkoviny je potřeba lidskému tělu dodávat, jelikož se v něm nenachází žádné zásoby 

(Mandelová, Hrnčiříková, 2007). Proteiny jsou složeny z 20 základních aminokyselin 

a poté syntetizovány na bílkoviny, jež jsou potřebné pro výstavbu tkání (Voet, 1995). Více 

v kapitole 2.3.3.4 Proteinové, aminokyselinové přípravky. 

Potřeba bílkovin se však pro jednotlivé sportovce liší (silový vs. vytrvalostní sportovní 

výkon). V následující tabulce (tabulka č. 2) jsou zobrazeny hodnoty pro různé typy 

výkonnostních úrovní. V tomto případě se jedná o „bezpečné“ hodnoty, jelikož optimální 

dávky bílkovin jsou závislé na hmotnosti a celkovém stavu sportujícího jedince (Clark, 

2009). 
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Tabulka č. 2: Doporučená dávka bílkovin (Clark, 2009). 

Jedinec Bílkoviny (v g/kg) 

Dospělý se sedavým stylem života 0,8 

Kondiční cvičící, dospělý 1,0 - 1,5 

Vytrvalostní sportovec, dospělý 1,2 - 1,6 

Dospívající sportovec v růstu 1,5 - 2,0 

Dospělý budující svalovou hmotu 1,5 - 1,7 

Sportovec omezující příjem energie 1,6 - 2,0 

Odhadovaná max. využitelná dávka 

pro dospělého 

2,0 

Průměrná potřeba bílkovin 

vytrvalostních sportovců - mužů 

1,1 - 2,0 

Průměrná potřeba bílkovin 

vytrvalostních sportovců - žen 

1,1 - 1,8 

 

 Tuky 

Tuky neboli lipidy jsou látky nejvíce bohaté na energii (1 gram uvolní až 38,9 joulů) 

oproti sacharidům a bílkovinám (Stratil, 2010). Z tohoto důvodu Clark (2009) uvádí, že 

tuky by měly tvořit 25 % příjmu energie. Jejich využití je zejména při aerobních 

déletrvajících aktivitách. V trojpoměru živin by měly být zastoupeny v rozmezí 25 – 

30 % (Konopka, 2004). Mezi hlavní funkce tuků patří usnadnění vstřebávání některých 

vitamínů (A, D, E, K) - viz kapitola 2.3.3.1 Vitamíny. Tuky chrání orgány, jsou stavební 

složky biologických membrán apod. (Mandelová, Hrnčiříková, 2007). 

 

Velmi důležité je ovšem vědět - kdy, kolik a jak dodávat tyto hlavní výživné složky 

tělu. Jejich načasování před, během a po sportovním výkonu mohou ve velké míře ovlivnit 

jeho průběh a výsledek. 

2.1.2.1  Výživa před, během a po sportovním výkonu 

Dodržování správného příjmu výživy před, během a po sportovní aktivitě je důležité pro 

dosažení maximálního výkonu daného jedince. 

 

Výživa před sportovním výkonem 

Dle Vilikuse (2012) by poslední velké jídlo mělo být konzumováno naposledy 3 – 

5 hodin před začátkem pohybové aktivity. Osten (2005) doplňuje, že ještě 3 - 1,5 hodiny 

předem může sportovec lehké netučné jídlo (polysacharidové svačiny), které nezpůsobí 

žádné žaludeční či střevní potíže. Oba autoři zmiňují důležitost vysokého obsahu sacharidů 
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u konzumovaných jídel před sportovním výkonem pro doplnění zásob svalového 

glykogenu. Maughan a Burke (2006) uvádí, že důležité je také předejít pocitu hladu během 

sportovní soutěže. 

 

Výživa během sportovního výkonu 

Během výkonu sportovec čerpá energii zejména ze zásob sacharidů a také tělesného 

tuku. Sportovec by měl zásoby sacharidů doplňovat plynule (Osten, 2005). V tomto ohledu 

je vhodné volit stravu bohatou na sacharidy. Vilikus (2012) zmiňuje, že během prvních 

dvou hodin sportovního výkonu stačí jedinci doplňovat tento deficit za pomoci sportovních 

nápojů či gelů pro udržení stálé hladiny glykémie. Clark (2014) zmiňuje, že při sportovní 

aktivitě trvající do 1 hodiny stačí doplňovat jen deficit tekutin, které jedinec vypotí či jinak 

vyloučí. Při déletrvajícím výkonu lze využít již substance obsahující nejen sacharidy, ale 

i jiné důležité látky pro udržení sportovního výkonu. Tuhá strava je zde velice vhodná 

(Mandelová, Hrnčiříková, 2007). Z pevné stravy lze uvést například hroznový cukr, ovoce, 

müsli tyčinky apod. (Osten, 2005). 

 

Výživa po sportovním výkonu 

Výživa po sportovním výkonu je spojena zejména se snahou o co nejrychlejší 

a nejúčinnější zotavení pro následnou pohybovou aktivitu (Maughan, Burke, 2006). 

Vilikus (2012) uvádí, že tělo prvních 30 minut po sportovním výkonu není zcela 

připraveno přijímat stravu z důvodu redistribuce krve.  

Po tomto půlhodinovém uklidnění by sportovec měl přijmout stravu bohatou na 

sacharidy s částečným podílem bílkovin. Konzumace stravy s vysokým glykemickým 

indexem umožní rychlejší doplnění zásob svalového glykogenu, který byl při sportovní 

aktivitě vyčerpán. Zásoby glykogenu se doplňují přibližně 20 - 22 hodin, pokud daný 

jedinec doplňuje doporučené množství sacharidů (dle individuální potřeby) a ostatních 

živin neustále po zbytek dne (Al-Masri, Bartlett, 2011). 

2.2  Pitný režim  

Pojem pitný režim se stal podstatnou součástí sportovního odvětví až v 70. letech 

minulého století. Inspirací pro to, aby se stal pitný režim nedílnou součástí sportu, byla 

v prvopočátku medicína, kde například různé druhy infuzí pomáhaly zdravotnímu stavu 

lidem, kteří trpěli akutním nedostatkem tekutin v těle. Stávalo se tak mnoha sportovcům, 
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kteří přecenili své síly a důkladně nehydratovali svůj organismus. Nedostatečný pitný 

režim způsobuje nevítané jevy, jako je bolest hlavy, zácpa, zhoršení psychické 

koncentrace, a tím samozřejmě celkový pokles fyzické výkonnosti (Vilikus, 2012). 

Voda je základní složkou živého organismu. Tělo člověka je tvořeno z 50 - 75 % vody 

(Mandelová, Hrnčiříková, 2007). Dle Neumanna (2001) je tato hranice mezi 50 – 60 % 

hmotnosti dospělého člověka, přičemž za krajní hranici lze považovat 45 - 70 % tělesné 

hmotnosti jedince. Na obrázku (obrázek č. 1) je uveden podíl vody v lidském těle. 

V pitném režimu je důležité si uvědomit, že poměr mezi příjmem a výdejem tekutin by 

měl být v rovnováze. Doporučené dávkování v pitném režimu se u většiny zdrojů shoduje 

a uvádí, že doporučená denní dávka (DDD) by měla být cca 20 - 40 mililitrů na kilogram 

hmotnosti daného jedince (Čeledová, Čevela, 2010). Jako příklad lze uvést 70-ti kilového 

člověka, u kterého by se podle tohoto doporučení měla DDD pohybovat až okolo 2,8 litrů 

za den. Avšak u sportovce s určitým fyzickým výdejem bude tato hodnota vyšší. Jako 

indikátory dostatku tekutin (hydratace) v těle lze považovat například barvu moče (světlou 

lze považovat za dostatek tekutin v těle) nebo dostatečnou tvorbu moče. Nedostatek se 

projevuje například pocitem žízně ukazující na částečnou dehydrataci apod. Příjem tekutin 

by měl být průběžný po celý den (Mandelová, Hrnčiříková, 2007). Avšak i nadměrný 

příjem tekutin může být pro sportovce nebezpečný. Sportovci, kteří pijí velké množství 

tekutin během pohybové aktivity, si mohou způsobit gastrointestinální problémy, jako je 

například nadýmání, plynatost, bolest břicha, žaludeční plnost, nevolnost, zvracení, 

průjem, pálení žáhy, boční bolest, střevní křeče a gastrointestinální krvácení (Daries, 

2012). Veškeré „pohyby“ vody v lidském těle doprovází minerální změny. Při velké míře 

dehydratace je vodní bilance v krevní plazmě konstantní po delší dobu. Při ztrátě 5 % vody 

dochází díky osmotické reakci krevního proteinu k vyplavení vody do cév, také známé 

jako hypervolémie (Neumann, 2001). 

 

Obrázek č. 1: Podíl vody v lidském těle (Neumann, 2001) 
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Během náročnější pohybové aktivity produkuje svalová tkáň větší množství tepla než 

v klidovém režimu, které je regulováno pomocí potu ochlazujícího pokožku, krev a tím 

také vnitřek lidského těla (termoregulace). Proto je důležité doplňovat tekutiny a tím 

zajistit tento fyziologický proces. Bez tohoto účelného „ochlazení“ by došlo k přehřátí, 

a tím k nechtěným změnám organismu - poklesu sportovního výkonu (Clark, 2009). 

Ztráty tekutin (viz tabulka č. 3) se u pohybově inaktivního jedince pohybují v průměru 

okolo 2,5 litrů za den, a to cca 0,5 litru potem, 0,3 litru odpařováním a 1,5 litrů 

vyměšováním. Nesmíme však zapomenout na vodu vznikající u chemických reakcí, jako je 

štěpení tuků a cukrů (cca 1 - 2 litry). Dodržování pitného režimu je také zcela hodnotnou 

formou regenerace sportovce po fyzické aktivitě (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). Jako 

příklad lze uvést ztrátu potu při maratonském běhu. Ty mohou dosahovat až 4 - 6 litrů, 

které jsou samozřejmě během závodu doplňovány. Intenzita pocení je však závislá na 

mnoha faktorech, jako je klima, teplota, vlhkost vzduchu, nadmořská výška, zátěž fyzické 

aktivity, procento tělesného tuku a zdatnost daného jedince (Vilikus, 2012). 

 

Tabulka č. 3: Ztráta tekutin (Provazník, 1995). 

 Při normální 

teplotě (ml/den) 

V horkém počasí 

(ml/den) 

Během delší těžké 

„práce“ (ml/den) 

Kůže 350 350 350 

Dýchání 350 250 650 

Moč 1400 1200 500 

Pot 100 1400 5000 

Stolice 100 100 100 

Celkem 2300 3300 6600 

 

Zásady pitného režimu dle Novotné, Čechovské a Bunce (2006): 

1. DDD během dne by se měla pohybovat okolo 3 litrů (1,5 až 2 litry v nápojích), 

avšak se úměrně zvyšuje s růstem pohybové aktivity. 

2. Tekutiny by neměly být užívány v rozsahu více jak 0,5 - 0,7 litru za 1 hodinu. 

3. Jednorázová konzumace tekutin by neměla být vyšší jak 0,2 litru. 

4. Při pohybové aktivitě trvající déle jak 1 hodinu by mělo docházet k částečnému 

doplňování tekutin s obsahem látek napomáhajících k lepšímu průběhu (ionty, 

stopové prvky apod.). 

5. Po pohybové aktivitě je důležité doplnit hladinu tekutin. 

6. Správně volit teplotu nápoje. 
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7. Doporučuje se volit k pokrytí potřeby tekutin nesycenou čistou vodu důležitou 

k rychlému vstřebání organismem (lze využít také hypotonické nápoje). 

2.2.1  Pitný režim během sportovní aktivity 

Množství tekutin, které před, během a po sportovním výkonu musí jedinec doplňovat, je 

různorodé a je ovlivněno charakterem sportovní disciplíny. Tím máme na mysli intenzitu 

zátěže, dobu trvání a okolní podmínky, které jsme si obecně shrnuli v minulé kapitole 

(Mandelová, Hrnčiříková, 2007).  

Skolnik a Chernus (2011) uvádí, že součástí strategie hydratace je tvorba časového 

plánu pro doplnění potřebných tekutin, čímž myslíme specifikaci nápojů během dne 

a blížící se pohybové aktivity (trénink, zápas apod.).  

Při již zmíněném pocení, které je způsobené zvýšenou pohybovou aktivitou, je spolu 

s potem vylučován i sodík, který přijímáme z konzumovaných jídel během dne, ale také 

z nápojů, které je obsahují (Eberle, 2007). Funkcí tohoto elektrolytu je pomoc udržovat 

rovnováhu tekutin v tělesných tkáních (Clark, 2009). Maughan  a Burke (2006) spolu se 

sodíkem uvádí také ztrátu chloridů, a to zejména chloridu sodného. Díky této ztrátě, jak 

uvádí Clark (2009), Maughan, Burke (2006) a Hamouti (2012), dochází ke snížení objemu 

plazmy způsobující zvýšení srdeční „práce“ v souvislosti s přehřátím a snížením výkonu. 

Hamouti (2012) dodává, že orální dehydratace snižuje ztrátu objemu plazmy, a tím 

i následné anomálie. Clark (2009) uvádí mezi příznaky absence sodíku například celkovou 

slabost, nevolnost, nesoustředěnost, kdy se následně může dostavit záchvat, kóma či smrt. 

Navíc dodání sodíku v konzumovaném roztoku pomáhá rozšiřovat objem plazmy a tím 

napomáhá udržení výkonnosti a tzv. „sportovní bdělosti“. Tyto hydratační roztoky je 

vhodné podávat i před cvičením se snahou předejít tak náhlému snížení během výkonu 

(Hamouti, 2012). 

Čtyři studie uvedené publikace uvádí, že solný roztok užitý v množství převyšující 

164 mmol (Na +) na litr tekutiny, má ergogenní účinek pro déletrvající výkon v teplém 

nebo termoneutrálním prostředí (Hamouti, 2012). 

Důležitou roli však hraje také teplota konzumovaného nápoje, která se odvozuje podle 

okolní teploty prostředí. Při okolní teplotě přesahující 25°C je doporučována konzumace 

chladných nápojů s teplotou v rozmezí 10 - 14°C, a to bez kofeinu, který je močopudný, 

a tím dehydratuje. Je-li okolní teplota 10 - 25°C, lze přejít ke studeným nápojům 

obsahující kofein. Má-li teplota okolí hodnoty pohybující se mezi 0 - 9°C, je dobré volit 
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nápoje s teplotou okolo 14 - 18 °C. Touto přímou úměrou se dostáváme až ke sportovní 

aktivitě, kde je teplota okolí pod bodem mrazu. Zde je vhodné volit nápoje teplejší 20 – 

25 °C, avšak ne zcela horké, což by mohlo způsobit nepříznivou odezvu organismu. Ty je 

vhodné zařadit až po skončení sportovního výkonu (Vilikus, 2012). 

2.2.1.1  Pitný režim před, během a po sportovním výkonu 

Nápoje před výkonem 

Součástí správné výživy s cílem dosažení nejlepšího výkonu je v prvé řadě dodržení 

správného pitného režimu. Před pohybovou aktivitou je důležité doplnit tekutiny v těle, 

především po deficitu z předešlého výkonu. K této rehydrataci je nutný časový úsek 

trvající 8 - 12 hodin. Doporučené dávkování minimálně 4 hodiny před sportovním 

výkonem, které bychom měli vypít, se pohybuje mezi hranicí 5 - 7 mililitrů na kilogram 

tělesné hmotnosti. Přijaté tekutiny budou mít dostatek času na průchod trávicím traktem 

s cílem vyloučení přebytečných zásob (Clark, 2009; Skolnik, Chernus, 2011).  

Dle Vilikuse (2012) však předzásobení vodou před zátěží není zcela nutné a je zcela 

individuální. Sportovci často den před výkonem vypijí přibližně 1 litr izotonické tekutiny 

(stejná osmolarita jako vnitřní prostředí), což je více než zvykem, a to kvůli udržení 

hydratace. Je však nutné vyvarovat se nadměrné konzumaci tekutin na noc z důvodu 

možného přerušování spánku a také před závodem, kde může docházet k pocitu a nutnosti 

močení. Pitný režim by si měl každý sportovec vyzkoušet během přípravného období 

a získat tak potřebné zkušenosti před výkonem.  

Dle Mezinárodní asociace sportovních federací a Národní atletické trenérské asociace je 

vhodné vypít 2 - 3 hodiny před závodem 510 - 600 mililitrů tekutiny. Dále dodávají, že 

10 - 20 minut před závodem je důležité vypít 210 - 300 mililitrů tekutiny pro aktivaci 

organismu před daným výkonem (Skolnik, Chernus, 2011). 

 

Nápoje během výkonu 

Pitný režim během výkonu je nutné dodržovat za účelem předcházení dehydratace, 

kterou lze definovat jako ztrátu hmotnosti o cca 2 % (Clark, 2009). Neumann, Pfützner 

a Hottenrott, (2005) uvádí, je-li dehydratace vyšší jak 5 % tělesné hmotnosti, dochází ke 

značnému snížení výkonnosti. Bude-li však doba výkonu delší jak 3 hodiny, je dobré určit 

množství vyprodukovaného potu a tím zajistit optimální přísun tekutin potřebných pro 

zamezení nežádoucí ztráty výkonu (Clark, 2009). Během výkonu jsou nejčastěji využívány 
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nápoje, jako je voda a iontové nápoje, které jsou zmíněny v kapitole 2.3.3.6 Sportovní 

nápoje. Nejdůležitější je však vědět, jak rychle a v jakých dávkách tyto nápoje pít. 

U sportovců je maximální dávka 800 mililitrů tekutiny za 1 hodinu rozdělena do menších 

dávek či doušků po 150 - 200 mililitrech (Vilikus, 2012). Neumann (2001) zmiňuje, že 

u každého druhu sportu je pitný režim během výkonu individuální a závisí na řadě faktorů 

(typ aktivity, doba aktivity apod.). 

Je známo, že profesionální sportovci se oproti neprofesionálním (amatérským) 

sportovcům potí méně. Z tohoto hlediska můžeme usoudit, že příjem tekutin nemusí a jistě 

není tak velký jako u sportovců neprofesionálních. Tuto rozdílnost demonstruje studie, kde 

během maratonu neprofesionální běžci při teplotě 19°C vypili průměrně 700 mililitrů 

tekutiny za 150 minut. Naopak profesionální běžci vypili 170 mililitrů tekutin za 

180 minut. Výsledky jsou zcela odpovídající teorii, která je obecně známa (Neumann, 

2001). Obdobné výsledky můžeme najít také ve výzkumu, kde Sawka (2007) uvádí, že 

profesionální běžci vypili 400 mililitrů během 1 hodiny, oproti nim neprofesionální běžci 

600 mililitrů. 

Další kategorií jsou nápoje nevhodné k užití v rámci sportovního výkonu jako například 

hypertonické minerálky (způsobující dočasnou dehydrataci) a bylinné čaje (způsobující 

žaludeční hypersekreci). Dále pak bublinkové nápoje zpomalující vstřebávání 

konzumovaných tekutin a limonády obsahující cukr, barviva a mnoho jiných pro tělo 

nevhodných látek. Jako další lze zmínit mléčné a jogurtové výrobky, které se pomalu 

vstřebávají a obsahují nevyužitelné bílkoviny. Je mnoho dalších nápojů nevhodných pro 

konzumaci během výkonu, jako jsou například neředěné stoprocentní džusy, silné čaje 

a kávy, šumivé nápoje (acylpyrin, celaskon) a minerálky (Fořt, 2002). 

 

Nápoje po výkonu 

Doplnění ztracených tekutin je časově náročné. Proto tento deficit nejlépe odstraníme 

přijímáním tekutin v průběhu dne. Důležité je přijmout 480 - 730 mililitrů tekutin za každý 

ztracený 0,5 kilogram tělesné hmotnosti (Skolniko, Chernus, 2011). Tento poměr uvádí 

i Mandelová a Hrnčiříková (2007), avšak v obecnějším pojetí, a to při ztrátě 1 kilogramu 

doplnit 1 litr tekutiny. 

Po sportovním výkonu je více možností, jak do 2 hodin doplnit pitný režim a potřebné 

minerály. Jako příklad lze uvést ledový čaj či mineralizovanou stolní vodu (nejlépe 

neperlivou) jako například voda Magnezia a tím předejít možnosti křečí pro následující 

výkon. Také lze využít 100 % džus ředěný vodou (1:1) nebo nealkoholické pivo. 



25 

 

V žádném případě však není vhodné aplikovat mléko nebo černou kávu. Čím později 

začneme s pitným režimem, tím více minerálů a cukrů by nápoj měl obsahovat. Ihned po 

skončení je vhodné pít po menších dávkách a tím zlehka doplňovat deficit ztracených 

tekutin (Vilikus, 2012).   

2.2.2  Alkohol a sport 

Ač na první pohled není patrná spojitost mezi alkoholem a sportem, vysvětlíme si, že tu 

jen přeci nějaká je. Alkohol má úzký vztah ke sportu díky marketingu, čímž myslíme 

zejména sponzoring a reklamu. Velké množství sportovních klubů, organizací, jednotlivců 

a akcí je podporováno právě společnostmi, které prosperují výrobou a prodejem těchto 

„tekutin“.  

Uvedeme si příklady, jak může konzumace alkoholu ovlivňovat sportovní výkon 

sportovců nejen během pohybové aktivity, ale například i v dobách volného času jako před 

či po sportovní aktivitě (Maughan, Burke, 2006). 

Jaký je vliv konzumace alkoholu na fyzický výkon? Dříve sportovci užívali alkohol 

před nebo během závodu kvůli domnělému zvýšení výkonu (zvýšení prahu bolesti, 

sebejistota, zmírnění třesu a emočního stresu apod.). Působení alkoholu na sportovní výkon 

je však těžko prokazatelné, jelikož má mnoho účinků na různé tělesné tkáně a reakce na 

alkohol je individuální. S prvním přehledem účinků přišla Americká akademie sportovní 

medicíny (American College of Sport Medicine) v roce 1982. Jejich závěrečné stanovisko 

znělo, že alkohol není významný zdroj energie pří sportovní aktivitě a může způsobit 

hypoglykémii kvůli potlačení tvorby glukózy v játrech. Výsledky působení alkoholu na 

kardiovaskulární, respirační a svalové funkce zjistily různé závěry díky velikosti dávek 

a reakci různých jedinců na alkohol. Je velmi složité tyto výzkumy jednoznačně potvrdit, 

avšak všeobecný závěr zní, že akutní příjem alkoholu nemá žádný kladný vliv na práci 

svalů a velké množství jeho příjmu může negativně ovlivnit sportovní výkon jedince.  

Negativní vliv byl prokázán také na obratnost a techniku, kdy se za použití již malých 

dávek alkoholu zhoršuje reakční čas, koordinace očí a rukou, přesnost, rovnováha apod., 

což jsou aspekty důležité pro lepší sportovní výkon. Alkohol však může vést k pocitu velké 

sebejistoty, a tím možnému zlepšení sportovního výkonu nebo dojmu z něj (Maughan, 

Burke, 2006).  

Barnes (2014) ve své publikaci uvádí, že vliv alkoholu na zotavení a samotný 

sportovní výkon je komplikovaný a závisí na mnoha faktorech. Jako některé z faktorů lze 
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uvést timing konzumace a spotřeby alkoholu po tréninku, čas na zotavení před 

následujícím tréninkem, stav „poškození“ svalstva a množství konzumovaného alkoholu. 

Obecně lze říci, že akutní konzumace alkoholu na úrovni průměrné spotřeby sportovce 

může negativně ovlivnit normální imunoendokrinní funkce, průtok krve a syntézu bílkovin. 

Z toho důsledku může být narušeno zotavení (oprava) vláken kosterních svalů. Jako další 

negativa lze uvést dehydrataci, avšak ne v takové míře jako předešlá tvrzení.  

Murphy (2012) prezentoval studii týkající se účinků alkoholu na pevnost držení dolní 

části těla a celkového zotavení ragbistů po zápase Ragbyové ligy. Výzkumu se zúčastnilo 

devět hráčů, kdy některým byl podán 1 gram etanolu na kilogram hmotnosti (v podobě 

vodky a džusu) a jiným stejně ochucený džus bez etanolu - a to 4 hodiny po ukončení 

utkání. Hráči byli testováni před zápasem, ihned po zápase, 2 hodiny po zápase a 16 hodin 

po zápase v různých úkonech jako například míra skoku v protipohybu, maximální volné 

kontrakce, kortizol a testosteron v krvi, test kognitivních funkcí apod. Alkohol měl za 

následek velký efekt snížení při míře skoku v protipohybu (-2,35 ± 8,14 % a 8,36 ± -

10,53 % úbytek - džus s vodkou a džus bez) a bez změny maximální volné koncentrace. 

Mimo jiné alkohol vedl k výraznému zpomalení celkového času v kognitivním testu 

(p=0,04). Lze tedy konstatovat, že konzumace během večera po zápase může mít škodlivé 

účinky na špičkový výkon a kognitivní zotavení. 

Alkohol má diuretické účinky, jelikož inhibuje produkování antidiuretického hormonu 

a z toho důvodu ho nelze zahrnovat do pitného režimu (Čermák, 2002). 

2.3  Doplňky stravy 

Stravu člověka lze považovat za komplexní jen stěží. Lze říci, že některé látky v potravě 

člověka chybí absolutně nebo alespoň částečně. Tento problém je u většiny populace řešen 

právě doplňky stravy (Mach, 2012). Cílem potravinových doplňků stravy je dodat tělu 

potřebné látky, které mají pozitivní účinek na zdravotní stav a výkonovou stránku jedince. 

Mohou být k dostání v různých formách, jakými jsou například tablety, kapsle, prášky či 

tekutiny. Tyto doplňky mohou mít různé zastoupení potřebných živin či jiných látek, které 

od daného produktu vyžadujeme (Michalová, 2007). Mach (2012) uvádí další rozšířené 

názvy doplňků stravy, se kterými se člověk může setkat - potravinové doplňky, potravní 

doplňky, doplňky výživy, suplementy, nutraceutika, nutriční doplňky, dietetika, 

parafarmaceutika, doplňková výživa, potraviny určené pro zvláštní výživu.  
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Doplňky stravy jsou však pod stálým právním dohledem řízeny různými zákony, 

směrnicemi a vyhláškami, které definují a udávají hranice, co lze a nelze do této oblasti 

zařadit. Určují také obsahovost doplňků stravy ve smyslu - v jakém množství může být 

daná látka či substance zastoupena apod. (Metyš, Balog, 2006). 

Suplementy však nemusí být určeny jen pro sportovce, ale také pro běžnou populaci. 

Před tím, než začneme hledat vhodné doplňky se snahou dosáhnout určitého cíle, je nutné 

si uvědomit, že základním prvkem sportovní výživy je nejdříve správně poskládaná 

plnohodnotná strava a s tím související tréninkový program (Eberle, 2000).  

2.3.1  Definice pojmu 

Definici pojmu „doplněk stravy“ lze nejlépe charakterizovat přesným zněním podle 

zákona o potravinových a tabákových výrobcích, kterou využívá mnoho autorů 

pojednávajících o těchto doplňkách.  

Definice doplňků stravy dle „Zákona č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon 

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“:  

„§ 2 

Základní pojmy 

Pro účely tohoto zákona se rozumí  

g) doplňkem stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je 

koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo 

fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená 

k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.“  

 

Dále je však důležité uvést definici dle „Směrnice Evropského parlamentu a rady 

2002/46/ES“ ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se doplňků stravy.  

„Článek 2 

Pro účely této směrnice se rozumí 

a) „doplňky stravy“ potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou 

koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, 

samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, 

pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina 
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v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo 

sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích.“  

2.3.2  Doplňky sportovní výživy 

Doplňky sportovní výživy jsou jinak také označovány jako tzv. ergogenní látky, což 

jsou substance zdokonalující či podporující pracovní výkonnost. Existuje jen několik málo 

těchto doplňků stravy, u kterých jsou jejich účinky podporující výkonnost vědecky 

dokázány. I když se objevují subjektivní názory uživatelů, je možné tyto látky označit jen 

jako potencionálně ergogenní - možná podporující nárůst výkonnosti (Konopka, 2004). 

V tomto směru souhlasně koresponduje i Fořt (1998), který navíc rozšiřuje spektrum 

účinků doplňků stravy o urychlení vzestupu výkonnosti, překročení fyziologické hranice, 

ale také tvarování postavy, redukce tukové hmoty apod. 

Jako doplňky sportovní výživy lze označit podpůrné prostředky užívané nejen ve 

sportu, ale také při fitness a wellness aktivitách (Vilikus, 2012). V tomto směru nelze 

pochybovat o narůstajícím užívání doplňků sportovní výživy mezi sportující populací. 

V dnešní době se však tento trend netýká jen dospělých vrcholových sportovců, ale také 

dětí a rekreačně sportujících jedinců. Někdy je však zařazování suplementů nepromyšlené 

a dochází tím k jeho nadužívání a tím možným nežádoucím důsledkům. Z výzkumu 

Mezinárodní atletické federace je patrné, že doplněk sportovní výživy užívá 

91 % sportovců vytrvalostních disciplín (Bernaciková, 2013). 

2.3.3  Rozdělení doplňků sportovní výživy 

Dělení doplňků sportovní výživy je v mnoha ohledech variabilní. Mnoho autorů uvádí 

rozdělení dle různých vlastností. 

Vilikus (2012) uvádí dělení ve své publikaci dle charakteru výkonu. Uvádí zde doplňky 

využívané u vytrvalostních sportovců, mezi které patří karnitin, kofein, bikarborát, 

ketokyseliny, větvené aminokyseliny a mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem. Dále 

sportovní doplňky u rychlostních sportovců jako karnosin a koenzym Q10. A v poslední 

řadě také doplňky u silových sportovců, kde uvedl bílkoviny a aminokyseliny, kreatin, 

ketokyseliny, glutamin, arginin, větvené aminokyseliny (BCAA), konjugovanou kyselinu 

linolovou, chrom, hydroxy-methylbutyrát (HMB), vitamín B12 a kyselinu listovou. 
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Jako další lze uvést dělení dle Clark (2009) a Macha (2004): sacharido-proteinové 

přípravky (koktejly) podporující nárůst svalových objemů, proteinové přípravky (koktejly, 

tyčinky) podporující nárůst čisté svalové hmoty, aminokyseliny vhodné pro podporu růstu 

svalů a k jejich regeneraci, sportovní cereální směsi a tyčinky (bars), spalovače tuků 

a stimulanty metabolismu, prekurzory testosteronu, kloubní výživa, diuretické přípravky 

umožňující krátkodobou regulaci tělesné hmotnosti v návaznosti na sportovní soutěže, 

sportovní nápoje, rehydratační nápoje a přípravky na prohloubení regenerace. 

Dělit lze doplňky výživy také podle efektu či cíle, kterého chce sportovec po zařazení 

těchto suplementů dosáhnout. Mandelová a Hrčiříková (2007) uvádějí skupiny doplňků 

stravy následovně: pro svalový růst a sílu (proteiny, hydrolyzáty bílkovin, peptidy, 

aminokyseliny, HMB, kreatin, pyruvát), získání energie (sacharidové přípravky, kreatin), 

hubnutí, podpora vytrvalosti a uvolňování energie (kofein, CLA, karnitin, koenzym Q10, 

chróm, vláknina, HCA), zvyšování imunity s cílem zdravotní prevence (echinacea, ginko 

biloba, lněný olej, chondroitin, glukosamin, GLA, n-3 MK), vitamíny, minerální látky 

a stopové prvky (vitamin C, hořčík, vápník, multivitaminy a multiminerály, chróm, beta - 

karoten apod.) a sportovní nápoje (iontové a energetické nápoje). 

My se však zaměříme na doplňky stravy zmíněné v anketě použité při výzkumné části 

této diplomové práce, kde jsme zjišťovali jejich užívání českými sportovci. 

2.3.3.1  Vitamíny 

Vitamíny nám při sportovním zápolení nedodávají potřebnou energii jako 

makronutrienty, ale mají na starost životně důležité biochemické reakce například řízení 

látkové výměny, regulace metabolismu živin člověka, činnost nervového systému, 

krvetvorbu, výživu kostí apod. Díky tomu můžeme tyto látky považovat za exogenní 

esenciální biokatalyzátory (Velíšek, 2002). Některé vitamíny (zejména vitamíny 

skupiny B) hrají důležitou roli u energetických reakcí (metabolismu), které umožňují 

buňkám získání energie ze sacharidů, proteinů a tuků. Proto je důležité zejména 

u sportovců dodávat tělu dostatečné množství vitamínů kvůli již zmiňovanému 

energickému výdeji (Benardot, 2000). 

Vitamíny jsou pro člověka životně důležité. Protože si je tělo nedokáže samo vytvořit 

(kromě vitamínu D a K), je nutné je získávat ze stravy nebo ze speciálních doplňků stravy. 

Proto jsou často označovány za esenciální látky (Konopka, 2004; Lukaski, 2004). 
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U sportujících jedinců je však vzhledem k vysoké energetické potřebě důležité hlídat 

dostatečný příjem vitamínů. Sportovci mohou vitamínový deficit způsobit svým vlastním 

konáním třeba u diety, snižování přijímané energie či málo pestré stravě s cílem redukce 

podkožního tuku či snížení hmotnosti. Nedostatek vitamínů se může projevovat různými 

poruchami - únavou, padáním vlasů apod., tudíž i zhoršením sportovního výkonu 

(Mandelová, Hrnčiříková, 2007). 

Vitamíny lze rozdělit na základě jejich rozpustnosti: 

 

Vitamíny rozpustné ve vodě (hydrofilní) 

Jak už naznačuje název této kapitoly, jedná se o vitamíny, které ke svému rozpuštění 

a vstřebání v organismu člověka potřebují pouze vodu. Nadměrný příjem těchto vitamínů 

se v těle neukládá, ale je vyloučen z těla močí. To však neznamená, že jejich nadměrný 

příjem není škodlivý. Do kategorie vitamínů rozpustných ve vodě patří vitamin 

C a skupiny vitamínu B (Skolnik, Chernus. 2011). Tyto vitamíny (zejména vitamíny 

skupiny B) hrají důležitou roli pro regulaci energetického metabolismu tím, že formují 

syntézu a degradaci sacharidů, lipidů, proteinů a bioaktivních sloučenin (Lukaski, 2004). 

V následující tabulce (tabulka č. 4) jsou stručně charakterizovány vitamíny rozpustné ve 

vodě v souvislosti se sportovní aktivitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Tabulka č. 4: Přehled hlavních biologických funkcí vitamínů rozpustných ve vodě 

v závislosti na sportovní aktivitě (Vilikus, 2012). 

Vitamín DDD Funkce Příznaky nedostatku ve sportu 

B1  

(thiamin) 

1,0-1,5 mg metabolismus 

sacharidů 

zhoršení vytrvalosti, svalová 

slabost 

B2  

(riboflavin) 

1,4-1,8 mg přenos elektronů 

v dýchacím řetězci 
únava, poruchy koncentrace 

B3  

(niacin) 

13-20 mg metabolismus 

koenzymů 
únava 

B5 (kys. 

pantothenová) 

4-7 mg oxidativní 

metabolismus 

únava, slabost, třes rukou, 

svalové křeče 

B6  

(pyridoxin) 

1,5-2,0 mg syntéza 

aminokyselin, 

krvetvorba 

zhoršená tvorba svalové hmoty, 

anemie, námahová dušnost, 

křeče 

B12 

(cyanokobalamin) 

2,0-2,5 µg tvorba červených 

krvinek 

perniciózní anemie, námahová 

dušnost 

B9  

(kys. listová) 

150-300 

µg 

tvorba červených 

krvinek 
anemie, námahová dušnost 

Biotin 50 µg biosyntetické reakce bolesti svalů, svalová slabost 

C  

(kys. askorbová) 

60-100 mg antioxidant, regener. 

tkání, imunita 
únava, snížený fyzický výkon 

  

Vitamíny rozpustné v tucích (lipofilní) 

Tyto vitamíny potřebují ke svému vstřebání lipidy přijaté z konzumované stravy 

a mohou být ukládány v tělesném tuku. Při nadbytečném množství se mohou některé tyto 

vitamíny kumulovat a následně se objevovat v toxické úrovni. Jejich vylučování není tak 

snadné jako u vitamínů rozpustných ve vodě. Do této kategorie patří vitamíny A, D, E a K 

(Skolnik, Chernus, 2011). Tyto vitamíny však nemají žádnou roli v energickém 

metabolismu, ale kladně podporují využívaní energie (Lukaski, 2004). V následující 

tabulce (tabulka č. 5) jsou stručně charakterizovány vitamíny rozpustné v tucích 

v závislosti na sportovní aktivitě. 
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Tabulka č. 5: Přehled hlavních biologických funkcí vitamínů rozpustných v tucích 

v závislosti na sportovní aktivitě (Vilikus, 2012; Bojanić, 2013). 

Vitamín DDD Funkce Příznaky nedostatku ve sportu 

A  

(retinol) 

700-900 

µg 
antioxidant oxidační stres - únava 

Beta-karoten 6-15 mg   

D  

(kalciferol) 

5-10 µg metabolismus vápníku a 

fosforu 
špatná obnova kostní tkáně 

E  

(tokoferoly) 

8-12 mg antioxidant, regenerace 

svalové hmoty 

svalová únava, zhoršené reflexy, 

oxidační stres - celková únava 

K 700-900 

µg 

mineralizace kostí, 

hladina vápníku v krvi 
snížení kostní denzity 

 

Vilikus (2012) uvádí fakt, že sportovci s přiměřeným energetickým příjmem nemají 

problém s nedostatkem vitamínů. Zmiňuje také nedávné průzkumy z roku 2001, které 

potvrzují fakt, že nejčastěji užívanými suplementy u různě orientovaných sportovců jsou 

právě vitamínové doplňky. Weight (1988) a Williams (2005) uvádějí ve svých článcích, že 

nadměrný přísun vitamínových doplňků nemá za následek zvýšení sportovního výkonu 

v žádném směru. 

2.3.3.2  Minerály a stopové prvky 

Minerální látky a stopové prvky spadají do kategorie anorganických sloučenin, které 

lidské tělo neprodukuje, ale také nespotřebovává. Tyto látky jsou z těla odváděny ve formě 

potu, moči či stolice, a právě proto je nutné je v podobě potravy nebo nápojů doplňovat 

(Mach, Borkovec, 2013). Ačkoliv je jejich potřeba během dne velmi malá, jsou 

nepostradatelnou součástí biochemických procesů v lidském těle (Perlín, 2007). 

Podle potřeby organismu lze minerální látky rozdělit na dvě základní skupiny, kterými 

jsou minerální prvky (majoritní, minoritní) a stopové prvky (Velíšek, 2009). Konopka 

(2004) uvádí základní hodnoty u minerálních prvků převyšující 100 miligramů a stopové 

prvky, když je příjem nižší než 100 miligramů za den. Oproti tomu Perlín (2007) uvádí 

u majoritních minerálních prvků denní potřebu vyšší než 100 miligramů, u minoritních 

menší než 100 miligramů a u stopových prvků hodnoty v řádu mikrogramů. 

Minerální látky jsou důležité především k udržení stability elektrického náboje 

buněčných stěn. Vyskytují se jako elektrolyty a ionty a umožňují vzruch mezi buňkami 

a nervovými vlákny. Jako další důležité vlastnosti minerálních látek lze uvést regulaci 

osmotického tlaku, udržování stálé kyselosti vnitřního prostředí a regulaci činnosti enzymů 
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(Konopka, 2004). Hrají tedy důležitou roli například u svalové kontrakce, nervosvalové 

činnosti, transportu kyslíku, výstavby kostí, oxidativní fosforylaci apod. (Williams, 2005). 

Jejich nedostatek může být způsoben poruchami organismu (nedostatečný příjem 

v potravě, nadměrné pocení, zvracení, průjem apod.) a může také negativně ovlivnit 

i výkon sportovce. Nejdůležitějšími minerální prvky pro sportovce je sodík - chlorid sodný 

(kuchyňská sůl), draslík a hořčík. Jako důležité stopové prvky potřebné pro sportovní 

výkon můžeme zmínit selen, zinek, železo a také mangan či měď (Konopka, 2004). Dále je 

nutné také zmínit vápník, což je jeden z nejdůležitějších minerálů ovlivňující svalové 

funkce, přenos nervového vzruchu apod. (Hnízdil, Kirchner, Novotná, 2005). Maughan 

a Burke (2006) ve své publikaci zmiňují, že stravovací průzkumy a studie spotřeby 

minerálů prokázaly příjem dostatečného množství minerálních látek a stopových prvků 

z běžné stravy. 

V následující tabulce (tabulka č. 6) zmíníme důležité minerální látky, které jsou 

sportovci užívány při sportovním výkonu (Maughan, 2014). 

 

Tabulka č. 6: Přehled hlavních biologických funkcí vybraných minerálních látek 

v závislosti na sportovní aktivitě (Vilikus, 2012; Devlin, Williams, 1992; Maughan, 2014). 

Minerální látka DDD Funkce Příznaky nedostatku 

ve sportu 

Železo 
8-18 mg 

transport kyslíku, energetický 

metabolismu 

anémie (únava, 

malátnost apod.) 

Hořčík 

320-420 

mg 

glykolýza, přeměna lipidů a 

proteinů, hydrolýza ATP, 

údržba elektrického 

potenciálu ve svalech 

snížení výkonu, 

svalové křeče 

Zinek 

8-11 mg 

energetický metabolismus, 

proteosyntéza, imunitní fce, 

regulace hormonů, fyziolog. 

regulace, proces hojení 

špatné hojení, oslabení 

imunity, úbytek váhy 

apod. 

Chrom 
mg 

zvýšení efektivity inzulinu, 

transport aminokyselin 

deprese, únava, 

nevolnost 

 

2.3.3.3  Antioxidanty 

Mezi antioxidanty můžeme zařadit zejména vitamín C, E a beta-karoten (provitamín A), 

ale také  B1, B6, kyselinu pantotenovou a některé stopové prvky (selen, zinek, měď 

a mangan), které Kleiner a Greenwood-Robinson (2010) ve své publikaci uvádí. Ty chrání 

buňky a tkáně sportovců díky své schopnosti neutralizovat škodlivý efekt volných radikálů 
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vznikajících při namáhavých aerobních činnostech, pohybu ve znečištěném prostředí, 

nadměrném kouření apod. (Eberle, 2000; Sen, 2001). Konopka (2004) navíc uvádí, že 

volné radikály svou oxidací poškozují důležité struktury organismu (lipidy, lipoproteiny, 

proteiny, buněčné membrány, enzymy a také dědičné informace). Při přetížení ochranného 

systému jsou antioxidanty schopny znemožnit nadměrný vznik volných radikálů 

(oxidativní stres) a také zabránit řetězovým reakcím způsobených touto negativní činností. 

Díky příjmu antioxidantů z potravy či doplňků stravy můžeme zmírnit devastaci 

svalových tkání. Naopak lze pozitivně ovlivnit rychlost regeneračních procesů, podpořit 

funkce imunitního systému a tím zamezit nežádoucím chronickým chorobám jako 

například onemocnění srdce. Je však nutné zdůraznit, že antioxidanty nenapomáhají ke 

zlepšení sportovního výkonu (Eberle, 2000), nicméně studie potvrzují účinnost 

antioxidantů (omezení škodlivých účinků fyzické zátěže a zmenšení poškození svalových 

tkání) při sportovních činnostech (McGinley, Shafat, Donelly, 2009). Nejúčinnějším se 

však ve studiích ukázal vitamín E při dávkování 100 - 200 miligramů za den, který 

pozitivně ovlivňuje snížení oxidativního poškození tkání svalů (Evans, 2000; Ji, 1999). 

2.3.3.4  Proteinové, aminokyselinové přípravky 

Proteinové přípravky 

Jak už jistě víme, bílkoviny jsou nezbytné stavební jednotky svalů a mají funkci 

v nejrůznějších směrech lidského organismu. Získávání proteinů ze stravy je u vyšších 

nároků sportovců celkem nemožné, a tak se obracejí právě na využití proteinových 

doplňků. V dnešní době nabízí trh velmi široký výběr kvalitních proteinových přípravků 

(Mach, 2012). Tyto přípravky patří mezi nejrozšířenější doplňky stravy, které jsou užívány 

sportovci všech výkonnostních skupin. Jejich konzumací se sportovci, zejména silově 

orientovaní, snaží dosáhnout vybudování většího objemu svalů. Vybudování velkých svalů 

si logicky žádá zvýšený příjem bílkovin, které tyto přípravky přinášejí (Vilikus, 2012). 

Podíl proteinu v dostupných přípravcích se pohybuje okolo 50 - 90 % ve 100 gramech 

(Pavluch, Frolíková, 2004).  

Jako hraniční dávka bílkovin byla stanovená hodnota 1,8 - 2,0 gramů na kilogram 

tělesné hmotnosti. Část sportovní populace (vzpěrači, kulturisté apod.) se snaží tuto 

hodnotu navýšit (až 4 gramy na kilogram tělesné hmotnosti) s domněním většího účinku 

(Maughan, Burke, 2006). 
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Při silovém tréninku nedochází k tak velké redistribuci krve jako u tréninku 

vytrvalostního a díky tomu lze aminokyselinové suplementy (rozložený protein) přijímat 

již 30 minut po zátěži nebo během posilování (Vilikus, 2012).  

Gleeson (2005) uvádí, že doporučený příjem bílkovin (1,2 - 1,8 gramů na kilogram 

tělesné hmotnosti) se nezdá být pro sportovce škodlivý. Tyto studie však nemají velkou 

podporu a nejsou zcela ověřeny. 

Nedostatečný příjem bílkovin má pro tělo negativní dopady: pomalejší nárůst svalové 

hmoty a síly, těžké bolesti svalů po cvičení, zvýšené riziko infekce a pomalejší syntézu 

glykogenu, která napomáhá regeneraci (Hallihan, 2009). 

Proteinové přípravky lze rozdělit do několika základních skupin (Pasquale, 2002): 

 

 Syrovátkový protein 

Syrovátkový protein (Whey protein, syrovátková bílkovina) je název pro frakci 

získávanou složitým postupem, která se nachází v mléce (syrovátka). Obsahuje skupiny 

vitamínu B, selen a vápník (Mach, 2012; Kleiner, Greenwood-Robinson, 2010; Pastucha 

2014). Jeho oblíbenost je zapříčiněna kvalitní rozpustností a vysokým obsahem 

esenciálních aminokyselin okolo 50 % (Fořt, 2002). Bucci a Unlu (2000) navíc uvádí, že 

přibližně polovina ze zmiňovaných 50 % (cca 26 %) obsažených esenciálních 

aminokyselin jsou BCAA (větvené aminokyseliny). Díky tomu je tento bílkovinný substrát 

velmi oblíbený. Fořt (2001) uvádí, že kvalitní „whey protein“ obsahuje malé množství 

mléčného cukru.  

Syrovátkový protein je charakteristický svou stimulací proteosyntézy a také zvýšením 

procenta svalové hmoty, což je spojeno s pohybovou aktivitou zejména u silových 

sportovců. Dodává také pozitivní hodnocení ve směru zvýšení svalové síly a redukci 

tukové tkáně (Vilikus, 2012). Willoughby, Stout a Wilborn (2007) ve své publikaci 

dokazují, že aplikace 14 gramů syrovátkového proteinu a 6 gramů volných aminokyselin 

2x denně (1 hodinu před a ihned po tréninku) způsobila zvýšení celkové hmotnosti (bez 

navýšení tuku), a to svalové hmoty i svalové síly oproti kontrolní skupině.  

Avšak důkaz, týkající se klinické účinnosti, není dost silný. Tudíž není možné ustanovit 

závěrečná doporučení týkající se užívání syrovátkového proteinu (Graf, Egert, Heer, 2011). 

Syrovátková bílkovina zvyšuje glutathion, což je antioxidant lidského těla (Thorne, 

Embleton, 1999). Kleiner a Greenwood-Robinson (2010) uvádí výzkumy, které dokazují, 

že antioxidační účinky glutathionu mají vliv na zvýšení sportovního výkonu. To potvrzuje 
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také studie, která uvádí, že whey protein obsahuje vysoký podíl cysteinu, který produkuje 

glutathion (Mariottti, 2004). 

Syrovátkové proteiny můžeme ještě dále rozdělit do tří skupin: 

o Koncentrát (WPC - „Whey Protein Concentrate“) 

Tyto proteinové přípravky obsahují 41 – 85 % obsahu bílkovin ve 100 gramech. 

Z těchto tří skupin je nejpomaleji stravitelný, ale nejchutnější (Internetový magazín 

Ronnie, 2011). 

o Izolát (WPI - „Whey Protein Isolate“) 

Předností tohoto proteinu je vysoký obsah bílkovin 85 – 95 % s minimem tuku 

a laktózy. Nevýhodou je však menší podíl vitamínů a jiných prospěšných látek. Izolát je 

využíván především při redukčních obdobích (Internetový magazín Ronnie, 2011). Kleiner 

a Greenwood-Robinson (2015) uvádí, že proteinový koncentrát a izolát jsou výbornou 

alternativou pro kvalitní příjem bílkovin u vegetariánů. 

Cribb (2006) ve svém článku uvádí studii, která zkoumala účinky dvou proteinů - 

izolátu a kaseinu, týkající se síly a složení těla. Izolát dosáhl ve všech směrech lepších 

výsledků než kasein. Tím lze potvrdit také výše uvedené studie s účinky syrovátkových 

proteinů. 

o Hydrolyzát 

Pro lepší stravitelnost bílkovin a rychlejší nástup účinku se provádí tzv. syrovátková 

hydrolýza (předtrávení či předštěpení). Jedná se tvoření aminokyselinových řetězců 

(dipeptidů a tripeptidů). Studie potvrzují prospěšnost a rychlejší vstřebatelnost této 

bílkoviny a uvádí, že může být velkým přínosem pro sportující jedince (Manninen, 2004). 

 

 Kasein 

Kasein je bílkovina, která je obsažená v kravském mléce. Pro něj charakteristickou 

a mnohdy vyhledávanou vlastností je pomalá stravitelnost (Skolnik, Chernus, 2011). Toto 

pomalé vstřebávání je výhodné pro déletrvající „uvolňování“ bílkovin do svalů žádoucí 

během tréninku nebo jako výživa při jídelním půstu - spánek apod. (Kleiner, Greenwood-

Robinson, 2010). Společné užívání kaseinu a syrovátkového proteinu je vhodné pro 

budování svalové hmoty a omezování odbourávání svalových bílkovin (Skolnik, Chernus, 

2011). 
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 Sójový protein 

Tento komplexní protein je extrahován ze sójových bobů. Má velice vhodné 

aminokyselinové spektrum s vysokým procentem esenciálních aminokyselin, avšak 

omezeným množstvím cysteinu a metioninu (Pastucha, 2014). Kleiner a Greenwood-

Robinson (2010) tvrdí, že aplikace jen tohoto proteinu není postačující pro nárůst svalové 

hmoty. Avšak Skolnik a Chernus (2011) uvádí studii, která potvrzuje nárůst tukuprosté 

hmoty při užívání sójového proteinu. Účinnost však není tak velká jako u proteinu 

syrovátkového. 

 Sójový protein obsahuje také „isoflavonoidy“, což jsou látky podporující zdraví jedince 

(Kleiner, Greenwood-Robinson, 2010), a je vhodný pro vegany nebo pro jedince 

s nesnášenlivostí suplementů z mléka. Díky tomu se jedinec s takovýmto omezením vyhne 

proteinové karenci (Svačina, 2008). 

 

 Vaječný protein 

Tento protein je připravován z vaječného bílku (ovalbumin). Je považován za 

plnohodnotný protein, který je často srovnáván s ostatními proteiny (syrovátkový, sójový, 

kolostrum apod.). Jeho obliba na trhu však není veliká kvůli vysoké ceně produktů (Dente, 

Hopkins, 2004). 

 

 Hovězí kolostrum 

Hovězí kolostrum je tekutina předcházející produkci mléka (předlaktační výměšek). 

Má vysoký obsah růstových faktorů (např. IGF-1), aminokyselin a bioaktivních proteinů. 

V některých směrech je podobný syrovátkovému proteinu. Navíc má nízký obsah tuku 

a neobsahuje laktózu (Kleiner, Greenwood-Robinson, 2015). 

Crittenden (2009) ve své meta-analýze shrnul dosavadní studie týkající se účinků 

kolostra na výkon různých sportovců. Potvrzuje, že užívání kolostra má pozitivní vliv na 

zlepšení a zvýšení síly, rychlosti a vytrvalosti. Kladné výsledky se týkají také lepšího 

zotavení po výkonu a „silnější“ imunity u sportovců. 

 

 Gainer 

Gainery jsou přípravky obsahující velkou část rychle stravitelných sacharidů (okolo 

75 %) a zbylou část lehce stravitelných bílkovin (okolo 10 – 25 %) a díky tomu je můžeme 

zařadit mezi proteinové přípravky. Jejich využití spočívá především v doplnění zásob 

energie. Také lze zmínit podporu svalového růstu (gain = přibrat, zvětšit) a regeneraci 
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organismu po sportovním výkonu. Díky vyváženému poměru živin lze tento přípravek 

užívat jako možnou náhradu stravy, avšak ne jako plnou náhradu (Pavluch, Frolíková, 

2004; Pastucha, 2014). Většinou jsou obohaceny o vitamíny, minerály a jiné látky vhodné 

pro sportovní výkon – BCAA, kreatin apod. (Clark, 2014). Jsou zde v minimálním 

množství zastoupené také tuky, a to ve formě esenciálních polynenasycených mastných 

kyselin regenerujících poškozené membrány svalových buněk (Pastucha, 2014). 

 

Do této skupiny můžeme zařadit i jiné zajímavé výrobky například proteinové tyčinky. 

Tyčinky mívají různý poměr sacharidů a bílkovin, a proto jsou často využívanou svačinou 

či náhradou jednoho denního jídla (Kunová, 2004). 

Proteinové koncentráty mohou při překročení doporučeného dávkování způsobit jemné 

zažívací potíže, avšak nikdy ne vážné poškození zdraví (Fořt, 1998).  

 

Aminokyselinové přípravky 

Bílkoviny jsou během trávení rozkládány na jednotlivé aminokyseliny, které jsou poté 

využívány k různým účelům organismu sportovce. Jsou to například tvorba tkání, syntéza 

hormonů, zajištění imunitní práce organismu, transport minerálů a vitamínů apod. Nové 

aminokyseliny organismus získává z potravy, z rozštěpených tělesných bílkovin nebo 

právě syntézou v organismu. V bílkovině rozeznáváme 20 aminokyselin. Pro správné 

a efektivní fungování jsou potřebné všechny aminokyseliny (Mach, 2012; Maughan, 

Burke, 2006).  

Dělení aminokyseliny dle Macha (2012): 

 esenciální (tělo není schopno je syntetizovat a je důležitý přísun potravou či 

doplňky stravy), 

 podmíněně esenciální (tělo je schopno je syntetizovat za určitých okolností), 

 neesenciální (tělo je schopno je syntetizovat a nemusejí být doplňovány). 

 

Některé publikace uvádějí rozdělení jen na aminokyseliny esenciální a neesenciální – 

viz tabulka č. 7 (Vilikus, 2012; Maughan, Burke, 2006; Jeukendrup, Gleeson, 2004). 
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Tabulka č. 7: Esenciální a neesenciální aminokyseliny (Jeukendrup, Gleeson, 2004).  

Esenciální aminokyseliny Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, 

Methionin, Fenylalanin, Threonin, 

Tryptofan, Valin 

Neesenciální aminokyseliny 

 

Alanin, Arginin, Asparagin, Aspartát, 

Cystein, Glutamát, Glutamin, Glycin, 

Prolin, Serin, Tyrosin 

 

Tučně jsou v tabulce (tabulka č. 7) navíc označeny tzv. podmíněné esenciální 

aminokyseliny, ke kterým Mach (2012) navíc uvádí taurin a u neesenciálních ornithin 

a citrulin. 

Dále budou zmíněny už jen nejdůležitější aminokyseliny uváděné v literaturách, které 

souvisí se sportovním výkonem. Mezi tyto aminokyseliny patří větvené aminokyseliny 

(BCAA), glutamin a arginin. 

 

 Větvené aminokyseliny (BCAA) 

BCAA (Branched-Chai Amino Acid) jsou aminokyseliny s rozvětveným postranním 

řetězcem, mezi které řadíme leucin, izoleucin a valin (Vilikus, 2012). Těmto suplementům 

je připisována řada speciálních úloh v průběhu sportovního výkonu například ovlivnění 

metabolismu bílkovin, a tím zapříčiněná regenerace, nárůst svalové hmoty apod. Tyto 

skutečnosti však nebyly dosud zcela potvrzeny. 

Tyto aminokyseliny jsou v trávicím ústrojí poměrně dobře a snadno vstřebatelné, a to 

obzvlášť v tekuté formě. Vilikus (2012) uvádí, že využití větvených aminokyselin je 

vhodné zejména u vytrvalostních sportovců. Tímto tvrzením se zabývala i studie na 

vnímanou duševní a fyzickou námahu jachtařů při 32 hodinovém závodě, kterým byl 

podáván dietní plán obsahující BCAA. Fyzický stav mezi kontrolní skupinou a skupinou 

užívající BCAA nebyl statisticky významný. Avšak použití BCAA prokázalo snížení 

pocitu únavy a menší úbytek krátkodobé paměti (Portier et al., 2008). 

Tato studie potvrzuje, že požití BCAA nápoje (BCAA, arginin a sacharidy) po 

namáhavém výkonu mělo anabolické účinky během zotavení. Posuzovala se zde také 

účinnost na psychický stav po výkonu, kde byly zjištěny překvapivé výsledky. Došlo totiž 

ke snížení subjektivního pocitu únavy (Hsu et al., 2011).  

Blomstrnad (2006) uvádí, že zejména leucin má anabolické účinky na metabolismus 

proteinů zvýšením rychlosti syntézy bílkovin a rychlosti degradace proteinu v klidovém 

stavu svalstva. Tyto anabolické účinky BCAA byly zaznamenány také v průběhu zotavení 
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po vytrvalostním výkonu. Tuto studii podpořili i Crowe, Weatherson, Bowden (2006), 

kteří zkoumali ergogenní účinky BCAA, zejména tedy leucinu. Sledován byl účinek 

aplikace leucinu na 13 jedinců (10 mužů, 3 ženy) před a po 6 týdnech tréninku. Výsledky 

byly obdivuhodné. Aplikace leucinu způsobila zlepšení vytrvalostního výkonu a zvětšila 

sílu horní poloviny těla. 

Vilikus (2012) navíc uvádí studie, které potvrzují prodloužení času do vyčerpání 

(vytrvalost) a zvýšení laktátového prahu u gravidních krys (studie z roku 2009). Studie se 

zvířaty nemohou být zcela objektivní, jelikož jejich metabolismus se může výrazně lišit od 

metabolismu člověka (Jeukendrup, Gleeson, 2004). 

Akutní příjem větvených aminokyselin BCAA v přibližných dávkách 10 - 30 gramů za 

1 den se zdá být bez příznaků zdravotních komplikací. Tyto studie však nejsou podpořeny, 

a tudíž není zřetelné zdravotní riziko užívání BCAA (Gleeson, 2005). 

 

 Glutamin 

Tato neesenciální biogenní aminokyselina se v hojném množství nachází ve svalech 

a krevní plazmě, kde slouží zejména jako palivo pro imunitní buňky - v tomto případě je 

potřebný kvůli poklesu imunity, která se může vyskytnout pří náročné výkonové sportovní 

aktivitě (Applegate, 2002; Kleiner, Greenwood-Robinson, 2010). Vilikus (2012) uvádí, že 

glutamin je nejvíce zastoupená aminokyselina v organismu, která má antikatabolickou 

funkci zapříčiňující hydrataci svalových buněk, tvorbu hydrouhličitanů a blokování 

katabolických enzymů bránících rozpadu svalových buněk. To se projevuje zejména 

v průběhu tzv. „rýsovacího tréninku“ nebo při různých dietách. Jako další důležitou funkci 

glutaminu uvádí Gleeson (2008) dopravu dusíku mezi tkáněmi a stimulaci tvorby 

somatotropinu, čímž získává roli mírného anabolizéru. V tomto případě je tato látka 

vhodná a často užívána silovými sportovci. 

U dospělého člověka je jeho koncentrace po probuzení (na lačno) okolo 550 - 750 mmol 

na litr. V kosterním svalstvu, jako hlavní tkáni, dochází za podpory větvených 

aminokyselin k syntéze glutaminu a během 1 hodiny se do těla uvolní okolo 50 mmol. 

Studie uvádějí, že plazmatická koncentrace glutaminu při krátkodobé intenzivní aktivitě 

(do 1 hodiny) stoupá a naopak u dlouhodobé klesá. Tento jev poklesu glutaminu je 

způsobený zvýšením hladiny kortizolu a dochází tak ke glukoneogenesi v játrech, 

ledvinách a gastrointestinálním traktu. Díky tomu dochází například již k zmíněným 

poruchám imunity a možným infekčním onemocněním sportovců (Castell, 2003; Gleeson, 

2008). 
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Suplementace glutaminu byla zkoumána u sportovců provádějících dlouhotrvající 

intenzivní aktivitu, jako jsou běžci dlouhých tratí, veslaři apod. Nejvyšší pokles glutaminu 

byl pozorován u maratonců, a to přibližně o 20 % původní hladiny. Po jeho aplikaci byl 

zjištěn příznivý vliv na jeho hladinu a snížení možného výskytu infekčních onemocnění 

(Castell, Newsholme, 1997). Toto tvrzení týkající se nespecifického zvýšení imunity je 

však sporné, jelikož to některé studie zcela nepotvrzují (Nieman, 2000). Gleeson (2008) 

však uvádí malou podporu vyplývající z dobře sledovaných studií týkajících se podpory 

imunitního systému a již výše zmíněného antikatabolického efektu. Uvádí také, že může 

sloužit jako zdroj energie, kdy u vytrvalců šetří svalový glykogen. 

Vilikus (2012) dále uvádí, že zmírňuje psychické vyčerpání a depresi. To je způsobeno 

přeměnou glutaminu v mozku na kyselinu glutamovou a zvýšením hladiny GABA 

(kyselina gama-aminomáselná). Tento potenciál může být vhodný u jedinců potýkajících 

se s rizikovými sporty - například ve vysokých výškách, jako je horolezectví (zmírňuje 

projevy horské nemoci). Jako další účinek lze také uvést zvýšené uvolňování růstového 

hormonu využívaného zejména v kulturistice a fitness. 

Glutamin se také účastní procesů kontroly hydratace buněk. Díky tomuto buněčnému 

nasycení dochází k proteosyntéze, díky které je snížen rozpad proteinů. Jediné riziko 

spojené s nadměrným užíváním (například s tyrosinem a tryptofanem) je vznik 

psychického útlumu (Kleiner, Greenwood-Robinson, 2010).  

 

 Arginin 

Arginin patří mezi podmíněně esenciální aminokyseliny, které je vzhledem k malému 

výskytu v organismu nutno doplňovat pomocí stravy či právě doplňků stravy.  

Kleiner a Greenwood-Robinson (2010) uvádí, že pravděpodobně zvyšuje sekreci 

růstového hormonu, avšak zatím to nebylo žádnou studií potvrzeno. Nicméně hraje roli při 

účasti na syntéze kreatinu jako jedna ze tří potřebných aminokyselin (methtionin, glycin). 

Campbell et al. (2006) doplňuje také roli syntézy cytoplazmatických bílkovin, bílkovin 

jádra a detoxikaci amoniaku vzniklého při katabolismu dusíku (tvorba moči). Campbell et 

al. (2004) uvádí jako hlavní důvody užívání argininu u sportovců: 

 role sekrece endogenního růstového hormonu a inzulinu, 

 role účasti při syntéze kreatinu, 

 role šíření oxidu dusnatého. 
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Campbell et al. (2004) ve své publikaci uvádí fakt, že arginin stimuluje sekreci 

růstového hormonu. Avšak zdůrazňuje, že s tímto tvrzením se některé studie neztotožňují. 

Tím pádem tuto hypotézu nelze jednoznačně potvrdit. Dávkování vyvolávající tento stimul 

se pohybuje okolo 12 - 30 gramů. Jako další uvádí ergogenní účinky při syntéze kreatinu. 

V tomto směru uvádí, že je nepravděpodobné, aby užívání argininu vedlo k nárůstu 

koncentrace kreatinu v organismu sportovce.  

Jako třetí uvedená role má za úkol šíření oxidu dusnatého (NO). NO molekula 

způsobuje dilataci (rozšíření) cév a díky tomu zlehčuje průtok krve k periferiím. NO 

vzniká za pomoci syntézy z argininu (Campbell et al., 2006). Díky NO dochází k úpravě 

svalových funkcí, kde můžeme zmínit například svalovou kontrakci, homeostázu glukózy 

a vlastní regulaci průtoku krve. Hlavním úkolem NO je zvýšení zásoby kosterního svalstva 

krví, nesoucí potřebné látky potřebné při sportovním výkonu jako jsou živiny apod. 

(Campbell et al., 2004). 

Bylo provedeno mnoho studií zjišťujících účinky argininu. První, námi uvedená studie 

(Camin et al., 2010), byla provedena u normální populace (vysokoškoláci) na zjištění 

prahu únavy při fyzické zátěži při aplikaci 1,5 a 3 gramů. Výsledky ukázaly, že u skupiny 

užívající arginin se zvedla prahová únava o cca 20 % oproti skupině s placebem. 

Campbell et al. (2006) zmiňuje výzkum, který testoval skupinu sportovců, kteří užívali 

12 gramů argininu ve třech dávkách po dobu 8 týdnů. Výsledky tohoto výzkumu odhalily 

zlepšení silového výkonu v maximální síle u benchpressu a anaerobního výkonu 

testovaného za pomoci Wingate testu. Takový výsledek však nepřineslo testování 

tělesného složení, silové vytrvalosti a aerobní kapacity. 

Arginin je aplikován většinou při období shazování hmotnosti (například u kulturistů), 

které zahrnuje rýsovací tréninky a různé redukční diety (Vilikus, 2012). 

2.3.3.5  Spalovače tuků 

Za jeden z nejpopulárnějších doplňků stravy je často označován „spalovač tuků“, který 

je využíván jedinci kvůli jeho funkčním vlastnostem - zlepšení zdravotního stavu, zlepšení 

výkonnosti, redukce tělesné hmotnosti nebo kombinace těchto efektů. Označením 

spalovače tuků jsou označovány látky, kterým je přiřazováno mnoho reaktivních činností 

organismu ve spojení s tuky (obrázek č. 2) například akutní zvýšení metabolismu tuků 

nebo energetického výdeje, narušení vstřebávání tuků, zvýšení oxidace tuků v průběhu 

pohybové aktivity, a to s již výše zmiňovaným cílem snížení hmotnosti, nebo úpravy zásob 
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podkožního tuku. Většinou jsou tyto suplementy složeny z velkého množství látek, kde 

každá tato látka má svou užitečnou roli. Tyto látky pak dohromady umožňují speciální 

reakce a lze jim připsat aditivní účinek (Jeukendrup, Randell, 2011). 

 

 

Obrázek č. 2: Interakce "spalovače tuků" na zvýšení metabolismu tuků a podporu hubnutí 

(Jeukendrup, Randell, 2011) 

 

Existuje mnoho doplňků, které zvyšují nebo zlepšují metabolismus tuků obsažených 

v běžných spalovačích. Podle Jeukendrup a Randell (2011) mezi nejoblíbenější doplňky 

v oblasti spalovačů tuků patří: 

 kofein, 

 karnitin, 

 zelený čaj, 

 konjugovaná kyselina linolová (CLA), 

 forskolin, 

 chrom, 

 řasy, 

 fucoxanthin. 

 

Thorne a Embleton (1999) rozdělili spalovače tuků do skupin tzv. stimulačních 

a nestimulačních spalovačů. Uvádí, že stimulační spalovače stimulují nervový systém 

a díky tomu dochází k termogenní aktivitě, která má za následek zrychlení metabolismu. 

Do této skupiny látek patří kofein, synefrin, zelený čaj, kakaové boby apod. Na druhé 

straně nestimulační spalovače jsou pro tělo šetrnější, jelikož neobsahují stimulační látky. 

V této skupině lze zmínit CLA, chrom, pyruvát, karnitin apod. 
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Dle studií uvedených v publikaci Jeukendrup a Randell (2011) je nedostatek vědeckých 

důkazů u většiny z výše jmenovaných látek o tom, že mají významný vliv na metabolismus 

tuků apod. Avšak tomuto tvrzení se vymyká kofein a zelený čaj, u kterých byly nalezeny 

důkazy o vlastnostech zlepšující metabolismus tuků. Hodgson, Randell a Jeukendrup 

(2013) uvádí fakt, že v novější studii je zelený čaj také neprůkazným činitelem 

metabolismu tuků z důvodu nejasností mechanismu působení zeleného čaje na organismus.   

U některých látek (například CLA) jsou výsledky šetření velmi blízko potencionálnímu 

úspěchu, avšak chybí „nezvratný důkaz“. Tento fakt potvrzují i Whigham, Watras 

a Schoeller (2007), kteří uskutečnili meta-analýzu 18 studií týkajících se CLA a jejího 

efektu na redukci tělesného tuku. Z nich však asi jen polovina prokázala snížení tělesného 

tuku a tím nedodala rozhodující závěry. 

Objevují se také případy odhalující potencionální nebezpečí po aplikaci některých 

spalovačů tuků. Jednalo se zde o doplňky stravy obsahující kyselinu usnovou, které jsou 

spojovány s hubnutím. Tyto látky však v řadě případů způsobily nežádoucí jaterní stavy, 

jako je mírná jaterní toxicita, chemická hepatitida, ale také selhání jater (Krishna, 2011).  

2.3.3.6  Sportovní nápoje 

Jak už jsme v kapitolách týkajících se pitného režimu zmínili, hlavním cílem 

doplňování tekutin je optimalizace stavu hydratace před, optimální přísun tekutiny 

a sacharidů během a rehydratace (doplnění energie) po sportovním výkonu (Maughan, 

Burke, 2006). Přejdeme-li k důležitosti sportovních nápojů, není spor o tom, že 

nejdůležitějším a také nejvyužívanějším je čistá voda (Fořt, 2002; Kleiner, Greenwood-

Robinson, 2010). Clark (2009) uvádí, že voda je pro doplnění deficitu tekutin postačující 

do 60 minut a poté (například u běhu) je aplikace sportovního nápoje značnou výhodou. 

Uvádí, že tyto sportovní nápoje poskytují: 

 částečné doplnění sacharidů napomáhající doplnění energie pro mozek a svaly, 

 sodík podporující vstřebávání vody a následné udržení v těle, 

 tekutiny (vodu) potřebné pro doplnění ztrát způsobených pocením. 

 

V praxi se však můžeme setkat s pojmem „iontové nápoje“, což jsou nápoje, které musí 

obsahovat sodík a draslík. Podle ztrát způsobených pohybovou aktivitou by měl být 

zmíněn i hořčík. Jeho účinky jsou však tlumivé (sedativní) a díky tomu není součástí těchto 

sportovních nápojů, jelikož by mohl způsobit zhoršení sportovního výkonu. Jako další 
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látky, které obsahují sportovní nápoje, můžeme jmenovat glukózu či řepný cukr (Vilikus, 

2012). V tabulce (tabulka č. 8) jsou srovnány některé nápoje na doplnění tekutin.  

 

Tabulka č. 8: Srovnání některých nápojů používaných na doplnění tekutin (Clark, 2009). 

Nápoj (240 ml) Energie (kcal/kJ) Sodík (mg) Draslík (mg) 

Gatorade 50/210 110 30 

Gatorade Endurance 50/210 200 90 

Coca Cola 100/420 5 - 

Pivo 100/420 12 60 

Pomerančový džus 110/442 2 475 

Brusinkovo-jablečný džus 175/735 5 70 

 

Druhy sportovních nápojů 

MUDr. Dalibor Pastucha uvádí, že sportovní nápoje jsou charakteristické obsahem 

minerálů a svou osmolaritou. Tyto nápoje lze rozdělit na hypotonické, izotonické 

a hypertonické (Pastucha, 2004). 

 

 Hypotonické nápoje 

Tyto nápoje mají nižší osmolaritu než vnitřní prostředí člověka. Ta je dána osmoticky 

aktivními látkami, jako je glukóza, ionty apod. Díky tomu jsou dnes tyto nápoje využívány 

především k hydrataci před sportem a také v jeho průběhu. Svým složením odpovídají 

nejvíce potu a díky nižšímu obsahu minerálů jsou lépe vstřebatelné a využitelné pro 

sportovní výkon než například nápoje izotonické (Pastucha, 2004). Díky tomu lze tyto 

nápoje aplikovat ve všech fázích sportovního výkonu (Škopek, 2010).  

 

 Izotonické nápoje 

Izotonické nápoje jsou charakteristické stejnou osmolaritou, jakou má vnitřní prostředí 

člověka a díky tomu je jejich vstřebávání pomalejší než u nápojů hypotonických. Lidský 

pot má tuto hodnotu nižší. Pokud tedy přijímáme tento nápoj při nízké intenzitě, bude 

příjem minerálních látek vyšší, a tím budeme více zatěžovat lidský organismus (Škopek, 

2010).  

Tyto nápoje se v dnešní době využívají zejména u výkonnostních či vrcholových 

sportovců. Jejich využití je vhodné také u déletrvajících sportovních aktivit, a to 

v prostředí s vyšší teplotou. Není vhodné užívat tyto nápoje jako celodenní pitný režim 

(Pastucha, 2004). Studie dokazují, že konzumace izotonického nápoje může zlepšit 
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sportovní výkon při delší, submaximální, vysoké intenzitě pohybové aktivitě. Dále bylo 

dokázáno, že užití po daném výkonu oddaluje nástup únavy (Khanna et al., 2005). 

 

 Hypertonické nápoje 

Osmolarita těchto nápojů je vyšší než vnitřní prostředí člověka. Díky tomu nejsou 

vhodné pro doplňování tekutin před nebo během zátěže, kvůli možnému narušení vnitřní 

elektrolytové rovnováhy. Jeho vypití pak vede k sekreci do střevního lumen, a tím 

způsobuje dočasné zhoršení rozsahu dehydratace (Maughan, Burke, 2006). Lze je využít 

ve fázi regenerace, kdy se snažíme doplnit nejen deficit tekutin, ale také ztracenou energii 

(Pastucha, 2014). 

2.3.3.7  Kofein 

Vilikus (2012) uvádí, že kofein je jednou z nejužívanějších stimulačních látek sportovců 

celého světa. Od počátku roku 2004 byl kofein zbaven titulu zakázané látky. Užívání této 

substance má za následek stimulaci činnosti mozku (šedé kůry mozkové) a oddálení či 

snížení únavy. Potlačení těchto symptomů nepřímo zlepšuje vytrvalostní aktivity. 

Vstřebávání kofeinu má díky své rozpustnosti v tucích rychlé vstřebávání v těle. Jeho 

metabolizmus probíhá v játrech, a to ve třech metabolitech, kterými jsou paraxanthin, 

theofylin a theobromin. Již 15 - 45 minut po konzumaci se v krvi může objevit zvýšená 

hladina kofeinu. Maximální množství se však objevuje později (cca po 1 hodině). Tělo se 

kofeinu a jeho metabolitů zbavuje ve formě moči v rozsahu přibližně 3 - 10 %. 

Vyloučením či spotřebou kofeinu organismem dochází ke snížení koncentrace kofeinu 

v krvi (Goldstein et al., 2010). 

Kleiner a Greenwood-Robinson (2010) uvádí negativní diuretický účinek kofeinu. 

Nejvýznamnější účinky kofeinu lze zařadit k vytrvalostním sportům. Díky zvýšení 

sekrece katecholaminů je účinný na cyklický adenosinmonofosfát (cAMP). To způsobuje 

zvyšování lipolýzy, a tím i možnost využití volných mastných kyselin (plazma a štěpení 

triglycerolů ve svalové tkáni). Díky tomu lze říci, že kofein šetří svalový glykogen a také 

zvyšuje výkon sportovce (Vilikus, 2012).  

Tarnopolsky (2010) ve svém článku uvádí různé studie shodující se na pozitivním 

účinku kofeinu při vytrvalostním zatížení z pohledu zvýšení výkonu či prodloužení doby 

pro vyčerpání. Ve velké většině těchto studií se používají dávky kofeinu v rozmezí 3 – 

6 miligramů na kilogram tělesné hmotnosti 1 hodinu před zahájením tělesného zatížení. 
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Také Vilikus (2012) uvádí studie potvrzující ergogenní efekt kofeinu při krátkodobé 

vytrvalostní aktivitě a u submaximální zátěže odpovídající střednědobé vytrvalostní zátěži. 

Hogervorstov (2008) zjistil u trénovaných cyklistů po aplikaci kofeinu navýšení 

rychlosti po dobu 2,5 hodiny (60 % VO2max) oproti kontrolní skupině užívající placebo. 

McNaughton (2008) ve své studii aplikoval 6 miligramů kofeinu na 1 kilogram tělesné 

hmotnosti u cyklistů 1 hodinu před tělesnou zátěží na ergometru. Závěry prokázaly 

významně lepší (p<0,03) výsledky v ujetí vzdálenosti za 1 hodinu jízdy. Skupina 

s kofeinem ujela přibližně o 1,5 kilometru více než skupina kontrolní. Vyšší koncentrace 

volných mastných kyselin a nižšího poměru výměny dýchacích plynů vypovídá o vyšším 

zapojení lipolýzy u vytrvalostních sportů. 

Výsledky novější studie vypovídají o tom, že perorálně podávaný kofein (6 miligram na 

kilogram hmotnosti) 65 minut před zápasem nemá statisticky významný ergogenní účinek 

u mladých fotbalistů v průběhu daného utkání (Pettersen et al., 2014).   

Obvyklé dávkování 1 hodinu před výkonem by se mělo pohybovat okolo 6 miligramů 

na 1 kilogram tělesné hmotnosti (Vilikus, 2012; Eberle, 2007). Ve většině studií se 

dávkování využívá při množství 3, 6 a 9 miligramů na kilogram hmotnosti (Goldstein et 

al., 2010). 

Mnoho studií se také zabývalo otázkou zdravotních rizik při konzumaci kofeinu. 

Některé studie hovoří o možném riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny. 

Avšak většina studií neprokázala žádný dopad na zdraví člověka a jakékoliv zdravotní 

potíže při obvyklé konzumaci kávy (3 - 8 šálků denně). U některých lidí však může kofein 

vyvolat nervozitu a stres, avšak ne zdravotní komplikace (Tarnopolsky, 2010). Hallström 

et al. (2006) uvádí, že kofein způsobuje vylučování vápníku v moči a může zrychlit ztrátu 

minerálů z kostí - jeho příjem je rizikový zejména u jedinců s osteoporózou. Následující 

tabulka (tabulka č. 9) uvádí vybrané potraviny obsahující kofein. 
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Tabulka č. 9: Obsah kofeinu ve vybraných potravinách - hodnoty kávy a čaje se liší podle 

použitých surovin a způsobu přípravy (Maughan, Burke, 2006). 

Potravina nebo nápoj Porce Obsah kofeinu (mg) 

Instantní káva 250 ml (šálek) 40 - 160 

Spařená káva 250 ml (šálek) 40 - 200 

Čaj 250 ml (šálek) 10 - 60 

Horká čokoláda 250 ml (šálek) 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 375 ml (plechovka) 40 - 49 

Nealkoholické povzbuzující nápoje 375 ml (plechovka) 72 

Energetické nápoje 250 ml (plechovka) 50 - 80 

Sportovní gel s kofeinem 30 - 40 g (šálek) 20 - 25 

 

2.3.3.8  Karnitin 

Karnitin je chemicky znám ve dvou optických izomerech. Biologicky aktivní je však 

pouze levotočivý, díky čemuž se setkáváme s označením L-karnitin. Ve sportovních 

doplňcích stravy jsou běžně k dostání tři formy karnitinu: L-karnitin, acetyl-L-karnitin 

a propionyl-L-karnitin (Hathcock, Shao, 2006).  

V lidském těle je obsaženo přibližně 20 gramů karnitinu, kdy je 98 % tohoto množství 

uloženo v kosterním svalstvu a srdečním svalstvu (Kleiner, Greenwood-Robinson, 2010). 

Galloway a Broad (2005) dodávají, že 1,4 % je navíc uloženo v játrech a 0,6 % 

v extracelulární tekutině. 

Tuto látku si lidský organismus dokáže sám vytvořit, a to z esenciálních aminokyselin 

lysinu a methioninu. Poté dochází k syntéze v játrech a ledvinách, kdy vzniklý karnitin 

pokryje přibližně 25 % denní potřeby organismu. Proto je člověk nucen zbylý deficit 

doplňovat stravou. Jako nejbohatší zdroj karnitinu se jeví zejména maso a mléčné výrobky 

(Vilikus, 2012). Příjem karnitinu z potravy je odhadován na 20 - 300 miligramů za den 

u zdravého člověka. Pro zajímavost - u vegetariánů se tato hranice pohybuje mezi 1 - 

3 miligramy za den (Galloway, Broad, 2005). 

Jako hlavní funkci karnitinu v těle uvádí Kleiner a Greenwood-Robinson (2010) přenos 

mastných kyselin do buněk, které jsou využity k tvorbě energie u sportovců. Uvádí, že 

karnitin zvyšuje výkonnost sportovce díky zajištění energie pro svaly pomocí tuku a tím 

pádem šetří svalový glykogen.  
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Dle výzkumů lze tyto dvě tvrzení potvrdit. Karlic a Lohninger (2004) potvrzují, že L-

karnitin má nesporný význam při dodávce energie kosterním svalům.  

Vliv karnitinu se netýká jen oxidace mastných kyselin, ale také nepřímo oxidace 

glukózy. S nedostatkem karnitinu dochází k navýšenému využití svalového glykogenu 

organismem, čímž dochází k brzkému nástupu anaerobní glykolýzy a tím i snížení 

vytrvalostního výkonu (Calvani, Reda, Arrigoni-Martelii, 2000). 

Vilikus (2012) ve své publikaci uvádí mnoho výzkumů týkajících se užívání karnitinu 

ve sportu. Uvedené výzkumy mají významné výsledky a to ty, že za použití karnitinu 

u sportovců dochází k:  

 poklesu procenta podkožního tuku,  

 navýšení VO2max,  

 zvýšení maximální výkonnosti,  

 zvýšení svalové výkonnosti,  

 oddálení svalové únavy,  

 nižším hodnotám respiračního koeficientu (RER), 

 zvýšení utilizace tuků, 

 šetření svalového glykogenu, 

 protektivnímu účinku na svalové buňky,  

 vzestupu aktivity enzymů dýchacího řetězce. 

  

Ze studií či výzkumů vyplývá, že krátkodobě užívaná látka karnitin zvýší jeho hladinu 

v krvi, avšak ne svalový výkon sportovce. Pro zvýšení výkonu je potřeba dodat karnitin 

přímo do svalů. Ten se ovšem dostaví až po delší době užívání, kterou autor uvádí 

v rozmezí 4 - 6 týdnů (Steidl, Zbránková, 2000). Následující tabulka (tabulka č. 10) 

porovnává obsah karnitinu ve vybrané stravě. 
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Tabulka č. 10: Obsah karnitinu ve vybraných potravinách (Jeudekdrup, Gleeson, 2004). 

Zdroj Množství L-carnitinu (v mg/100g) 

Skopové maso 210 

Jehněčí maso 78 

Hovězí maso 64 

Vepřové maso 30 

Králičí maso 21 

Kuřecí maso 7,5 

Mléko 2,0 

Vejce 0,8 

Ořechy 0,1 

2.3.3.9  Kreatin 

Kreatin je přirozeně objevující se látka v těle (kosterní svalstvo), tudíž je tělu vlastní. 

Greenhaff (1997) uvádí, že se tato sloučenina objevuje v malém množství i v játrech, 

ledvinách, mozku a u mužů ve varlatech. Tento suplement je sloučeninou 3 základních 

aminokyselin, kterými jsou arginin, methionin a glycin. Za pomoci biochemických 

pochodů jsou tyto aminokyseliny syntetizovány (převážně játra, ledviny a pankreas) a za 

působení enzymů vniká právě kreatin (Embleton, Thorne, 1999; Kleiner, Greenwood-

Robinson, 2010). Tato sloučenina se nachází ve svalovině. Typická strava za den obsahuje 

přibližně 2 gramy kreatinu (Clark, 2009). Dle Vilikuse (2012) přibližně polovina z této 

hodnoty pochází z potravy a druhá polovina z výše zmíněných aminokyselin. Potřeba 

kreatinu za jeden den tvoří přibližně 2 gramy (Greenhaff, 1997). 

Kleiner a Greenwood-Robinson (2010) uvádí, že kreatin je jeden z nejdůležitějších 

energetizujících suplementů přírodního původu určených především pro silové sportovce.  

Jak je známo, při intenzivní zátěži dochází ke štěpení molekulárního paliva 

adenosintrifosfátu (ATP -> ADP + P + energie), kdy vzniká energie. Paliva ATP je však ve 

svalech velmi málo a vydrží jen několik vteřin při intenzivní zátěži. Chceme-li daný výkon 

provádět po delší dobu, je nutné ATP obnovit (refosforylace). K této obnově či doplnění 

buněčné rezervy ATP dochází za pomoci kreatinfosfátu (CP). To vede k vytvoření ATP 

a volného kreatinu (C). CP se však objevuje také v omezeném množství a díky tomu se 

zejména silový sportovci snaží o navýšení jeho zásob (Vilikus, 2012; Maughan, Burke, 

2006). 

Tarnopolsky (2010) uvádí již první studie kreatinu prováděné roku 1992, které dokazují, 

že podáváním 20 gramů kreatinu denně po dobu pěti dnů se zvýšil celkový objem svalové 

hmoty a kreatinfosfát přibližně o 15 – 20 %. Greenhaff (1997) uvádí, že první dny užívání 



51 

 

je vstřebávání organismem nejvyšší. Uvádí vstřebatelnost cca až 30 % z konzumovaného 

množství.  

Na významné účinky kreatinu má vliv společné užití se sacharidy nebo proteiny, které 

mají větší účinek než jeho samotná konzumace (Maughan, Greenhaff, Hespel, 2011). 

Greenhaff (1997) ve své studii poukazuje po přijetí kreatinu v dávce 20 gramů po dobu 

pěti dní společně s jednoduchými sacharidy (okolo 370 gramů za den) na zvýšení kreatinu 

v těle o 60 %. Další studie se zmiňují také o nárůstu celkové hmotnosti. 

Skolnik a Chernus (2011) tvrdí, že kreatin u většiny lidí způsobuje zlepšení svalové síly, 

rychlosti a explosivní síly, ale také nárůst tukuprosté hmoty. To se dá vysvětlit například 

zmohutněním svalstva, které je způsobeno hydratací svalových buněk, tzv. nitrobuněčnou 

osmolalitou vedoucí k retenci vody. Avšak Vilikus (2012) uvádí, že podle několika 

nedávných studií aplikace kreatinu nezvýší jednorázovou maximální dynamickou sílu 

(zvednutí větší hmotnosti), ale navýší maximální izometrickou sílu (například udržení 

závaží nad hlavou po delší dobu). Zvyšuje také výkon při opakující se intenzivní zátěži, 

jako je posilování nebo intervalový trénink. Uváděné studie vypovídají také o zvýšení 

izometrické vytrvalosti. Rawson a Volek (2003) ve své studii ověřovali vliv kreatinu na 

silový trénink vzpěračů. Výzkumu se účastnilo 22 vzpěračů. U vzpěračů užívajících 

kreatin se zvýšila svalová síla o 20 %, oproti tomu jedinci s aplikací placeba dosáhli 

zvýšení o 12 %. Tím lze říci, že aplikace kreatinu vedla ke zvýšení maximální svalové síly 

o 8 %.  

V dnešní době však nejsou k dispozici žádné studie o zdravotních rizicích či negativních 

dopadech při dlouhodobém užívání kreatinu (Greenhaff, 1997; Maughan, Greenhaff, 

Hespel, 2011). 

Vilikus (2012) uvádí, že působení kreatinu není u každého jedince stejné. 

V následující tabulce (tabulka č. 11) jsou vypsány vybrané potraviny obsahující kreatin. 

 

Tabulka č. 11: Obsah kreatinu ve vybraných potravinách (Konopka, 2004). 

Potravina Obsah kreatinu (v g/kg) 

Sleď 6,5-10 

Losos 4,5 

Tuňák 2,7-6,5 

Treska 3 

Kambala 2,5 

Platýs 2 

Vepřové maso 5 

Hovězí maso 4,5 
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2.3.3.10  Kloubní výživa 

Sportovní doplňky, které obsahují kombinaci glukosamin sulfátu a chondroitin sulfátu 

jsou prostředky na trhu známé jako léčivo artritidy. Jelikož výzkumy zaměřené na účinnost 

těchto suplementů stále probíhají, je možno uvést první kladné výsledky ukazující pomoc 

při snižování bolesti a zlepšení pohyblivosti u pacientů trpících kloubním onemocněním či 

poruchou (Kleiner, Greenwood-Robinson, 2010). Mach (2012) ve své publikaci zmiňuje 

i jiné doplňky stravy či látky pomáhající při problémech s klouby, jako je kyselina gama-

linolenová (GLA), omega-3, antioxidanty, selen a látky viz tabulka (tabulka č 12). 

 

Tabulka č. 12: Přehled doplňků stravy na problémy s klouby (Mach, 2012). 

Suplement Hlavní uváděná funkce Dávkování (den) 

Boswellia serrata 

(extrakt) 

úleva od příznaků artritidy, protizánětlivý 

účinek 

500-1500 mg 

Cetylmyristoleát 

(CMO) 

prospěšný pro klouby 1-3 g 

Glukosamin protizánětlivý účinek, zlepšení regenerace 

poškozené tkáně 

500-300 mg 

Chondroitin protizánětlivý účinek, prospívá kloubům 1200-1500 mg 

Kyselina 

hyaluronová 

lubrikační účinek při osteoporóze, tlumí 

bolest při artritidě, redukuje otoky 

70-100 mg 

Měď aktivuje řadu enzymů, prospívá při anémii 5-15 mg 

Metylsulfonylmetn 

(MSM) 

tlumí bolest a zánět při artritidě, zlepšení 

regenerace 

500 mg 

Želatina zpevňuje strukturu, zvyšuje odolnost kloubní 

chrupavky, zlepšuje regeneraci a hojení 

10 g (ml) 

 

Chondroitin 

Chondroitin je látka zlepšující elasticitu kloubních chrupavek. K této, nejen pro 

sportovce, pozitivní příčině zlepšení dochází díky zadržení vody v chrupavce. Průzkumy 

však uvádějí na 20 analýzách, provedených u 3 846 jedinců, že aktivum chondroitinu je 

minimální nebo žádný. V této chvíli nejsou průkazné materiály, které by dokázaly 

pozitivní efekt při pomoci poškozeným chrupavkám. Přesto si tento přípravek mnoho 

sportovců chválí a užívají ho jako prevenci či jako pomoc při problémech s klouby. Nebyly 

prokázány nežádoucí dopady na zdraví při jeho aplikaci (Reichenbach, 2007).  

Lee et al. (2010) uvádí studii, při které byl zkoumán vliv denního užívání glukosamin 

sulfátu a chondroitin sulfátu u pacientů s kolenní osteoporózou. V tomto výzkumu 

neprokázaly dané látky významné zlepšení po prvním roce užívání. Nicméně po dvou 

letech denního dávkování chondroitin sulfátu byl pozorován malý, ale významný ochranný 
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účinek proti zhoršování kolenní osteoporózy u pacientů. To samé se dělo i u glukosamin 

sulfátu po třech letech denního dávkování. Z toho vyplývá, že tato kloubní výživa může 

zpozdit radiologický progres osteoporózy. 

 

Glukosamin 

Látka označována jako glukosamin hraje významnou roli při údržbě a regeneraci 

kloubních chrupavek (Clark, 2009). Mach (2012) uvádí, že glukosamin sulfát má 

protizánětlivý účinek i při tvorbě chrupavčité tkáně. 

I když se zatím neprokázal preventivní efekt glukosaminu při degenerativních 

procesech kloubů, studie dokazují, že dávkování třikrát denně (500 miligramů) má 

pozitivní vliv při středních a velkých bolestech kloubů (artrotické bolesti). Uvádí se časté 

podávání společně s chondroitinem (Clegg et al., 2006). 

Yoshimura et al. (2009) a Momomura et al. (2013) uvádějí ve svých studiích, že 

dávkování 1,5 a 3 gramů glukosaminu denně u fotbalistů a cyklistů může mít 

chondroprotektivní účinky (tzn. léčebné účinky osteoporózy za účelem zpomalení 

degenerativních změn) takové, že brání degeneraci kolagenu typu II u fotbalistů, cyklistů 

a jinak zaměřených sportovců. 

 

Tyto doplňky mohou u některých lidí způsobovat také nežádoucí či vedlejší účinky. 

Jako příklad lze uvést gastrointestinální potíže a poruchy zažívání - průjem (Eberle, 2007).  

2.3.3.11  Koenzym Q10 

Koenzym Q10, jinak známý jako „ubichinon“, je látka podobná karotenoidům, 

nacházející se v mitochondriích buňky, která funguje jako přenašeč elektronů v dýchacím 

řečišti. Její význam však také spočívá v recyklaci a tvorbě ATP. Lze říci, že hlavní role 

tohoto koenzymu je v chemických reakcích, kde dochází k transportu kyslíku 

a produkování energie (Vilikus, 2012 a Kleiner, Greenwood-Robinson, 2010). Fořt (2002) 

navíc tvrdí, že jeho aplikace má kladné výsledky pří potlačení syndromu chronické únavy, 

cukrovce a kloubních zánětů. 

Jeho koncentrace je zvýšena zejména v buňkách srdečního svalu a různá srdeční 

onemocnění mohou být způsobena právě nedostatkem koenzymu Q10 (Clark, 2009).  

Kleiner a Greenwood-Robinson (2010) uvádí jeho antioxidativní účinek, který je 

důležitý při likvidování volných radikálů. Taková nadprodukce volných radikálů způsobuje 
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oxidační stres, který způsobuje poškození biologických složek, jako jsou tuky, bílkoviny 

nebo genetický materiál.  

Tento antioxidativní účinek uvedla na pravou míru studie, kde se vliv koenzymu Q10 

testoval na jedincích, kteří provozují bojový sport kendo. Ze studie je patrné, že při 

podávání koenzymu Q10 se výrazně zvýšila hladina kreatinkynasy a myoglobinu. Tím se 

snížila rizika zranění u těchto jedinců (Kon et al., 2008). 

Antioxidační účinek koenzymu Q10 byl potvrzen i v další studii, kde byly díky jeho 

užívání ovlivněny markery oxidačního stresu. Dále studie uvádí, že značně ovlivňuje také 

propustnost a stabilitu membrán, růst buněk a inhibuje buněčnou smrt (Cooke et al., 2008).  

Kleiner a Greenwood-Robinson (2010) uvádějí, že i přes řadu studií potvrzujících vliv 

koenzymu Q10 na sportovní výkon není možné stanovit konečný verdikt. Objevují se totiž 

také studie, které tento vliv vyvrací, což potvrzuje ve své publikaci také Vilikus (2012). 

Obvykle se doporučují dávky v rozmezí 60-500 miligramů denně, a to podle intenzity 

tréninku. Koenzym Q10 je vhodný pro všechna sportovní odvětví (silová, rychlostní, 

vytrvalostní). Jeho uplatnění však nespočívá jen ve sportu, ale také například v klinické 

praxi (Vilikus, 2012). 

2.3.3.12  Ostatní  

HMB 

Hydroxy-methylbutyrát, ve zkratce HMB, je derivát kyseliny máselné a je látkou, která 

vzniká rozkladem leucinu (jedna z větvených aminokyselin). Organismus jej produkuje 

přirozeně, a to z bílkovin s obsahem leucinu, který se nachází zejména v mase (Kleiner, 

Greenwood-Robinson, 2010). HMB zamezuje nežádoucímu odbourávání bílkovin a chrání 

buňky při intenzivní zátěži. Dle tohoto tvrzení lze říci, že má zásadní antikatabolický efekt 

(Vilikus, 2012). 

U HMB bylo prokázáno, že jeho aplikace u sportovců či jinak pohybově orientovaných 

jedinců snižuje poškození kosterního svalstva způsobeného mechanickou prací (Da Justa 

Pintheiro et al., 2012; Nissen et al., 1996). 

Pozitivní výsledky přinesla také studie na potkanech, kteří přijímali 320 miligramů 

HMB na 1 kilogram tělesné hmotnosti po dobu 4 týdnů. Kontrolní skupině byl podáván 

„placebo“ roztok. Sledována byla maximální svalová síla, odolnost proti akutní únavě 

a množství ATP a glykogenu v lýtku. Prokázalo se zvýšení svalové síly, zlepšení akutní 

únavy a zvýšení hladiny ATP a glykogenu. Výsledky vypovídají o pozitivních účincích 
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HMB pro pohybovou aktivitu (Da Justa Pintheiro et al., 2012). Tyto účinky potvrzuje také 

Vilikus (2012), který uvádí dle uvedených studií, že aplikace HMB může způsobit nárůst 

svalové hmoty a růst svalové síly u sportovně orientovaných jedinců. 

HMB má velmi rychlý nástup účinku a jeho užívání je doporučeno především po delší 

přestávce sportovní aktivity, která může být způsobena například zraněním, onemocněním 

apod. Účinky jsou však velmi výrazné zejména u začínajících sportovců, kteří začínají 

s posilováním svého svalstva (Clark, 2009). Doporučené dávkovaní je v literaturách 

většinou uváděno v rozmezí 1 - 3 gramy denně ve 3 dávkách. Negativní dopad na zdraví 

při konzumaci HMB není znám (Vilikus, 2012). 

 

Energetické tyčinky a gely 

Pro rychlé dodání energie můžeme využít energetické gely kašovité konzistence, které 

mají vysokou koncentraci sacharidů. Jsou charakteristické rychlou vstřebatelností do 

krevního oběhu a jsou tak dobrým zdrojem energie, zejména při déle trvajícím výkonu. 

Některé gely mohou obsahovat také protein (Kleiner, Greenwood-Robinson, 2015). 

V podobném duchu lze charakterizovat také energetické tyčinky. Tak jako gely jsou 

vhodným zdrojem sacharidů. Díky lehké stravitelnosti jsou využívány během 

vytrvalostního výkonu jako rychlý přísun potřebné energie (Clark, 2009). Kleiner 

a Greenwood-Robinson (2015) dělí energetické tyčinky dle jejich specifického účelu na ty, 

které obsahují hodně sacharidů a málo tuků (energie pro výkon), ty, které slouží jako zdroj 

proteinů (růst svalů, dieta) a ty, které zastupují protein, sacharidy i tuky (náhrada denní 

stravy). 

 

Wobenzym 

Tato směs trávicích enzymů patří mezi prostředky tzv. systémové enzymoterapie. 

Obsahuje živočišné protézy trypsin, pankreatin, chymotrypsin a také některé rostlinné 

protézy jako je bromelain, papain (Bucci, 1995). 

Ve sportu je Wobenzym často využívaným doplňkem stravy, a to zejména kvůli svým 

antiflogistickým, analgetickým a antiedémovým účinkům (Vilikus, 2012).  

Výborné léčebné účinky této enzymoterapie ve sportovní medicíně spočívají zejména 

v omezení vzniku otoku, hematomu a jejich urychleného vstřebávání (Sportovní medicína, 

n.d.). Tento účinek potvrzuje studie, kde použití Wobenzymu urychlilo resorbci uměle 

vytvořeného hematomu a také snížení bolestivosti (Kleine, 1998). Jako významný účinek 

lze uvést protizánětlivé působení způsobené enzymatickým štěpením faktorů 
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vyvolávajících zánět a bolest. Další vlastností Wobenzymu je imunomodulační ovlivnění 

obranyschopnosti organismu (Sportovní medicína, n.d.). Vilikus (2012) uvádí, že užívání 

Wobenzymu navíc napomáhá k urychlenému odbourávání zplodin látkové výměny 

a odumřelých látek ze tkání po intenzivní pohybové aktivitě. 

 

Surgam 

Surgam je přípravek užíván zejména díky svým protirevmatickým, protizánětlivým 

účinkům a jako látka tlumící bolest. Účinnou látkou je v tomto přípravku kyselina 

tiaprofenová zabraňující tvorbě tkáňových působků (prostaglandinů), které způsobují vznik 

bolesti a zánětů v místě poškozené tkáně. 

Jeho užívání je vhodné při léčbě akutních a chronických revmatických poškozeních 

pohybového ústrojí, jako je postižení kloubů a páteře. Dále také při bolestivých potížích 

měkkých tkání (kosterní svalstvo, šlachy, vazy, úpony), bolestech zad, pooperativních 

zánětech a také při poranění měkkých tkání - podvrtnutí a namožení (Příbalový leták 

SURGAM LÉČIVA, 2004). Warley et al. (1994) uvádí ve své studii pozitivní účinek 

Surgamu na tlumení bolesti u pacientů po artroskopii kolena, a to jak v klidu, tak i při 

pohybu. Ostatní účinky však nebyly dostatečně potvrzeny. 

Díky tomu je Surgam využíván i ve sportovním odvětví, což je zřejmé i z výsledků 

výzkumu této diplomové práce. 

Při nadměrných dávkách či u citlivých jedinců mohou vzniknout zažívací obtíže, jako je 

nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku, krvácení do trávicího ústrojí (Příbalový leták 

SURGAM LÉČIVA, 2004). 

 

Vláknina 

Jako zdravou část výživy lze uvést i dostatečný příjem vlákniny, kterou lze definovat 

jako nestravitelnou část rostlinné potravy (Vilikus, 2012). Tyto nestravitelné polysacharidy 

lze rozdělit podle účinku na rozpustné a nerozpustné. Rozpustnou vlákninu zahrnující 

pektin, inulin, některé hemicelulózy, rostlinné slizy, rezistentní škroby apod. najdeme 

zejména v ovoci, ovsu, sladu, luštěninách a bramborách. Na druhé straně rozpustnou 

vlákninu obsahující lignin, celulózu a některé hemicelulózy nalezneme v zelenině, 

otrubách a celozrnných výrobcích (Svačina, 2008). Vilikus (2012) zmiňuje také částečně 

rozpustnou vlákninu (oligofruktózu).  

Konopka (2004) a Vilikus (2012) uvádějí stejné aspekty podporující zdraví, a to zdravé 

trávení zabraňující hnilobným procesům způsobujících chronické zácpy, divertikulitidy 
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střevní sliznice a také kolorektální karcinom způsobující například rakovinu tlustého 

střeva. Jako další lze uvézt charakteristickou bobtnavost, zvětšující objem tráveniny 

využívaný například v dietologii. 

Vláknina snižuje dobu vstřebávání sacharidů a snižuje tak glykemický index, což je 

výhodné ve sportovním výkonu (Clark, 2009).  

 

Omega-3 (rybí tuk) 

Mezi tyto mastné kyseliny (MK) s dlouhým řetězcem patří kyselina alfa-linoleová 

(ALA), dokosahexaenová (DHA) a eikosapentaenová (EPA). Omega-3 MK napomáhá 

v nahrazení omega-6 MK při zabudování do buněčných membrán. Zvýšený příjem omega-

3 MK dokáže omezit produkci prozánětlivých eikosanoidů, a to díky nahrazení omega-6 

MK v buněčných membránách (Skolnik, Chernus, 2011). Tartibian et al. (2011) potvrzuje 

ve své studii, že zařazení omega-3 MK napomáhá tlumit vzniklé záněty. Avšak další 

protizánětlivé účinky u sportovců nebyly dosud zcela prokázány.  

Jsou velmi důležitou složkou při prevenci srdečně-cévních chorob díky své schopnosti 

snižovat srážlivost krve. Dále brání vzniku mikrozánětů, snižují krevní tlak a hladinu 

krevních tuků. Omega-3 MK pomáhají také vývoji očí a mozku. Díky tomu lze říci, že má 

pozitivní vliv na předcházení a ovlivňování nežádoucích mentálních stavů (Muth, 2015). 

Sportovní výkon vyvolává uvolňování volných radikálů a dalších prozánětlivých látek 

cytosinů. Omega-3 MK produkují antioxidační enzymy, které napomáhají v odbourávání 

volných radikálů (Skolnik, Chernus, 2011). 

 

Mladý ječmen 

Tato zelená potravina, spolu s chlorellou, je využívána v řadě sportovních odvětví díky 

specifickým účinkům na lidský organismus. Obsahuje vyvážený poměr vitamínů, minerálů 

a stopových prvků, které jsou lehce vstřebatelné pro tělo člověka. Dále obsahuje důležité 

látky, jako jsou aminokyseliny důležité pro svalový růst, enzymy (působí proti zánětům, 

otokům a jsou vhodné při rekonvalescenci), zásadité pH zabraňující překyselení organismu 

apod. Jako další zásadní účinky u sportující populace lze uvést: podpora pitného režimu, 

antioxidativní účinek, bohatý zdroj energie pro sportovní výkon, vysoký obsah 

betakarotenu - chrání před negativním účinkem nadměrného působení slunečního UV 

záření, zvýšení obranyschopnosti organismu, zkrácení doby regenerace apod. (Bella zelené 

potraviny, 2015). 
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Kamiyama a Shibamoto (2012) uvádí studii potvrzující pozitivní vliv na zdraví člověka 

s možností zabránit onemocnění, které je způsobené oxidačním poškozením, jako jsou 

různé druhy rakoviny, záněty a kardiovaskulární onemocnění. 

Někteří sportovci potvrzují užívání mladého ječmene jako doplňku stravy (viz. 

praktická část diplomové práce). 

 

Chlorella 

Tato sladkovodní jednobuněčná řasa se užívá často ve formě tablet či tekutých výtažků 

jako doplněk stravy pro léčivé účinky. Je zdrojem některých minerálů, vitamínů, vlákniny, 

enzymů, esenciální mastné kyseliny apod., které mohou být prospěšné i ve sportovním 

odvětví. Avšak jednou z nejvíce pozoruhodných nutričních vlastností je vysoký obsah 

proteinu (přes 60 %) a všech esenciální aminokyselin. Hovoří se o ní také jako o přírodním 

antibiotiku či detoxikační látce pro lidský organismus. Mezi hlavní role chlorelly patří: 

udržení tělesného zdraví, předcházení nemocem a zlepšení regenerace (Ley, Potter, 2003). 

2.3.4  Důvody doplňování stravy u sportovců 

Výživa je celkově velmi důležitý aspekt pro zvládnutí velkého objemu a intenzity ve 

sportovním výkonu. U sportovců je však získání všech potřebných látek ze stravy zcela 

nemožné, a proto se většinou obracejí na komerční doplňky stravy. Toto doplňování stravy 

u sportovců má význam při snaze dosáhnout lepší vytrvalosti, síly, rychlosti, zlepšení 

a urychlení regenerace, snížení tělesného tuku, vybudování svalové hmoty a další účinky 

s cílem dosáhnutí lepšího sportovního výkonu (Maughan, Burke, 2006). Kleiner, 

Greenwood-Robinson (2010) a Fořt (2004) uvádějí, že některé důvody užívání doplňků 

stravy mohou mít také benefity pro zdravotní stav sportovce. Jako příklad lze uvést omega-

3 mastné kyseliny. 

Ve shrnutí můžeme uvést, že zásadními důvody doplňování stravy u sportovců je 

podpora zdraví sportovce a jeho výkonu. 

2.3.5  Konsenzuální prohlášení MOV o sportovní výživě 

Ve Švýcarském městě Laussane, 27. října 2010, vzniklo prohlášení Mezinárodního 

olympijského výboru (MOV) týkající se sportovní výživy a užívání doplňků stravy 

u sportující populace. Dle výsledného ustanovení lze říci, že MOV v mírném měřítku 
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uznává určité dietní postupy jako možnost zlepšení sportovní výkonnosti (Shirreffs, 

Maughan, 2013). Dále se v bodech zmíníme, co je hlavními myšlenkami prohlášení MOV 

o sportovní výživě (IOC, 2011):  

 Sportovní výživa významně ovlivňuje sportovní výkon. Pro dosažení 

maximálního výkonu ve sportu je důležité přizpůsobit zvláštní výživové 

strategie před, během a po tréninku či závodě. 

 Snaha sportovcům pomoci s rozvíjením různých výživových strategií, které jsou 

specifické pro daný druh sportovní aktivity. 

 Vhodně zvolená výživová strategie může sportovcům pomoci s přiblížením se 

optimálnímu somatotypu a dosáhnout tak vytyčených cílů. 

 V průběhu náročného (intenzivního, dlouhodobého) tréninku je důležité ohlídat 

příjem sacharidů odpovídající individuální potřebě jedince. Toto doplňování se 

ovšem týká také zotavení mezi tréninky nebo závody. 

 Doplňování bílkovin by mělo být vyšší než u „normální“ populace, a to i brzy po 

sportovní aktivitě, v množství, které bude postačující pro maximální využití 

proteosyntézy (udržení, posílení a regenerace). 

 Pří déle trvajícím závodu (déle jak 1 hodinu) by měl sportovec zahájit danou 

aktivitu s dostatečnou zásobou svalového glykogenu. Toho dosáhne konzumací 

sacharidové stravy s dostatečným předstihem před závodem či tréninkem. 

 Díky dostatečnému pitnému režimu během výkonu předejdou jedinci 

dehydrataci, která by dosáhla úrovně 2 % tělesné hmotnosti. Avšak nepít 

přespříliš, aby během závodu nedocházelo ke zvyšování tělesné hmotnosti. 

Důležité je také doplnění minerálů po dané sportovní aktivitě. 

 Zařazením suplementace, poskytující nezbytné nutriety, můžeme krátkodobě 

nahradit plnohodnotnou stravu potřebnou pro sportovní výkon.  

 Různé, volně dostupné, ergogenní doplňky výživy mohou zvýšit výkon 

u některých sportovců. Avšak počet těchto doplňků není moc obsáhlý. 
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3  CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE 

3.1  Cíl práce 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat obecné stravovací zvyklosti a užívání doplňků 

stravy u českých sportovců s klubovou působností.  

3.2  Hypotézy 

 H1: Čeští sportovci se zajímají o svou stravu a její pravidelnou konzumaci. 

 H2: Užívání různých diet sportovci nebude rozdílné mezi ženami a muži. 

 H3: Užívání doplňků stravy se zvyšuje s přibývajícím věkem sportovců. 

 H4: Nejčastěji užívanými doplňky stravy jak u žen, tak u mužů, jsou vitamínové 

suplementy, minerální suplementy, sportovní a iontové nápoje a proteinové 

a aminokyselinové přípravky. 

 H5: Reprezentanti ČR užívají doplňky stravy častěji než sportovci, kteří nejsou 

členy reprezentačního výběru. 

 H6: Doba věnovaná tréninku za týden má vliv na užívání doplňků stravy. 

3.3  Zdůvodnění hypotéz 

H1 -  Již v teoretické části jsme se zabývali, jak důležité je dodržování určitých zásad 

týkajících se stravy u sportujících jedinců. Lze tedy předpokládat, že dotazovaní 

sportovci z České republiky se budou zajímat o své stravování, a to i z pohledu jejího 

pravidelného dodržování. 

H2 – V dnešní uspěchané době je velmi často řešeným tématem redukce váhy za 

pomoci různých stravovacích programů (diet). Tato problematika je často řešeným 

tématem u nesportující populace (zejména u žen nebo jedinců se sedavým způsobem 

života). Ale jak je tomu u sportovců? Lze předpokládat, že „dietní programy“ jsou 

často využívány u některých sportů, které jsou charakteristické shazováním hmotnosti 

před blížícími se závody apod. (např. bojové sporty). Lze však také předpokládat, že 

dodržování různých diet je využíváno i u jiných sportů, a to například s cílem snížení 

procenta podkožního tuku (kulturistika), zvýšení glykogenových zásob svalstva 
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(sacharidová superkompenzace) a další. Díky těmto poznatkům předpokládáme, že 

rozdíly mezi muži a ženami budou minimální (statisticky nevýznamné). 

H3 – Tato hypotéza byla stanovena po prostudování meta-analýzy týkající se užívání 

doplňků dle stáří sportovců (McDowall, 2007). Studovaná meta-analýza nepřinesla 

průkazné výsledky potvrzující rozdíl v užívání doplňků stravy dle věku sportovců - 

některé její studie potvrzují, že s rostoucím věkem se zvyšuje procento sportovců 

užívající jednu část suplementů, avšak jiné z těchto studií tento rozdíl nezaznamenaly. 

Znění této hypotézy bylo tudíž pojato z logického hlediska, kdy děti a mládež nemá 

tak velký přístup k doplňkům stravy jako dospělí jedinci například z finančního 

hlediska. Různé suplementy mohou být více užívány s postupem času (kloubní výživa 

apod.). 

H4 – Při stanovení této hypotézy jsme vycházeli z výzkumu, který se zabýval 

nejčastěji užívanými doplňky stravy u sportovců (Maughan, Depiesse, Geyer, 2007). 

Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že nejvíce užívanými doplňky stravy jsou 

vitamínové, minerální a proteinové doplňky. Další výzkum prováděný na elitních 

sportovcích z Německa ukázal obdobné výsledky, kde navíc uvedl na třetím místě 

(hned za minerálními a vitamínovými suplementy) sportovní a iontové nápoje (Braun 

et al., 2009). 

H5 – Znění této hypotézy vychází z předpokladu, že rozdíly v užívání doplňků stravy 

budou statisticky významné mezi reprezentanty a ostatními sportovci. Je známo, že 

mnoho sportovců užívá suplementy při sportovním výkonu. Užívání doplňků stravy 

však není v dnešní době nic neobvyklého. Hojnost suplementů na trhu dává velkou 

možnost, a to nejen sportovcům, užívat tyto látky. Velké množství klubů, které nejsou 

účastníky nejvyšších soutěží, většinou nemá nějakého specialistu přes tuto oblast či 

nějakého člena zaměřeného na tuto problematiku (výživový poradci, kustodi, trenéři 

apod.). Oproti tomu jsou reprezentační kluby ve výhodě. Zastoupení jedinců, kteří se 

věnují této problematice, je patrné. Proto je logické tvrdit, že zde budou významné 

rozdíly mezi reprezentanty a ostatními sportovci, kteří do tohoto výběru nepatří. 

H6 – Tato hypotéza vychází z předpokladu vyššího příjmu doplňků stravy při 

zvýšených nárocích na sportovní výkon jedince. Rostoucí nároky sportovního výkonu 

s sebou nesou také větší počet změn organismu jedince (únava, zdravotní komplikace, 

bolesti apod.). Díky tomu je potřeba tělu dodávat více potřebných látek pro rychlejší 

zotavení, udržení zdraví apod., což do jisté míry umožňují právě doplňky stravy.  
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3.4  Úkoly práce 

 Rešerše odborných materiálů. 

 Prostudovat a zpracovat teoretická východiska práce. 

 Pomocí ankety „Stravovací zvyklosti“ zmapovat obecné stravovací zvyklosti 

sportovců v České republice se zaměřením na užívání doplňků stravy. 

 Vyhodnotit výsledná data s využitím statistických metod.  

 Vyslovit se ke stanoveným hypotézám. 

 Interpretovat výsledky a formulovat závěry. 
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4  METODIKA VÝZKUMU 

4.1  Výzkumný soubor 

Jako výzkumný soubor jsme si vybrali sportovce České republiky s klubovou 

působností. Veškeré testování začalo až po řádné přípravě výzkumné metody. 

Anketa byla distribuována řadě sportovních center a středisek po celé České republice. 

Otevřeno bylo 1 373 anket, z nichž se vrátilo 1 064 vyplněných. Úspěšnost návratnosti 

anket byla 77 %, což naznačuje velmi svědomitý přístup při vyplňování. Následně 

proběhla revize vrácených anket s výběrem pouze řádně vyplněných (byly odstraněny 

ankety bez kompletních údajů, s nesmyslnými údaji apod.), které poskytly požadované 

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

Tyto ankety byly sbírány od sportovců s klubovou působností v 75 městech České 

republiky (obrázek č. 3):  

 

 

 

Obrázek č. 3: Místa působnosti dotazovaných sportovců v České republice (Heluz, 2010)   
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Našeho výzkumu se zúčastnilo 752 mužů a 275 žen ve věku 7 - 45 let. S ohledem na 

přehlednější vyhodnocení byli respondenti rozděleni do čtyř záměrně připravených 

věkových skupin: 

 7 – 15 let, 

 16 – 20 let, 

 21 – 30 let, 

 31 a více let. 

 

Tabulka č. 13: Rozložení respondentů dle pohlaví a věku. 

 7 až 15 let 16 až 20 let 21 až 30 let 31 a více let Celkem 

Muži 298 406 36 12 752 

[%] 29,02 39,53 3,51 1,17 73,23 

Ženy 113 132 27 3 275 

[%] 11,00 12,85 2,63 0,29 26,77 

Celkem 411 538 63 15 1027 

 

Každý dotazovaný jedinec je vždy aktivním účastníkem jednoho z následujících sportů:  

 atletika,  

 basketbal,  

 fotbal,  

 házená,  

 judo,  

 plavání,  

 taekwondo,  

 triatlon,  

 volejbal. 

 

Tabulka č. 14: Rozložení respondentů dle pohlaví a sportu. 

 Atlet. Bask. Fotb. Ház. Judo Plav. Taek. Triat. Volej. Celkem 

Muži 106 50 447 0 22 4 6 25 92 752 

[%] 14,10 6,65 59,44 0,00 2,93 0,53 0,80 3,32 12,23 100 

Ženy 107 71 22 9 3 5 10 9 39 275 

[%] 38,91 25,82 8,00 3,27 1,09 1,82 3,64 3,27 14,18 100 

Celkem 213 121 469 9 25 9 16 34 131 1027 
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Graf č. 1: Rozložení respondentů dle pohlaví a sportu. 

4.2  Použité výzkumné metody 

Pro naši výzkumnou práci byla použita metoda anketního dotazování. Použita byla 

anketa „Stravovací zvyklosti“, která byla sestavena experty v oboru výživy a dietologie se 

zaměřením na sport. 

Tato anketa byla vytvořena v elektronické podobě pomocí webového nástroje 

Click4Survey.cz, kde byly použity otevřené, uzavřené i polouzavřené otázky. Jeho 

distribuce probíhala za pomoci elektronické pošty (e-mail). 

4.3  Postup při zpracování výsledků 

Výsledky získané anketním šetřením byly po celkové kontrole převedeny do připravené 

tabulky v  počítačovém programu Microsoft Office Excel 2011. Převedení a úprava těchto 

dat v tomto programu byla nutná pro další vyhodnocení a zpracování, které následně 

proběhlo za pomoci programu STATISTIKA. Tento program byl vybrán, jelikož je vhodný 

pro statistickou a grafickou analýzu a správu dat. Pro určení statistické významnosti byly 

použity neparametrické testy pro nezávislé soubory – Chí kvadrát a Mann Whitney test. 

Test Chí kvadrát slouží ke statistickému testování shody mezi očekávanými 

a pozorovanými hodnotami. Chí testem je vypočítána hodnota, která se poté srovnává 

s kritickou hodnotou odpovídající zvolené hladině významnosti (nejčastěji užívaná – 5 %) 

při daném počtu stupňů volnosti. Ta nás poté opravňuje zamítat nulovou hypotézu 

v případě, že námi vypočtená hladina významnosti (p) je menší než hodnota 0,05. Příslušná 
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hodnota byla hledána v tabulkách na již zvolené hladině významnosti (pravděpodobnost 

nesprávného odmítnutí nulové hypotézy). Při rozhodnutí o platnosti nulové hypotézy byla 

porovnána vypočítaná hodnota testového kritéria s tzv. kritickou hodnotou. 

Počítal se také Mann Whitney test. Tento test porovnává mediány ve dvou nezávislých 

souborech. Symbolem „p“ je označena pravděpodobnost chyby při zamítnutí nulové 

hypotézy, což bylo zmíněno již výše. 
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5  VÝSLEDKY 

5.1  Základní charakteristika 

Tabulka č. 15: Rozložení respondentů dle věku a sportu u mužů. 

 Atlet. Bask. Fotb. Judo Plav. Taek. Triat. Volej. Celkem 

7 až 15 

let 

24 15 174 5 3 3 14 60 298 

[%] 8,05 5,03 58,39 1,68 1,01 1,01 4,70 20,13 100 

16 až 20 

let 

74 35 258 2 1 0 9 27 406 

[%] 18,23 8,62 63,54 0,49 0,25 0,00 2,22 6,65 100 

21 až 30 

let 

5 0 12 12 0 3 2 2 36 

[%] 13,89 0,00 33,33 33,33 0,00 8,33 5,56 5,56 100 

31 a více 

let 

3 0 3 3 0 0 0 3 12 

[%] 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100 

Celkem 10

6 

50 447 22 4 6 25 92 752 

 

 

Graf č. 2: Rozložení respondentů dle věku a sportu u mužů. 

 

Z Grafu č. 2 je patrné, že u mužů je nejvíce zastoupená věková skupina 16 až 20 let 

a skupina 7 – 15 let a to u fotbalu. 
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Tabulka č. 16: Rozložení respondentů dle věku a sportu u žen. 

 Atlet. Bask. Fotb. Ház. Judo Plav. Taek. Triat. Volej. Celkem 

7 až 15 

let 

44 31 4 0 0 5 4 3 22 113 

[%] 38,94 27,43 3,54 0,00 0,00 4,42 3,54 2,65 19,48 100 

16 až 20 

let 

57 40 10 1 1 0 2 6 15 132 

[%] 43,17 30,30 7,58 0,76 0,76 0,00 1,52 4,55 11,36 100 

21 až 30 

let 

5 0 8 8 1 0 3 0 2 27 

[%] 18,52 0,00 29,63 29,63 3,70 0,00 11,11 0,00 7,41 100 

31 a více 

let 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 

[%] 33,33 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 100 

Celkem 107 71 22 9 3 5 10 9 39 275 

 

 

Graf č. 3: Rozložení respondentů dle věku a sportu u žen. 

 

U žen jsou nejvíce zastoupeny věkové skupiny 16 – 20 let a 7 – 15 let. Nejvíce žen, 

těchto věkových skupin se nachází v atletice, basketbale a volejbale.  
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Tabulka č. 17: Doba (roky) věnovaná danému sportu u mužů. 

 Počet Průměr Medián Min. Max. SD 

Atletika 106 5,95 5,00 1,00 19,00 3,54 

Basketbal 50 7,22 7,50 2,00 13,00 2,38 

Fotbal 447 10,70 11,00 4,00 31,00 2,81 

Judo 22 12,50 14,50 1,00 30,00 7,55 

Plavání 4 5,50 6,00 2,00 8,00 2,52 

Taekwondo 6 6,00 4,50 2,00 16,00 5,10 

Triatlon 25 4,28 3,00 1,00 17,00 3,32 

Volejbal 92 6,09 5,00 1,00 20,00 3,43 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

 

Tabulka č. 18: Doba (roky) věnovaná danému sportu u žen. 

 Počet Průměr Medián Min. Max. SD 

Atletika 107 6,28 6,00 1,00 15,00 2,92 

Basketbal 71 7,65 8,00 3,00 12,00 1,99 

Fotbal 22 9,86 9,00 3,00 21,00 4,48 

Házená 9 17,22 17,00 11,00 25,00 4,84 

Judo 3 16,00 17,00 11,00 20,00 4,58 

Plavání 5 5,20 5,00 4,00 7,00 1,30 

Taekwondo 10 5,00 4,00 1,00 13,00 4,06 

Triatlon 9 3,78 3,00 3,00 5,00 0,97 

Volejbal 39 7,15 7,00 4,00 18,00 2,78 

Legenda: SD = směrodatná odchylka 

 

Tabulka č. 19: Doba věnovaná tréninku (za týden) dle pohlaví. 

 1-2x 3-4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11-12x 12x a více Celkem 

Muži 20 165 238 152 81 38 25 11 16 6 752 

[%] 2,66 21,95 31,65 20,21 10,77 5,05 3,32 1,46 2,13 0,80 100 

Ženy 12 86 83 42 25 12 5 3 4 3 275 

[%] 4,36 31,27 30,19 15,27 9,09 4,36 1,83 1,09 1,45 1,09 100 

Celkem 32 251 321 194 106 50 30 14 20 9 1027 
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Graf č. 4: Doba věnovaná tréninku (za týden) dle pohlaví. 

 

Z Grafu č. 4 je patrné, že muži i ženy trénují nejvíce 3 – 4x, 5x a 6x v týdnu. 

5.2  Nástin stravovacích zvyklostí 

V následující kapitole budou zkoumány otázky týkající se obecných stravovacích 

zvyklostí českých sportovců a to v závislosti na jejich pohlaví, věkové skupině a sportu, 

který aktivně provozují. Věková skupina 21 – 30 let a 31 a více byly sloučeny z důvodu 

malého počtu respondentů, který nebyl vhodný pro statistické vyhodnocení. 

 

OTÁZKA: Zajímáte se o svojí stravu? 

 

Tabulka č. 20: Otázka: Zajímáte se o svojí stravu? Rozdělení respondentů dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 587 165 752 

[%] 78,06 21,94 100 

Ženy 218 57 275 

[%] 79,27 20,73 100 

Celkem 805 222 1027 

Pearson Chi-square: 0,175212, p=0,675521 
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Tabulka č. 21: Otázka: Zajímáte se o svojí stravu? Rozdělení žen dle věku. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 79 34 113 

[%] 69,91 30,09 100 

16 až 20 let 111 21 132 

[%] 84,09 15,91 100 

21 a více let 28 2 30 

[%] 93,33 6,67 100 

Celkem 218 57 275 

Pearson Chi-square: 11,5013, p=0,003182 

 

U otázky „Zajímáte se o svojí stravu?“ nebyl zjištěn významný rozdíl v odpovědích 

mezi muži a ženami (tabulka č. 20). Je patrné, že více jak 75 % respondentů se zajímá 

o svou stravu. Vliv věku v závislosti na odpovědích byl prokázán jen u žen, kde je patrné, 

že s přibývajícím věkem stoupá zájem o stravu (tabulka č. 21). 

 

OTÁZKA: Zkusil/a jste nějakou dietu? 

 

Tabulka č. 22: Otázka: Zkusil/a jste nějakou dietu? Rozdělení respondentů dle pohlaví. 

 ANO, několikrát ANO, jednou NE Celkem 

Muži 60 58 634 752 

[%] 7,98 7,71 84,31 100 

Ženy 51 47,000 177 275 

[%] 18,55 17,09 64,36 100 

Celkem 111 105 811 1027 

Pearson Chi-square: 48,2677, p=0,000001 

 

Tabulka č. 23: Otázka: Zkusil/a jste nějakou dietu? Rozdělení mužů dle věku. 

  ANO, jednou ANO, několikrát NE Celkem 

7 až 15 let 27 11 260 298 

[%] 9,06 3,69 87,25 100 

16 až 20 let 28 30 348 406 

[%] 6,90 7,39 85,71 100 

21 a více let 5 17 26 48 

[%] 10,42 35,42 54,17 100 

Celkem 60 58 634 752 

Pearson Chi-square: 61,0328, p=0,000001 
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Tabulka č. 24: Otázka: Zkusil/a jste nějakou dietu? Rozdělení žen dle věku. 

 ANO, jednou ANO, několikrát NE Celkem 

7 až 15 let 12 7 94 113 

[%] 10,62 6,19 83,19 100 

16 až 20 let 34 28 70 132 

[%] 25,76 21,21 53,03 100 

21 a více let 5 12 13 30 

[%] 16,67 40,00 43,33 100 

Celkem 51 47 177 275 

Pearson Chi-square: 36,8767, p=0,000001 

 

U otázky „Zkusil/a jste nějakou dietu?“ byl zjištěn významný rozdíl u pohlaví, kdy ženy 

zkoušejí častěji nějaké diety než muži (tabulka č. 22). Z výsledků je patrné, že s rostoucím 

věkem přibývá sportovců, kteří zařazují do své životosprávy různé diety. U obou pohlaví 

bylo tedy zjištěno, že častější užívání různých diet roste s přibývajícím věkem (tabulka 

č. 23 a 24). 

 

OTÁZKA: Kolikrát denně jíte? 

 

Tabulka č. 25: Otázka: Kolikrát denně jíte? Rozdělení respondentů dle pohlaví. 

 2x 3x 4x 5x 6x více jak 6x Celkem 

Muži 4 60 221 287 131 49 752 

[%] 0,53 7,98 29,39 38,16 17,42 6,52 100 

Ženy 1 24 72 122 38 18 275 

[%] 0,36 8,73 26,18 44,36 13,82 6,55 100 

Celkem 5 84 293 409 169 67 1027 

Pearson Chi-square: 4,51150, p=0,478351 

Otázka „Kolikrát denně jíte?“ nezjistila významné rozdíly v odpovědích mužů a žen 

(tabulka č. 25), a to ani dle vlivu věku. Je však patrné, že nejvíce mužů a žen odpovědělo, 

že se stravují 5x denně, což je jedno z doporučení správného stravování pro sportovce. 
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OTÁZKA: Která jídla jíte?  

 

Tabulka č. 26: Otázka: Která jídla jíte? Konzumování snídaně dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 632 120 752 

[%] 84,04 15,96 100 

Ženy 235 40 275 

[%] 85,45 14,55 100 

Celkem 867 160 1027 

Pearson Chi-square: 0,305244, p=0,580615 

 

U otázky „Která jídla jíte? s odpovědí snídaně“ nebyl nalezen významný rozdíl 

v odpovědích mužů a žen (tabulka č. 26), a to ani v závislosti na věku. Z výsledků je 

patrné, že více jak 75 % respondentů pravidelně snídá. 

 

Tabulka č. 27: Otázka: Která jídla jíte? Konzumování dopolední svačiny dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 621 131 752 

[%] 82,58 17,42 100 

Ženy 234 41 275 

[%] 85,09 14,91 100 

Celkem 855 172 1027 

Pearson Chi-square: 0,910672, p=0,339938 

 

Tabulka č. 28: Otázka: Která jídla jíte? Konzumování dopolední svačiny dle věku 

u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 249 49 298 

[%] 83,56 16,44 100 

16 až 20 let 344 62 406 

[%] 84,73 15,27 100 

21 a více let 28 20 48 

[%] 58,33 41,67 100 

Celkem 621 131 752 

Pearson Chi-square: 21,1176, p=0,000026 

 

Otázka „Která jídla jíte? s odpovědí dopolední svačina“ nezjistila významný rozdíl 

v odpovědích u mužů a žen (tabulka č. 27). Více jak 80 % dotazovaných konzumuje 

dopolední svačiny. U mužů byl prokázán rozdíl v odpovědích dle věku, kde je patrný 
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pokles dopoledních svačin po 21. roku života (tabulka č. 28). U žen tento rozdíl nebyl 

patrný. 

 

Tabulka č. 29: Otázka: Která jídla jíte? Konzumování oběda dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 742 10 752 

[%] 98,67 1,33 100 

Ženy 270 5 275 

[%] 98,18 1,82 100 

Celkem 1012 15 1027 

Pearson Chi-square: 0,333727, p=0,563474 

 

U otázky „Která jídla jíte? s odpovědí oběd“ nebyl zjištěn rozdíl mezi odpověďmi mužů 

a žen (tabulka č. 29), a to ani v závislosti na věku dotazovaných respondentů. Je však 

patrné, že naprostá většina sportovců oběd nevynechává. 

 

Tabulka č. 30: Otázka: Která jídla jíte? Konzumování odpolední svačiny dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 518 234 752 

[%] 68,88 31,12 100 

Ženy 211 64 275 

[%] 76,73 23,27 100 

Celkem 729 298 1027 

Pearson Chi-square: 6,01568, p=0,014181 

 

Na rozdíl od předešlých „jídel“ byl u otázky „Která jídla jíte? s odpovědí odpolední 

svačina“ zjištěn rozdíl odpovědí u mužů a žen (tabulka č. 30). Dle výsledků je patrné, že 

ženy častěji konzumují odpolední svačiny. Celkově lze říci, že přibližně 70 % sportovců 

dodržuje odpolední svačiny.  Rozdíl se u věkových skupin neprokázal. 

 

Tabulka č. 31: Otázka: Která jídla jíte? Konzumování večeře dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 744 8 752 

[%] 98,94 1,06 100 

Ženy 267 8 275 

[%] 97,09 2,91 100 

Celkem 1011 16 1027 

Pearson Chi-square: 4,47060, p=0,034485 
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Nepatrný rozdíl byl zjištěn i u otázky „Která jídla jíte? s odpovědí večeře“ v závislosti 

na pohlaví (tabulka č. 31). Vliv věku tu však potvrzen nebyl. Výsledky vypovídají o tom, 

že všichni sportovci, až na pár výjimek, konzumují večeře. 

 

Tabulka č. 32: Otázka: Která jídla jíte? Konzumování 2. večeře dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 265 487 752 

[%] 35,24 64,76 100 

Ženy 65 210 275 

[%] 23,64 76,36 100 

Celkem 330 697 1027 

Pearson Chi-square: 12,4312, p=0,000422 

 

Otázka „Která jídla jíte? s odpovědí 2. večeře“ uvádí statisticky významný rozdíl 

v konzumaci 2. večeře mezi muži a ženami. Muži konzumují 2. večeři častěji než ženy 

(tabulka č. 32). Vliv věku prokázán nebyl. 

 

OTÁZKA: Pijete při sportování? 

 

Tabulka č. 33: Otázka: Pijete při sportování? Rozdělení respondentů dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 714 38 752 

[%] 94,95 5,05 100 

Ženy 260 15 275 

[%] 94,55 5,45 100 

Celkem 974 53 1027 

Pearson Chi-square: 0,066274, p=0,796842 

Vliv pohlaví ani věku nebyl u otázky „Pijete při sportování?“ statisticky prokázán 

(tabulka č. 33). Výsledky uvádí, že naprostá většina sportovců dodržuje pitný režim během 

sportovní aktivity. 

5.3  Užívání doplňků stravy 

V následující kapitole budou zkoumány otázky týkající se užívání doplňků stravy 

českými sportovci, a to v závislosti na jejich pohlaví, věkové skupině a sportu, který 

aktivně provozují. 
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OTÁZKA: Užíváte nějaké výživové doplňky? 

 

Tabulka č. 34: Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Rozdělení respondentů dle 

pohlaví. 

 ANO, po 

celý rok 

ANO, 

sezónně 

ANO, občas NE, vůbec Celkem 

Muži 87 79 405 181 752 

[%] 11,57 10,51 53,86 24,07 100 

Ženy 39 17 150 69 275 

[%] 14,18 6,18 54,55 25,09 100 

Celkem 126 96 555 250 1027 

Pearson Chi-square: 5,25110, p=0,154315 

 

Tabulka č. 35: Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Rozdělení žen dle věku. 

 ANO, po 

celý rok 

ANO, 

sezónně 

ANO, občas NE, vůbec Celkem 

7 až 15 let 15 6 52 40 113 

[%] 13,27 5,31 46,02 35,40 100 

16 až 20 let 17 7 84 24 132 

[%] 12,88 5,30 63,64 18,18 100 

21 a více let 7 4 14 5 30 

[%] 23,33 13,33 46,67 16,67 100 

Celkem 39 17 150 69 275 

Pearson Chi-square: 16,7737, p=0,010156 

 

U otázky „Užíváte nějaké výživové doplňky?“ nebyl zjištěn rozdíl v odpovědích mužů 

a žen (tabulka č. 34). Více než polovina respondentů užívá doplňky stravy občas. 

V závislosti této otázky na věku byl zjištěn rozdíl dle věku jen u žen, kdy užívání doplňků 

stravy stoupá s narůstajícím věkem (tabulka č. 35). 
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OTÁZKA: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a?  

 

Tabulka č. 36: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Žádné 

užívání doplňků stravy dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 98 654 752 

[%] 13,03 86,97 100 

Ženy 33 242 275 

[%] 12,00 88,00 100 

Celkem 131 896 1027 

Pearson Chi-square: 0,192677, p=0,660699 

 

Otázka „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí žádné“ 

neprokázala rozdíl v odpovědích dle pohlaví. Tabulka č. 36 vypovídá o tom, že více jak 

80 % respondentů užívalo nějaké doplňky stravy během posledního roku. Rozdíl dle věku 

nebyl prokázán. 

 

Tabulka č. 37: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

vitamínů dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 540 212 752 

[%] 71,81 28,19 100 

Ženy 192 83 275 

[%] 69,82 30,18 100 

Celkem 732 295 1027 

Pearson Chi-square: 0,389617, p=0,532502 

 

Tabulka č. 38: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

vitamínů dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 201 97 298 

[%] 67,45 32,55 100 

16 až 20 let 309 97 406 

[%] 76,11 23,89 100 

21 a více let 30 18 48 

[%] 62,50 37,50 100 

Celkem 540 212 752 

Pearson Chi-square: 8,55935, p=0,013850 
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U otázky „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí vitamíny“ 

nebyl zjištěn statistiky významný rozdíl v užívání vitamínových suplementů mezi muži 

a ženami (tabulka č. 37). Více jak polovina dotazovaných užívá tyto doplňky stravy. 

Rozdíl ve věku byl prokázán jen u mužů, kde je tento suplement užíván nejvíce skupinou 

16 – 20 let (tabulka č. 38).  

 

Tabulka č. 39: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

minerálů dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 276 476 752 

[%] 36,70 63,30 100 

Ženy 88 187 275 

[%] 32,00 68,00 100 

Celkem 364 663 1027 

Pearson Chi-square: 1,94579, p=0,163045 

 

Tabulka č. 40: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

minerálů dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 88 210 298 

[%] 29,53 70,47 100 

16 až 20 let 169 237 406 

[%] 41,63 58,37 100 

21 a více let 19 29 48 

[%] 39,58 60,42 100 

Celkem 276 476 752 

Pearson Chi-square: 11,0058, p=0,004076 

 

Statisticky významný rozdíl v odpovědích dle pohlaví nebyl prokázán u otázky „Jaké 

výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí minerály“ (tabulka č. 39). 

Více jak polovina respondentů uvedla, že neužívá minerální suplementy. Vliv věku byl 

prokázán jen u mužů, kde nejvíce těchto doplňků užívá skupina 16 – 20 let (tabulka č. 40). 
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Tabulka č. 41: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

spalovačů tuků dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 18 734 752 

[%] 2,39 97,61 100 

Ženy 8 267 275 

[%] 2,91 97,09 100 

Celkem 26 1001 1027 

Pearson Chi-square: 0,216834, p=0,641464 

 

Tabulka č. 42: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

spalovačů tuků dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 2 296 298 

[%] 0,67 99,33 100 

16 až 20 let 12 394 406 

[%] 2,96 97,04 100 

21 a více let 4 44 48 

[%] 8,33 91,67 100 

Celkem 18 734 752 

Pearson Chi-square: 11,5817, p=0,003056 

 

U otázky „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí spalovače 

tuků“ nebyl zjištěn rozdíl v odpovědích mužů a žen (tabulka č. 41). Je však patrné, že 

tento doplněk stravy užívá jen minimální procento (okolo 2 %) dotazovaných. Vliv věku 

byl zjištěn jen u mužů, kdy je využíván u skupiny 21 let a více (tabulka č. 42). 

 

Tabulka č. 43: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

sportovních a iontových nápojů dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 469 283 752 

[%] 62,37 37,63 100 

Ženy 167 108 275 

[%] 60,73 39,27 100 

Celkem 636 391 1027 

Pearson Chi-square: 0,229637, p=0,631794 
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Tabulka č. 44: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

sportovních a iontových nápojů dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 166 132 298 

[%] 55,70 44,30 100 

16 až 20 let 273 133 406 

[%] 67,24 32,76 100 

21 a více let 30 18 48 

[%] 62,50 37,50 100 

Celkem 469 283 752 

Pearson Chi-square: 9,74597, p=0,007652 

 

Otázka „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí sportovní 

a iontové nápoje“ nezjistila významný rozdíl u odpovědí mužů a žen (tabulka č. 43). Tyto 

doplňky stravy využívá více jak 60 % dotázaných. Vliv věku v rozdílnosti odpovědí byl 

prokázán jen u mužů, kdy jsou tyto nápoje nejvíce užívány skupinou ve věku 16 – 20 let 

(tabulka č. 44).  

 

Tabulka č. 45: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

kofeinu dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 104 648 752 

[%] 13,83 86,17 100 

Ženy 40 235 275 

[%] 14,55 85,45 100 

Celkem 144 883 1027 

Pearson Chi-square: 0,085550, p=0,769913 

 

Tabulka č. 46: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

kofeinu dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 29 269 298 

[%] 9,73 90,27 100 

16 až 20 let 65 341 406 

[%] 16,01 83,99 100 

21 a více let 10 38 48 

[%] 20,83 79,17 100 

Celkem 104 648 752 

Pearson Chi-square: 7,79470, p=0,020299 
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Otázka „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí kofein“ 

neměla rozdílné odpovědi mužů i žen a prokázala méně jak 15 % využití ve sportu (tabulka 

č. 45). Vliv věku byl prokázán u mužů, kteří s rostoucím věkem užívají více tento doplněk 

stravy (tabulka č. 46). 

 

Tabulka č. 47: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

karnitinu dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 23 729 752 

[%] 3,06 96,94 100 

Ženy 26 249 275 

[%] 9,45 90,55 100 

Celkem 49 978 1027 

Pearson Chi-square: 18,1304, p=0,000021 

 

Tabulka č. 48: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

karnitinu dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 3 295 298 

[%] 1,01 98,99 100 

16 až 20 let 16 390 406 

[%] 3,94 96,06 100 

21 a více let 4 44 48 

[%] 8,33 91,67 100 

Celkem 23 729 752 

Pearson Chi-square: 9,80177, p=0,007442 

 

Tabulka č. 49: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

karnitinu dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 5 108 113 

[%] 4,42 95,58 100 

16 až 20 let 11 121 132 

[%] 8,33 91,67 100 

21 a více let 10 20 30 

[%] 33,33 66,67 100 

Celkem 26 249 275 

Pearson Chi-square: 23,5152, p=0,000008 
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„Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí karnitin“. Tato 

otázka zjistila statisticky významné rozdíly mezi muži a ženami (tabulka č. 47). Je patrné, 

že karnitin je více užíván ženami než muži. Avšak jeho využití ve sportu je nepatrné. 

Rozdíl v užívání dle věku byl patrný jak u mužů, tak i u žen (tabulka č. 48 a 49). Užívání 

karnitinu stoupá s rostoucím věkem sportovců. 

 

Tabulka č. 50: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

kreatinu dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 29 723 752 

[%] 3,86 96,14 100 

Ženy 8 267 275 

[%] 2,91 97,09 100 

Celkem 37 990 1027 

Pearson Chi-square: 0,520298, p=0,470716 

 

Tabulka č. 51: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

kreatinu dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 5 293 298 

[%] 1,68 98,32 100 

16 až 20 let 21 385 406 

[%] 5,17 94,83 100 

21 a více let 3 45 48 

[%] 6,25 93,75 100 

Celkem 29 723 752 

Pearson Chi-square: 6,45280, p=0,039704 

 

Otázka „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí kreatin“ 

neprokázala rozdíly mezi odpověďmi mužů a žen (tabulka č. 50). Z výsledků je patrné 

velmi malé využití kreatinu u dotazovaných sportovců. Vliv věku byl prokázán jen 

u mužů, kde s rostoucím věkem stoupá užívání kreatinu (tabulka č. 51). 
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Tabulka č. 52: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

proteinových a aminokyselinových přípravků dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 153 599 752 

[%] 20,35 79,65 100 

Ženy 34 241 275 

[%] 12,36 87,64 100 

Celkem 187 840 1027 

Pearson Chi-square: 8,61460, p=0,003336 

 

Tabulka č. 53: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

proteinových a aminokyselinových přípravků dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 27 271 298 

[%] 9,06 90,94 100 

16 až 20 let 105 301 406 

[%] 25,86 74,14 100 

21 a více let 21 27 48 

[%] 43,75 56,25 100 

Celkem 153 599 752 

Pearson Chi-square: 47,2657, p=0,000001 

 

Tabulka č. 54: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

proteinových a aminokyselinových přípravků dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 6 107 113 

[%] 5,31 94,69 100 

16 až 20 let 21 111 132 

[%] 15,91 84,09 100 

21 a více let 7 23 30 

[%] 23,33 76,67 100 

Celkem 34 241 275 

Pearson Chi-square: 10,0525, p=0,006565 

 

Rozdíl pohlaví u otázky „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? 

s odpovědí proteinové a aminokyselinové přípravky“ byl statisticky prokázán. Je patrné, 

že muži užívají více tyto doplňky než ženy (tabulka č. 52). Nicméně tyto přípravky užívá 

méně než 25 % sportovců. Vliv věku byl prokázán u mužů i žen (tabulka č. 53 a 54). 

Výsledky vypovídají o tom, že s rostoucím věkem se zvyšuje užívání těchto suplementů. 
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Tabulka č. 55: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

kloubní výživy dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 184 568 752 

[%] 24,47 75,53 100 

Ženy 77 198 275 

[%] 28,00 72,00 100 

Celkem 261 766 1027 

Pearson Chi-square: 1,32517, p=0,249669 

 

Tabulka č. 56: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

kloubní výživy věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 56 242 298 

[%] 18,79 81,21 100 

16 až 20 let 110 296 406 

[%] 27,09 72,91 100 

21 a více let 18 30 48 

[%] 37,50 62,50 100 

Celkem 184 568 752 

Pearson Chi-square: 11,1203, p=0,003849 

 

U otázky „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí kloubní 

výživa“ nebyl prokázán vliv pohlaví u odpovědí (tabulka č. 55). Tyto suplementy užívá 

přibližně 25 % dotazovaných sportovců. Vliv věku byl prokázán jen u mužů, kdy je užití 

těchto suplementů zařazováno s rostoucím věkem (tabulka č. 56).  

 

Tabulka č. 57: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

koenzymu Q10 dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 23 729 752 

[%] 3,06 96,94 100 

Ženy 12 263 275 

[%] 4,36 95,64 100 

Celkem 35 992 1027 

Pearson Chi-square: 1,04195, p=0,307371 
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Tabulka č. 58: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

koenzymu Q10 dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 5 293 298 

[%] 1,68 98,32 100 

16 až 20 let 14 392 406 

[%] 3,45 96,55 100 

21 a více let 4 44 48 

[%] 8,33 91,67 100 

Celkem 23 729 752 

Pearson Chi-square: 6,62831, p=0,036369 

 

U otázky „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí koenzym 

Q10“ se neprokázal statisticky významný rozdíl odpovědí dle pohlaví (tabulka č. 57). 

Užívání tohoto suplementu není příliš velké (méně jak 5 %). U mužů byl zjištěn vliv věku 

na užívání Koenzymu Q10 (tabulka č. 58). S rostoucím věkem stoupá jeho užívání. U žen 

tento rozdíl nebyl prokázán. 

 

Tabulka č. 59: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? Užívání 

jiných doplňků stravy dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 22 730 752 

[%] 2,93 97,07 100 

Ženy 16 259 275 

[%] 5,82 94,18 100 

Celkem 38 989 1027 

Pearson Chi-square: 4,72860, p=0,029667 

 

U poslední otázky „Jaké výživové doplňky jste za poslední rok užíval/a? s odpovědí 

jiné“ byl zjištěn rozdíl odpovědí u mužů a žen (tabulka č. 59). Je zřejmé, že ženy užívají 

více jiných doplňků stravy než muži. Rozdíl věku nebyl u této otázky prokázán. 

 

Vypsané „Jiné“ doplňky stravy respondenty: HMB, energetické gely a tyčinky, wobenzym, 

surgam, vláknina, omega-3 mastné kyseliny (rybí tuk), mladý ječmen, chlorella. 
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OTÁZKA: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Tato otázka nezjišťuje aktuální užívání doplňků stravy v určité věkové skupině, ale 

procento zkušeností s jejich užíváním během dosavadního života respondentů. 

 

Tabulka č. 60: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Žádné užívání doplňků dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 49 703 752 

[%] 6,52 93,48 100 

Ženy 16 259 275 

[%] 5,82 94,18 100 

Celkem 65, 962 1027 

Pearson Chi-square: 0,165373, p=0,684258 

 

Tabulka č. 61: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Žádné užívání doplňků dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 12 101 113 

[%] 10,62 89,38 100 

16 až 20 let 3 129 132 

[%] 2,27 97,73 100 

21 a více let 1 29 30 

[%] 3,33 96,67 100 

Celkem 16 259 275 

Pearson Chi-square: 8,11988, p=0,017253 

 

Otázka „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí 

žádné“ neprokázala rozdíly v odpovědích mužů a žen (tabulka č. 60). Je však patrné, že 

více jak 90 % respondentů za svůj dosavadní život zkusilo nějaký doplněk stravy. Vliv 

věku byl zjištěn u žen, kde po 15. roku života stoupá počet jedinců, kteří mají zkušenosti 

s užíváním doplňků stravy (tabulka č. 61).  
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Tabulka č. 62: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání vitamínů dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 595 157 752 

[%] 79,12 20,88 100 

Ženy 218 57 275 

[%] 79,27 20,73 100 

Celkem 813 214 1027 

Pearson Chi-square: 0,002761, p=0,958096 

 

Tabulka č. 63: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání vitamínů dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 79 34 113 

[%] 69,91 30,09 100 

16 až 20 let 112 20 132 

[%] 84,85 15,15 100 

21 a více let 27 3 30 

[%] 90,00 10,00 100 

Celkem 218 57 275 

Pearson Chi-square: 10,6253, p=0,004930 

 

U otázky „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí 

vitamíny“ nebyl zjištěn vliv pohlaví v odpovědích (tabulka č. 62). Z výsledků je patrné, že 

více jak 75 % sportovců někdy užívalo vitamínové suplementy. Rozdíl v odpovědích dle 

věku byl zjištěn jen u žen, kde s rostoucím věkem stoupá zkušenost užívání těchto 

suplementů (tabulka č. 63). 

 

Tabulka č. 64: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání minerálů dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 373 379 752 

[%] 49,60 50,40 100 

Ženy 113 162 275 

[%] 41,09 58,91 100 

Celkem 486 541 1027 

Pearson Chi-square: 5,85009, p=0,015578 
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Tabulka č. 65: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání minerálů dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 130 168 298 

[%] 43,62 56,38 100 

16 až 20 let 211 195 406 

[%] 51,97 48,03 100 

21 a více let 32 16 48 

[%] 66,67 33,33 100 

Celkem 373 379 752 

Pearson Chi-square: 10,7623, p=0,004604 

 

Tabulka č. 66: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání minerálů dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 37 76 113 

[%] 32,74 67,26 100 

16 až 20 let 58 74 132 

[%] 43,94 56,06 100 

21 a více let 18 12 30 

[%] 60,00 40,00 100 

Celkem 113 162 275 

Pearson Chi-square: 8,12667, p=0,017194 

 

Rozdíly v odpovědích mužů a žen byly zjištěny u otázky „Jaké výživové doplňky jste za 

svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí minerály“ (tabulka č. 64). Je patrné, že tyto 

doplňky stravy užívá/užívalo více mužů. Rozdíly v odpovědích dle věku byly zjištěny jak 

u mužů, tak i u žen (tabulka č. 65 a 66). U obou pohlaví je patrné, že s rostoucím věkem 

stoupá počet sportovců, kteří někdy během dosavadního života užívali minerální 

suplementy. 

 

Tabulka č. 67: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání spalovačů tuků dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 46 706 752 

[%] 6,12 93,88 100 

Ženy 23 252 275 

[%] 8,36 91,64 100 

Celkem 69 958 1027 

Pearson Chi-square: 1,62167, p=0,202861 
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Tabulka č. 68: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání spalovačů tuků dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 2 296 298 

[%] 0,67 99,33 100 

16 až 20 let 27 379, 406 

[%] 6,65 93,35 100 

21 a více let 17 31 48 

[%] 35,42 64,58 100 

Celkem 46 706 752 

Pearson Chi-square: 87,3434, p=0,000001 

 

Tabulka č. 69: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání spalovačů tuků dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 1 112 113 

[%] 0,88 99,12 100 

16 až 20 let 11 121 132 

[%] 8,33 91,67 100 

21 a více let 11 19 30 

[%] 36,67 63,33 100 

Celkem 23 252 275 

Pearson Chi-square: 39,6028, p=0,000001 

 

U otázky „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí 

spalovače tuků“ nebyl zjištěn rozdíl v odpovědích mužů a žen (tabulka č. 67). Dle 

výsledků je zřejmé, že více jak 90 % respondentů nikdy nezkusilo tyto doplňky stravy. Byl 

zjištěn vliv věku u odpovědí jak mužů, tak žen (tabulka č. 68 a 69). S přibývajícím věkem 

roste zkušenost sportovců s užíváním tohoto doplňku stravy. 

 

Tabulka č. 70: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání sportovních a iontových nápojů dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 571 181 752 

[%] 75,93 24,07 100 

Ženy 198 77 275 

[%] 72,00 28,00 100 

Celkem 769 258 1027 

Pearson Chi-square: 1,65405, p=0,198412 
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Tabulka č. 71: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání sportovních a iontových nápojů dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 208 90 298 

[%] 69,80 30,20 100 

16 až 20 let 323 83 406 

[%] 79,56 20,44 100 

21 a více let 40 8 48 

[%] 83,33 16,67 100 

Celkem 571 181 752 

Pearson Chi-square: 10,4912, p=0,005272 

 

Tabulka č. 72: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání sportovních a iontových nápojů dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 66 47 113 

[%] 58,41 41,59 100 

16 až 20 let 108 24 132 

[%] 81,82 18,18 100 

21 a více let 24 6 30 

[%] 80,00 20,00 100 

Celkem 198 77 275 

Pearson Chi-square: 17,6206, p=0,000149 

 

Otázka „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí 

sportovní a iontové nápoje“ neprokázala rozdílnost odpovědí dle pohlaví (tabulka č. 70). 

Více jak 70 % dotázaných užívalo ve svém dosavadním životě sportovní a iontové nápoje. 

Dále byly prokázány rozdíly v odpovědích mužů a žen v závislosti na pohlaví. U mužů 

s přibývajícím věkem roste zkušenost s užíváním tohoto doplňku stravy (tabulka č. 71). 

U žen je rozdíl v užívání během života znatelný po 15tém roku života (tabulka č. 72). 
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Tabulka č. 73: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání kofeinu dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 252 500 752 

[%] 33,51 66,49 100 

Ženy 83 192 275 

[%] 30,18 69,82 100 

Celkem 335 692 1027 

Pearson Chi-square: 1,01520, p=0,313663 

 

Tabulka č. 74: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání kofeinu dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 89 20 298 

[%] 29,87 70,13 100 

16 až 20 let 135 271 406 

[%] 33,25 66,75 100 

21 a více let 28 20 48 

[%] 58,33 41,67 100 

Celkem 252 500 752 

Pearson Chi-square: 15,0632, p=0,000536 

 

Tabulka č. 75: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání kofeinu dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 29 84 113 

[%] 25,66 74,34 100 

16 až 20 let 39 93 132 

[%] 29,55 70,45 100 

21 a více let 15 15 30 

[%] 50,00 50,00 100 

Celkem 83 192 275 

Pearson Chi-square: 6,71161, p=0,034885 

 

Rozdíl v odpovědích u mužů a žen nebyl prokázán u otázky „Jaké výživové doplňky 

jste za svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí kofein“ (tabulka č. 73). Z výsledku je 

patrné, že přibližně 30 % respondentů tento doplněk stravy někdy užívalo. Avšak u mužů 

i žen byl prokázán rozdíl odpovědí dle věku (tabulka č. 74 a 75). S rostoucím věkem 

stoupá počet sportovců, kteří někdy během života užívali kofeinové suplementy. 
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Tabulka č. 76: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání karnitinu dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 65 687 752 

[%] 8,64 91,36 100 

Ženy 42 233 275 

[%] 15,27 84,73 100 

Celkem 107 920 1027 

Pearson Chi-square: 9,48112, p=0,002077 

 

Tabulka č. 77: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání karnitinu dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 5 293 298 

[%] 1,68 98,32 100 

16 až 20 let 37 369 406 

[%] 9,11 90,89 100 

21 a více let 23 25 48 

[%] 47,92 52,08 100 

Celkem 65 687 752 

Pearson Chi-square: 112,180, p=0,000001 

 

Tabulka č. 78: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání karnitinu dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 6 107 113 

[%] 5,31 94,69 100 

16 až 20 let 20 112 132 

[%] 15,15 84,85 100 

21 a více let 16 14 30 

[%] 53,33 46,67 100 

Celkem 42 233 275 

Pearson Chi-square: 42,2535, p=0,000001 

 

Otázka „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí 

karnitin“ prokázala rozdíl odpovědí u mužů a žen (tabulka č. 76). Je patrné, že ženy 

během svého dosavadního života užívaly nebo užívají více karnitinu než muži. Avšak 

celkové procento užívajících není tak vysoké (okolo 10 %). Rozdíl dle věku je znatelný 

u mužů i žen (tabulka č. 77 a 78). Zkušenost během dosavadního života s užíváním 

karnitinu stoupá s rostoucím věkem. 
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Tabulka č. 79: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání kreatinu dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 88 664 752 

[%] 11,70 88,30 100 

Ženy 13 262 275 

[%] 4,73 95,27 100 

Celkem 101 926 1027 

Pearson Chi-square: 11,0474, p=0,000888 

 

Tabulka č. 80: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání kreatinu dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 11 287 298 

[%] 3,69 96,31 100 

16 až 20 let 59 347 406 

[%] 14,53 85,47 100 

21 a více let 18 30 48 

[%] 37,50 62,50 100 

Celkem 88 664 752 

Pearson Chi-square: 52,5714, p=0,000001 

 

U otázky „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí 

kreatin“ byl zjištěn rozdíl v odpovědích dle pohlaví (tabulka č. 79). Muži užívají kreatin 

během dosavadního života více než ženy, nicméně více jak 75 % dotázaných ho nikdy 

neužívala. Vliv věku byl prokázán jen u mužů, kdy s rostoucím věkem roste počet 

respondentů, kteří mají zkušenosti s užíváním tohoto suplementu během života (tabulka 

č. 80). 

 

Tabulka č. 81: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání proteinových a aminokyselinových přípravků dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 237 515 752 

[%] 31,52 68,48 100 

Ženy 5 218 275 

[%] 20,73 79 100 

Celkem 294 733 1027 

Pearson Chi-square: 11,4711, p=0,000707 
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Tabulka č. 82: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání proteinových a aminokyselinových přípravků dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 45 253 298 

[%] 15,10 84,90 100 

16 až 20 let 161 245 406 

[%] 39,66 60,34 100 

21 a více let 31 17 48 

[%] 64,58 35,42 100 

Celkem 237 515 752 

Pearson Chi-square: 73,9834, p=0,000001 

 

Tabulka č. 83: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání proteinových a aminokyselinových přípravků dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 8 105 113 

[%] 7,08 92,92 100 

16 až 20 let 33 99 132 

[%] 25,00 75,00 100 

21 a více let 16 14 30 

[%] 53,33 46,67 100 

Celkem 57 218 275 

Pearson Chi-square: 33,6871, p=0,000001 

 

Otázka „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí 

proteinové a aminokyselinové přípravky“ zjistila rozdílnost mezi pohlavím respondentů 

(tabulka č. 81). Tyto doplňky stravy jsou užívány v průběhu života zejména muži (přes 

30 %). Rozdíl v odpovědích dle věku byl prokázán u obou pohlaví (tabulka č. 82 a 83). 

Zkušenost s užíváním těchto přípravků u mužů i žen přibývá v průběhu života. 

 

Tabulka č. 84: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání kloubní výživy dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 277 475 752 

[%] 36,84 63,16 100 

Ženy 108 167 275 

[%] 39,27 60,73 100 

Celkem 385 642 1027 

Pearson Chi-square: 0,510573, p=0,474893 
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Tabulka č. 85: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání kloubní výživy dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 81 217 298 

[%] 27,18 72,82 100 

16 až 20 let 168 238 406 

[%] 41,38 58,62 100 

21 a více let 28 20 48 

[%] 58,33 41,67 100 

Celkem 277 475 752 

Pearson Chi-square: 25,0748, p=0,000004 

 

Vliv pohlaví u odpovědí respondentů u otázky „Jaké výživové doplňky jste za svůj 

dosavadní život zkusil/a? s odpovědí kloubní výživa“ nebyl prokázán (tabulka č. 84). Více 

jak 35 % dotazovaných někdy užívalo kloubní výživu. U obou pohlaví je patrné, že 

s rostoucím věkem stoupá pročet sportovců, kteří někdy během dosavadního života užívali 

suplementy na kloubní výživu (tabulka č. 85). 

 

Tabulka č. 86: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání koenzymu Q10 dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 51 701 752 

[%] 6,78 93,22 100 

Ženy 23 252 275 

[%] 8,36 91,64 100 

Celkem 74 953 1027 

Pearson Chi-square: 0,753453, p=0,385387 

 

Tabulka č. 87: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání koenzymu Q10 dle věku u mužů. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 8 290 298 

[%] 2,68 97,32 100 

16 až 20 let 30 376 406 

[%] 7,39 92,61 100 

21 a více let 13 35 48 

[%] 27,08 72,92 100 

Celkem 51 701 752 

Pearson Chi-square: 39,4429, p=0,000001 
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Tabulka č. 88: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání koenzymu Q10 dle věku u žen. 

 ANO NE Celkem 

7 až 15 let 5 108 113 

[%] 4,42 95,58 100 

16 až 20 let 12 120 132 

[%] 9,09 90,91 100 

21 a více let 6 24 30 

[%] 20,00 80,00 100 

Celkem 23 252 275 

Pearson Chi-square: 7,67878, p=0,021510 

 

U otázky „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? s odpovědí 

koenzym Q10“ nebyl zjištěn vliv pohlaví na odpověď (tabulka č. 86). Koenzym Q10 byl 

během dosavadního života užíván přibližně 7 % respondentů. Vliv věku na užívání byl 

zjištěn u mužů i žen (tabulka č. 87 a 88). Zkušenosti s užíváním koenzymu Q10 nabývají 

s věkem. 

 

Tabulka č. 89: Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání jiných doplňků stravy dle pohlaví. 

 ANO NE Celkem 

Muži 21 731 752 

[%] 2,79 97,21 100 

Ženy 16 259 275 

[%] 5,82 94,18 100 

Celkem 37 990 1027 

Pearson Chi-square: 5,30781, p=0,021232 

 

U poslední otázky „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

s odpovědí jiné“ byl zjištěn rozdíl odpovědí u mužů a žen (tabulka č. 89). Je zřejmé, že 

ženy mají větší zkušenosti s užíváním jiných doplňků stravy než muži. Rozdíl věku nebyl 

u této otázky prokázán. 

 

Vypsané „Jiné“ doplňky stravy respondenty byly stejné jak u předešlé otázky: HMB, 

energetické gely a tyčinky, wobenzym, surgam, vláknina, omega-3 mastné kyseliny (rybí 

tuk), mladý ječmen, chlorella. 
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UŽÍVÁNÍ DOPLŇKŮ STRAVY DLE POHLAVÍ V JEDNOTLIVÝCH SPORTECH 

 

Následující část bude zaměřena na užívání doplňků stravy v jednotlivých sportech 

během dosavadního života dotazovaných sportovců. Následující grafy (tabulky jsou 

přiloženy v přílohách) zhodnotí užívání různých druhů suplementů v jednotlivých sportech 

u mužů a žen (jeden respondent může užívat i více doplňků stravy). 

 

Atletika 

 

Graf č. 5: Užívaní doplňků stravy v atletice u mužů. 

 

 

Graf č. 6: Užívaní doplňků stravy v Atletice u žen. 
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Mezi nejvíce užívané doplňky stravy v atletice u mužů patří vitamíny, sportovní 

a iontové nápoje, proteinové a aminokyselinové přípravky. U žen je zastoupení doplňků 

obdobné, kdy nejvíce zastoupené jsou také vitamíny, sportovní a iontové nápoje a navíc 

také kloubní výživa (příloha č. 2).  

 

Basketbal 

 

Graf č. 7: Užívaní doplňků stravy v basketbalu u mužů. 

 

 

Graf č. 8: Užívaní doplňků stravy v basketbalu u žen. 
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Jako nejvíce užívané doplňky stravy v basketbalu u mužů byly zjištěny vitamíny, 

sportovní a iontové nápoje, minerální látky. U žen je zastoupení doplňků skoro stejné, kdy 

nejvíce zastoupené jsou také vitamíny, sportovní a iontové nápoje a také kloubní výživa. 

Ve velké míře jsou také zastoupeny kofeinové suplementy a minerální látky (příloha č. 3). 

 

Fotbal 

 

Graf č. 9: Užívaní doplňků stravy ve fotbale u mužů. 

 

 

Graf č. 10: Užívaní doplňků stravy ve fotbale u žen. 
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U mužů bylo u fotbalu zjištěno největší zastoupení doplňků stravy zejména u vitamínů, 

sportovních a iontových nápojů, minerálních látek. Ženy jsou na tom velmi podobně, 

jelikož mezi nejčastěji užívané suplementy patří vitamíny, minerální látky, sportovní 

a iontové nápoje s kloubní výživou (příloha č. 4). 

 

Házená 

 
Graf č. 11: Užívaní doplňků stravy v házené u žen. 

 

Nejvíce zastoupené doplňky stravy v házené u žen jsou vitamíny, sportovní a iontové 

nápoje společně s karnitinem a dále také kloubní výživa (příloha č. 5). 
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Judo 

 

Graf č. 12: Užívaní doplňků stravy v judu u mužů. 

 

 

Graf č. 13: Užívaní doplňků stravy v judu u žen. 
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Plavání 

 

Graf č. 14: Užívaní doplňků stravy u plavání mužů. 

 

 

Graf č. 15: Užívaní doplňků stravy u plavání žen. 
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Taekwondo 

 

Graf č. 16: Užívaní doplňků stravy v taekwondu u mužů. 

 

 

Graf č. 17: Užívaní doplňků stravy v taekwondu u žen. 
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nejvíce zastoupeny jsou vitamíny, minerální látky a kofein. Velmi zastoupené jsou taky 

sportovní a iontové nápoje společně se spalovači tuků (příloha č. 8). 

 

Triatlon 

 

 

Graf č. 18: Užívaní doplňků stravy u triatlonu mužů. 

 

 

Graf č. 19: Užívaní doplňků stravy u triatlonu žen. 
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Muži, kteří se věnují triatlonu, nejvíce uvádějí mezi užívanými doplňky stravy 

vitamíny, sportovní a iontové nápoje a minerální látky. U žen je to velmi obdobné. Jako 

nejvíce užívané doplňky uvádějí sportovní a iontové nápoje, vitamíny a také proteinové 

a aminokyselinové přípravky (příloha č. 9).  

 

Volejbal 

 

Graf č. 20: Užívaní doplňků stravy ve volejbale u mužů. 

 

 

 
Graf č. 21: Užívaní doplňků stravy ve volejbale u žen. 
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Nejvíce užívanými doplňky stravy u mužů ve volejbale byly zjištěny sportovní 

a iontové nápoje a dále také vitamíny a minerální látky. Jako další lze uvést kofein 

a kloubní výživu. U žen jsou výsledky taktéž obdobné. Ženy uvedly jako nejvíce užívané 

sportovní a iontové nápoje, vitamíny a kofeinové suplementy (příloha č. 10).  

 

UŽÍVÁNÍ DOPLŇKŮ STRAVY DLE VĚKOVÝCH SKUPIN 

 

Následující část praktické části diplomové práce bude zaměřena na užívání doplňků 

stravy z pohledu věkových skupin (rozčlenění 7 až 15 let, 16 až 20 let, 21 až 30 let, 31 

a více let). V této části budou využity otázky týkající se užívání doplňků stravy za poslední 

rok, které jsou vhodné pro zjištění - co je užíváno v aktuálním věku (příloha č. 11).   

 

 

Graf č. 22: Užívaní doplňků stravy ve věkové skupině 7 – 15 let. 
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Graf č. 23: Užívaní doplňků stravy ve věkové skupině 16 – 20 let. 

 

 

 

Graf č. 24: Užívaní doplňků stravy ve věkové skupině 21 – 30 let. 
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Graf č. 25: Užívaní doplňků stravy ve věkové skupině 31 a více let. 

 

U věkové skupiny 7 až 15 let je zřejmé, že nejvíce užívanými doplňky stravy jsou 

vitamíny, sportovní a iontové nápoje, minerální látky a v jisté míře také kloubní výživa. 
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UŽÍVÁNÍ DOPLŇKŮ STRAVY - POROVNÁNÍ MEZI REPREZENTATY 

ČR A OSTATNÍMI SPORTOVCI 

 

Tabulka č. 90: Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Porovnání mezi reprezentanty 

ČR a ostatními sportovci. 

 ANO, po 

celý rok 

ANO, 

sezónně 

ANO, občas NE, vůbec Celkem 

Reprezentanti ČR 24 19 87 21 151 

[%] 15,89 12,58 57,62 13,91 100 

Ostatní sportovci 102 77 468 229 876 

[%] 11,64 8,79 53,43 26,14 100 

Celkem 126 96 555 250 1027 

Pearson Chi-square: 12,2167, p=0,006679 

 

 

 

Graf č. 26: Užíváte nějaké výživové doplňky? Porovnání mezi reprezentanty ČR 

a ostatních sportovců. 

 

Byl zjištěn statisticky významný rozdíl v odpovědích reprezentantů a ostatních 

sportovců. Z tabulky (tabulka č. 90) a grafu (graf č. 26) je patrné, že čeští reprezentanti 

užívají častěji doplňky stravy oproti ostatním sportovcům nepatřícím do tohoto výběru. 
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UŽÍVÁNÍ DOPLŇKŮ STRAVY - POROVNÁNÍ DLE DOBY VĚNOVANÉ 

TRÉNINKU (ZA TÝDEN) 

 

Tabulka č. 91a: Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Porovnání dle doby věnované 

tréninku (za týden). 

 ANO, po 

celý rok 

ANO, 

sezónně 

ANO, občas NE, vůbec Celkem 

1 – 2x týdně 2 1 12 17 32 

[%] 0,19 0,10 1,17 1,66 3,12 

3 – 4x týdně 19 10 128 94 251 

[%] 1,85 0,97 12,46 9,15 24,43 

5x týdně 35 29 183 74 321 

[%] 3,41 2,82 17,82 7,21 31,26 

6x týdně 29 26 95 44 194 

[%] 2,82 2,53 9,25 4,28 18,88 

7x týdně 14 7 73 12 106 

[%] 1,36 0,69 7,12 1,17 10,34 

8x týdně 10 6 32 2 50 

[%] 0,97 0,58 3,12 0,19 4,86 

9x týdně 5 8 13 4 30 

[%] 0,49 0,78 1,27 0,39 2,93 

10x týdně 3 3 7 1 14 

[%] 0,29 0,29 0,69 0,10 1,37 

11 – 12x týdně 6 4 8 2 20 

[%] 0,58 0,39 0,78 0,19 1,94 

více než 12x 

týdně 

3 2 4 0 9 

[%] 0,29 0,19 0,39 0,00 0,87 

Celkem 126 96 555 250 1027 

Poznámka: Zjištění četnosti zastoupení s ohledem na celkový počet respondentů. 
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Graf č. 27: Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Porovnání dle doby věnované 

tréninku (za týden). 

 

Z celkového počtu 1 027 respondentů je patrné, že nejčetněji je zastoupena skupina 
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Tabulka č. 91b: Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Porovnání dle doby věnované 

tréninku (za týden).  

 ANO, po 

celý rok 

ANO, 

sezónně 

ANO, občas NE, vůbec Celkem 

1 – 2x týdně 2 1 12 17 32 

[%] 6,25 3,13 37,50 53,13 100 

3 – 4x týdně 19 10 128 94 251 

[%] 7,57 3,98 51,00 37,45 100 

5x týdně 35 29 183 74 321 

[%] 10,90 9,03 57,01 23,05 100 

6x týdně 29 26 95 44 194 

[%] 14,95 13,40 48,97 22,68 100 

7x týdně 14 7 73 12 106 

[%] 13,21 6,60 68,87 11,32 100 

8x týdně 10 6 32 2 50 

[%] 20,00 12,00 64,00 4,00 100 

9x a více týdně 17 17 32 7 73 

[%] 23,29 23,29 43,84 9,59 100 

Celkem 126 96, 555 250 1027 

Pearson Chi-square: 107,314, p=0,000001 

Poznámka: Zjištění četnosti zastoupení s ohledem na počet respondentů dle doby věnované 

tréninku za týden. 

 

 

Graf č. 28: Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Porovnání dle doby věnované 

tréninku (za týden). 
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Kvůli statistickému vyhodnocení jsme sloučili sportovce, kteří trénují 9x a více v týdnu. 

Vezmeme-li v úvahu, že každá skupina (dle doby věnované tréninku za týden) je 

skupina, která tvoří celek 100 %, můžeme sledovat následující: 

 Respondenti, kteří sportují málo (tedy 1 – 2x týdně), neberou ve větší míře žádné 

výživové doplňky, avšak s rostoucí dobou věnovanou tréninku se snižuje počet 

respondentů, kteří neužívají doplňky stravy (z grafu č. 28 je vidět, že fialová část 

grafu téměř úměrně klesá). 

 Mezi respondenty, kteří trénují 9x a více týdně, tvoří velkou část ti, kteří berou 

výživové doplňky po celý rok, avšak čím méně sportují (tréninky v týdnu), tím 

méně jich užívá doplňky po celý rok (z grafu č. 28 je vidět, že modrá část grafu 

téměř úměrně stoupá s navýšeným počtem tréninků). 

 Respondenti, kteří užívají výživové doplňky občas, tvoří téměř nejvyšší podíl 

v každé skupině dle doby tréninku. 
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6  DISKUZE 

Z výsledků našeho dotazování můžeme konstatovat, že se čeští sportovci zajímají 

o svou stravu. Zájem o stravu potvrdilo v našem výzkumu 78,06 % mužů a 79,27 % žen, 

z čehož lze vyvodit, že více jak 75 % dotazovaných sportovců pokládá sportovní výživu za 

důležitou. Rozdíl mezi odpověďmi mužů a žen nebyl u této otázky prokázán. 

U sportujících žen se prokázalo, že s přibývajícím věkem stoupá zájem o výživu (p<0,05). 

Obdobné výsledky jsou patrné ve studii (Ronsen, Sundgot‐Borgen, Maehlum, 1999), která 

uvádí, že přibližně 80 % dotazovaných sportovců v Norsku má vyhovující stravovací 

zvyklosti. Tím lze říci, že uvedených 80 % norských sportovců se zajímá o svou stravu, 

podobně jako ve výzkumu této diplomové práce. 

Spolu s touto otázkou bylo zjišťováno, kolikrát denně se respondenti stravují. Nejvíce 

z nich odpovědělo, že se stravují 4x (muži – 29,39 %, ženy – 26,18 %), 5x (muži – 

38,16 %, ženy – 44,36 %) a 6x (muži – 17,42 %, ženy – 13,82 %) za den. Burke et al. 

(2003) uvádí studii, která se zabývala stravovacími zvyklostmi 167 australských sportovců 

olympijského týmu. V průměru se tito olympijští sportovci stravují 5x denně, s čímž 

korespondují i výsledky našeho výzkumu. Muži i ženy, bez rozdílu věku, dodržují 

výživová doporučení a náš průzkum toto potvrdil. Tyto dvě otázky souvisí s námi zvolenou 

hypotézou H1, kde jsme stanovili, že se čeští sportovci zajímají o svou stravu a její 

pravidelnou konzumaci. Získaná data tuto hypotézu H1 potvrdila a prokázala tak, že čeští 

sportovci se zajímají o svou stravu a její pravidelné dodržování 4x až 6x denně. 

K této pravidelné konzumaci potravin se také vztahuje otázka, která měla zjistit, jaká 

jídla respondenti během dne konzumují. Většina mužů (84,04 %) i žen (85,45 %) uvedla, 

že snídají. Obdobné výsledky přinesla také dopolední svačina, kde jak muži (82,58 %), tak 

ženy (85,09 %) toto denní jídlo dodržují. U mužů byl však zjištěn pokles konzumace 

dopolední svačiny o více jak 20 % po 21. roku života. Pozitivní výsledky přinesla také 

otázka, která potvrdila, že muži (98, 67 %) i ženy (98,18 %), až na pár výjimek, pravidelně 

konzumují polední jídlo, tedy oběd. Mírná odchylka byla zjištěna u odpolední svačiny. 

Bylo statisticky dokázáno (p<0,05), že ženy (76,73 %) dodržují odpolední svačiny více než 

muži (68,88 %). U večeře byl zjištěn nepatrný rozdíl (p<0,05) mezi odpověďmi mužů 

a žen. Téměř všichni respondenti uvedli, že konzumují večeře (muži – 98,94 %, ženy – 

97,09 %). Avšak u posledního jídla dne, druhé večeře, byla zjištěna významná odlišnost 

mezi muži a ženami. Muži častěji (35,24 %) konzumují druhou večeři než ženy (23,64 %). 
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Z výše uvedeného lze soudit, že sportovci v hojném počtu konzumují všechna denní jídla 

s výjimkou druhé večeře. Burke et al. (2003) ve své studii uvádí, že nejvíce sportovci 

konzumují snídaně, obědy a večeře, což potvrzuje také výzkum této diplomové práce. 

Navíc výsledky dokazují znatelnou oblíbenost dopoledních svačin u českých sportovců. 

U této otázky jsme zjistili, že vliv věku byl prokázán jen u dopolední svačiny, tudíž není 

faktorem ovlivňujícím konzumaci jídel během dne. Získané výsledky také potvrzují 

hypotézu H1 a odpovídají faktu, že výživa je ve sportovním odvětví velmi důležitá část 

k zajištění optimálního sportovního výkonu.   

Dále nás zajímalo, zda sportovci v České republice někdy zkusili nějakou dietu nejen 

s cílem snížení hmotnosti, ale například i ve prospěch zlepšení sportovního výkonu 

(přibrání svalové hmoty apod.). Je známo, že různé úpravy stravovacích zvyklostí či různé 

redukční programy jsou u běžné populace v dnešní době velmi oblíbené (zejména u žen). 

U mnoha sportů je snižování hmotnosti i zcela běžné (např. bojové sporty, kulturistika 

apod.). Jako dietu lze však považovat i upravení stravování s cílem získání svalové hmoty, 

redukce podkožního tuku apod. Tato otázka se také týkala jedné z hypotéz, konkrétně H2, 

kde jsme předpokládali, že nebude rozdíl mezi odpověďmi mužů a žen. V tomto případě se 

naše hypotéza H2 nepotvrdila, jelikož byla zjištěna statistická významnost mezi 

odpověďmi mužů a žen (p<0,05), kdy ženy zkusily více diet (18,55 %) než muži (7,98 %). 

U mužů i žen byl zjištěn vliv věku na zkoušení různých diet (p<0,05). S přibývajícím 

věkem roste počet sportovců, kteří zařazují do své výživy různé dietní programy. 

Martinsen et al. (2010) ve své studii také uvádí, že dospívající sportovkyně častěji užívají 

nějaké dietní programy než sportovci. Navíc uvádí fakt, že užívání diet u sportovkyň má 

v nejvíce případech za cíl hubnutí (snížení hmotnosti). 

Poslední otázka k základním stravovacím zvyklostem se týkala pitného režimu při 

sportování. Získaná data dokazují, že naprostá většina českých sportovců (muži – 94,95 %, 

ženy – 94,55 %) dodržuje pitný režim během sportovního výkonu. U této otázky se 

výsledná data dala předpokládat, jelikož pitný režim je ve sportu „základním kamenem“ 

výživy, který je sportovcům vštěpován do paměti již od dětství.  

Dále se dostáváme k sérii otázek týkajících se užívání doplňků stravy českými 

sportovci. Základní otázkou bylo, zda sportovci užívají výživové doplňky. Nejvíce 

respondentů užívá suplementy „občas“, tedy neužívá pravidelně (muži - 53,86 %, ženy – 

54,55 %). Druhé nejpočetnější zastoupení byli respondenti, kteří doplňky stravy neužívají 

vůbec. Přibližně 75 % sportovců z naší studie někdy užívá doplňky stravy. Vliv věku byl 

zjištěn u žen, kde lze říci, že s narůstajícím věkem se zvyšuje četnost užívání suplementů 
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(p<0,05). Suzic Lazic et al. (2011) popisují studii, ve které bylo zkoumáno užívání doplňků 

stravy u elitních sportovců. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 912 sportovců (72 % mužů) ve 

věku 23,9 ± 6 let. Celkem cca 75 % sportovců uvádí, že používá alespoň jeden doplněk 

stravy. Mezi muži a ženami nebyl nalezen významný rozdíl tak, jako u našeho výzkumu. 

Maughan, Depiesse a Geyer (2007) ve své publikaci uvádí, že přibližně 85 % elitních 

atletů užívá nějaké doplňky stravy. 

V souvislosti s užíváním doplňků jsme se ptali respondentů, jaké doplňky stravy užívali 

během svého dosavadního života a také během posledního roku. Na výběr bylo několik 

možností: žádné, vitamíny, minerály, spalovače tuků, sportovní a iontové nápoje, kofein, 

karnitin, kreatin, proteinové a aminokyselinové přípravky, kloubní výživa, koenzym Q10 

a jiné, kde byla možnost daný suplement doplnit. 

Z první otázky „Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a?“ je patrné, 

že přibližně 94 % respondentů někdy užilo doplňky stravy. V závislosti na pohlaví zde 

nebyl zjištěn rozdíl v odpovědích, avšak je patrné, že po 15tém roce života žen stoupá 

zkušenost s užíváním suplementů. Některé doplňky stravy zaznamenaly významné rozdíly 

v užívání během života v závislosti na pohlaví. Muži mají větší zkušenosti s užíváním 

minerálních suplementů, kreatinu a proteinových a aminokyselinových přípravků. To může 

být způsobeno například užíváním těchto látek zejména v silových sportech, které jsou 

charakteristické zejména u mužů. Ženy v dosavadním průběhu života užívají/užívaly oproti 

mužům více „jiných“ doplňků a karnitinu, který je spojován nejčastěji se snahou o snížení 

tělesné hmotnosti. Dále byl u žen s přibývajícím věkem zjištěn nárůst zkušeností 

s užíváním těchto doplňků stravy: vitamínové suplementy, minerální suplementy, 

spalovače tuků, sportovní a iontové nápoje, kofeinové suplementy, karnitin, proteinové 

a aminokyselinové přípravky, koenzym Q10. U mužů se jednalo o: minerální suplementy, 

spalovače tuků, sportovní a iontové nápoje, kofein, karnitin, kreatin, proteinové 

a aminokyselinové přípravky, kloubní výživa, koenzym Q10. Tyto výsledky potvrzují níže 

zmíněné studie, které zmiňují nejvíce užívané suplementy sportovci. 

Otázka týkající se užívání suplementů u sportovců České republiky během posledního 

roku reálně vykresluje jejich současné užívání ve sportu – můžeme tedy hovořit 

o aktuálních datech a výsledcích. 

Z následujících otázek, které se týkají užívání doplňků stravy během posledního roku, 

jsme zjistili, že přibližně 87 % dotazovaných sportovců (muži - 86,97 %, ženy – 88,00 %) 

užívalo nějaké sportovní doplňky. Toto zjištění koresponduje s výsledky průzkumu 

(Froiland et al., 2004), kterého se zúčastnilo 115 mužských a 88 ženských univerzitních 
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sportovců. Uvádí, že 89 % z dotazovaných sportovců někdy užívalo nebo užívá nějaké 

doplňky stravy. S tímto faktem korespondují také výsledky další studie (Braun et al., 

2009), které uvádějí, že více jak 80 % německých sportovců soutěžících na národní či 

mezinárodní úrovni užívá nějaké doplňky stravy. Dále jsme zjišťovali konkrétní doplňky 

stravy užívané během posledního roku, a to v závislosti na pohlaví a věku, které nám 

pomohou objasnit hypotézu H3 - Užívání doplňků stravy roste s přibývajícím věkem 

sportovců. Z výsledných hodnot jsme zjistili, že více než polovina respondentů užívá spolu 

s vitamínovými suplementy (70 %) i sportovní a iontové nápoje (61 %). Dále byla četnost 

užívání doplňků stravy v následujícím pořadí – minerální suplementy (35 %), kloubní 

výživa (26 %), proteinové a aminokyselinové přípravky (16 %), kofeinové suplementy 

(14 %), karnitin (6 %), jiné doplňky (5 %), koenzym Q10 a kreatin (4 %) a spalovače tuků 

(2 %).  

Obdobné výsledky uvádí také studie (Braun et al., 2009; Vlastníková, Kubrycht, 

Fialová, 2012), kde jsou jako nejvíc užívané suplementy u sportovců uvedeny minerální 

látky, vitamíny, sportovní (iontové) a energetické nápoje.  

U vitamínových suplementů nebyl zjištěn rozdíl v odpovědích dle pohlaví. Rozdíl byl 

však zjištěn u mužů, kde je patrné (p<0,05), že nejvíce tyto suplementy užívají sportovci 

ve věku 16 – 20 let. To samé bylo zjištěno také u minerálních suplementů. Při užívání 

spalovačů tuků se neprokázal rozdíl mezi muži a ženami, i když je známo, že jsou tyto 

přípravky všeobecně oblíbené zejména u žen. U mužů bylo prokázáno (p<0,05), že 

s rostoucím věkem stoupá počet sportovců, kteří tento doplněk užívají. Stejný výsledek byl 

zjištěn také u kofeinových suplementů (p<0,05), kreatinu (p<0,05), koenzymu Q10 

(p<0,05) a kloubní výživy (p<0,05). V užívání sportovních a iontových nápojů nebyl 

zjištěn statisticky významný rozdíl u obou pohlaví, nicméně bylo zjištěno, že nejvíce jsou 

konzumovány mezi 16. – 20. rokem života. Rozdíl v odpovědích mužů a žen byl zjištěn 

u karnitinu (p<0,05), kde je patrné, že ženy užívají tento doplněk stravy častěji než muži. 

U obou pohlaví bylo statisticky dokázáno (muži – p<0,05; ženy – p<0,05), že užívání 

karnitinu stoupá s rostoucím věkem. U proteinových a aminokyselinových přípravků byl 

prokázán vliv pohlaví (p<0,05), kdy muži užívají tento doplněk stravy častěji oproti 

ženám. To může být způsobeno zejména oblibou těchto suplementů v silových sportech, 

kterých se účastní více mužů. Rozdíl v odpovědích byl prokázán u mužů (p<0,05) i žen 

(p<0,05) dle věku, který prokazuje zvýšení užívání těchto přípravků s rostoucím věkem. 

U odpovědi „jiné“, byl zjištěn rozdíl odpovědí dle pohlaví (p<0,05), kde ženy častěji 

užívají jiné doplňky stravy. Rozdíl v odpovědích v závislosti na věku zde nebyl prokázán. 
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Respondenti vyjmenovali následující doplňky stravy: HMB, energetické gely a tyčinky, 

wobenzym, surgam, vláknina, omega-3 mastné kyseliny (rybí tuk), mladý ječmen 

a chlorella. 

Z výše zmíněných výsledků musíme hypotézu H3 zamítnout, jelikož nebyl zcela 

prokázán vliv přibývajícího věku na častější užívání doplňků stravy. Je patrné, že důležitou 

roli hrálo v našem výzkumu pohlaví, jelikož u mužů byl zjištěn vliv přibývajícího věku na 

častější užívání všech zmíněných doplňků stravy. U žen tomu tak nebylo, jelikož 

statisticky významný rozdíl vyššího užívání suplementů s přibývajícím věkem byl 

prokázán jen u karnitinu a proteinových a aminokyselinových přípravků. Z obecného 

hlediska však tuto hypotézu nepotvrzuje ani otázka „Užíváte nějaké výživové doplňky?“, 

u které byl zjištěn statisticky významný rozdíl v odpovědích (dle věku) jen u žen. Tento 

fakt může být způsoben různými faktory, které ovlivňují tyto výsledky: neomezený přístup 

k doplňkům stravy i jedincům mladším 18 let, podpora ze strany rodičů, trenérů či jiných 

jedinců apod. Tuto problematiku by bylo zajímavé v budoucnu hlouběji prozkoumat. 

Následně jsme sledovali užívání výše jmenovaných doplňků stravy v jednotlivých 

sportech jak u mužů, tak u žen. Tyto výsledky nám pomohou objasnit námi stanovenou 

hypotézu H4.  

V atletice jsou u mužů nejvíce užívány vitamínové suplementy, sportovní a iontové 

nápoje a také proteinové a aminokyselinové přípravky. U žen jsou výsledky užívání 

doplňků stravy obdobné, kdy nejvíce zastoupené jsou vitamínové suplementy, sportovní 

a iontové nápoje a kloubní výživa. To potvrzuje také již výše zmíněná studie (Maughan, 

Depiesse, Geyer, 2007).  

Mužští zástupci basketbalu nejčastěji užívají vitamínové suplementy, sportovní 

a iontové nápoje a minerální suplementy. U basketbalistek je zastoupení skoro stejné. Ženy 

nejvíce užívají vitamínové suplementy, sportovní a iontové nápoje a kloubní výživu tak, 

jako atletky. Jak u mužů, tak u žen hrající basketbal se objevilo vysoké procento užívání 

kofeinových suplementů (12 %). Studie (Schroder, 2002) uvádí, že nejvíce užívanými 

doplňky stravy jsou vitamínové suplementy, sportovní nápoje, aminokyselinové přípravky 

apod. Tyto výsledky korespondují s daty našeho výzkum.  

U hráčů fotbalu (muži i ženy) byly zjištěny obdobné výsledky v doplňování stravy. 

Největší zastoupení mají opět vitamínové suplementy, sportovní a iontové nápoje, 

minerální látky a navíc také kloubní výživa. Hespel, Maughan, Greenhaff (2006) ve své 

publikaci uvádějí, že ve fotbale mohou následující doplňky stravy pomoci při sportovním 

výkonu: antioxidační (vitamínové) suplementy, kloubní výživu (glukosamin 
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a chondroitin), kreatin (zvýšení svalového výkonu) apod. Zejména vitamínové suplementy 

a kloubní výživa korespondují s daty této diplomové práce.  

V házené žen bylo zastoupení doplňků stravy obdobné jako u předešlých sportů, avšak 

velké procento (15 %) zastoupil také karnitin.  

Mírné odlišnosti oproti jiným sportům byly zjištěny u juda. Nejvíce zastoupené 

zůstávají vitamínové suplementy, sportovní a iontové nápoje. Své zastoupení tu však mají 

i jiné suplementy, jako jsou proteinové a aminokyselinové přípravky, kreatin, kofein, 

karnitin. To si lze vysvětlit charakteristickými znaky pro tento sport, kterým je například 

potřeba velké síly všech segmentů těla (kreatin, kofeinové suplementy, proteinové 

a aminokyselinové přípravky), redukci tělesné hmotnosti v období závodů (karnitin) apod.  

Dalším sportem, u kterého bylo zjišťováno zastoupení suplementů, bylo taekwondo. 

Tento bojový sport svým procentuálním zastoupením suplementů koresponduje s judem. 

Jediným rozdílem oproti jiným sportů je, že 13 % mužů neužívá žádné doplňky stravy. 

Studie (Coufalová, Heller, Brychta, 2012), která se týkala užívání doplňků stravy 

v bojových sportech, uvádí, že nejvíce vyžívanými doplňky stravy mimo redukční období 

jsou větvené aminokyseliny (BCAA), sacharidové a proteinové nápoje, vitamíny, kloubní 

výživa apod. Tato studie částečně uvádí obdobné výsledky jako náš výzkum. 

 V plavání mužů a žen jsou nejvíce zastoupeny tři základní doplňky stravy – sportovní 

a iontové nápoje, vitamínové a minerální suplementy. Zajímavé je zde vysoké zastoupení 

těchto tří doplňků a naopak minimální zastoupení ostatních (karnitin, kreatin, proteinové 

a aminokyselinové přípravky apod.). V některých studiích (Peyrebrune et al., 1998; Mero, 

2004) je patrné užívání a účinky kreatinu u plavců. Náš výzkum však nezjistil jeho vyšší 

aplikaci. 

Jako další zmíníme doplňky stravy v triatlonu. U žen i mužů je užívání suplementů 

velmi podobné. Nejvíce užívané suplementy v triatlonu jsou sportovní a iontové nápoje, 

vitamínové suplementy a minerální látky. Jako další nejvíce zastoupené látky lze uvést 

proteinové a aminokyselinové přípravky a kofeinové suplementy. Užívání nápojů, 

vitamínových a minerálních látek je patrné u většiny sportů. Studie (Potgieter, 2013) uvádí 

pozitivní účinky kofeinových suplementů a také jeho užívání v triatlonu stejně jako část 

výzkumu této diplomové práce. 

Poslední sportovní disciplínou je volejbal. Volejbalisté nejvíce užívají sportovní 

a iontové nápoje, vitamínové a minerální suplementy, podobně jako bylo zjištěno u většiny 

z výše uvedených sportů. Oproti ostatním sportům je zde také velké zastoupení kofeinu 

(13 %) a kloubní výživy (10 %). Ženy jsou na tom obdobně, avšak třetím nejpoužívanějším 
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doplňkem stravy jsou po sportovních, iontových nápojích a vitamínových suplementech 

také kofeinové doplňky stravy. Ve studii (De Jesus, Dos Reis Filho, Santini, 2012) týkající 

se užívání doplňků stravy u brazilských volejbalistů bylo tak jako v našem výzkumu 

zjištěno, že nejvíce užívanými suplementy jsou vitamínové suplementy a navíc také 

minerální látky. 

Ve všech zmíněných sportech (s menší výjimkou bojových sportů) jsou nejvíce užívány 

sportovní a iontové nápoje, vitamínové a minerální suplementy. Částečně se s naším 

výzkumem ztotožňuje i studie (Maughan, Depiesse, Geyer, 2007), která uvádí jako 

nejčastěji užívané doplňky stravy vitamínové suplementy a antioxidanty (84 %), minerální 

suplementy (73 %) a proteinové a aminokyselinové přípravky společně s kreatinem 

(53 %). Tato získaná data však námi stanovenou hypotézu H4 potvrzují jen z části, jelikož 

jako nejvíce užívané doplňky stravy byly v této diplomové práci zjištěny sportovní 

a iontové nápoje. 

Další zkoumanou oblastí bylo užívání různých doplňků stravy dle věkových skupin. Ze 

získaných dat lze konstatovat, že u věkové skupiny 7 až 15 let a 16 až 20 let jsou nejvíce 

užívanými doplňky stravy vitamínové doplňky, sportovní a iontové nápoje a minerální 

látky. Toto tvrzení v jisté míře potvrdilo podobnou studii (McDowall, 2007), která uvádí, 

že u dětí a mládeže jsou nejvíce rozšířené vitamínové a minerální suplementy. U skupiny 

21 až 30 let jsou výsledky obdobné, avšak nepatrně stoupá užívání přípravků kloubní 

výživy, proteinových a aminokyselinových přípravků. U skupiny 31 a více let je již značný 

nárůst užívání suplementů kloubní výživy, a to až o 32 % oproti skupině 7 – 15 let. Tento 

jev je možné vysvětlit mírným opotřebením kloubních chrupavek dlouhodobou pohybovou 

činností či snaha předejít možným potížím s rostoucím věkem. 

Dále se dostáváme k hypotéze H5, která pojednává o rozdílnosti užívání doplňků stravy 

mezi reprezentanty České republiky a ostatními sportovci, kteří do tohoto výběru nepatří. 

U těchto dvou souborů byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p<0,05), který zcela 

potvrzuje hypotézu H5 a uvádí, že reprezentanti užívají častěji doplňky stravy než skupina 

sportovců, kteří nejsou v reprezentačním výběru. S naším výzkumem částečně 

koresponduje i studie (Sundgot–Borgen, Berglund, Torstveit, 2003), která uvádí, že rozdíl 

v užívání doplňků stravy u elitních sportovců v norských národních reprezentacích 

a náhodným výběrem norských sportovců je statisticky významný jen u mužů - 

reprezentanti užívají suplementy častěji než ostatní sportovci z náhodného výběru. U žen 

byly výsledky srovnatelné. 
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Poslední zkoumanou oblastí doplňků stravy bylo zjištění závislosti užívání doplňků 

stravy na době věnované tréninku za týden. První částí tohoto srovnání bylo zjištěno, že 

z celkového počtu 1 027 respondentů jich nejvíce užívá doplňky stravy občas a trénuje 

5x v týdnu. Druhá část této závislosti zjistila, že se zvyšujícím se počtem tréninků v týdnu 

stoupá užívání doplňků stravy a naopak. Toto zjištění se týkalo hypotézy H6, která 

statisticky potvrdila (p<0,05) fakt, že doba věnovaná tréninku za týden má vliv na užívání 

doplňků stravy. Toto tvrzení lze považovat za zcela logické, jelikož vysoké zatížení 

(vysoký počet tréninků za týden) si žádá zvýšený příjem živin a různých látek právě 

například za pomoci doplňků stravy, jak je to popsáno v teoretické části této diplomové 

práce. 
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7  ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala zmapováním stravovacích zvyklostí a užívání doplňků 

stravy českých sportovců za pomoci anketního dotazování, které bylo distribuováno 

formou online ankety do různých sportovních center a středisek po celé České republice. 

Získané výsledky nás měly informovat o přístupu českých sportovců k výživě ve sportu 

a s tím i souvisejícím užíváním doplňků stravy ve vybraných sportech.  

Shrneme-li zjištěné výsledky, můžeme konstatovat, že přibližně 79 % českých 

sportovců se zajímá o svou stravu a dodržuje konzumaci 4 až 6 jídel za den, na což také 

poukazuje i teoretická část diplomové práce. Malou tradici má u sportovců druhá večeře, 

kterou konzumuje jen přibližně 30 % českých sportovců. Různé „dietní programy“ se 

objevují zejména u žen, a to s postupem přibývajícího věku. Tyto „diety“ v průběhu života 

vyzkoušelo jen přibližně 26 % sportovců, a to jednou nebo několikrát. Naprostá většina 

z dotazovaných sportovců (okolo 94 %) dodržuje pitný režim, což potvrzuje a poukazuje 

na jeho důležitost ve sportovním výkonu. 

Přibližně 75 % dotazovaných sportovců užívá nějaké doplňky stravy, což není v dnešní 

době nic neobvyklého, nicméně přibližně 54 % je užívá jen občas. Jako nejvíce užívané 

doplňky stravy u českých sportovců byly zjištěny sportovní a iontové nápoje, vitamínové 

suplementy a minerální suplementy.  

Bylo zjištěno, že okolo 94 % sportovců má zkušenosti s užíváním nějakého suplementu 

během svého dosavadního života. Je logické, že s přibývajícím věkem rostou zkušenosti 

s doplňky stravy, což potvrzuje i náš výzkum.  

Zjistili jsme, že nárůst užívání jmenovaných suplementů je ovlivněn se zvyšujícím se 

věkem u mužů. U žen však tato závislost potvrzena nebyla. Bylo by zajímavé se tímto 

faktem zabývat důkladněji, to však vzhledem k časové náročnosti nebylo pro tuto práci 

dost možné.  

Zjišťovali jsme také užívání doplňků v jednotlivých sportech. Výsledky u většiny sportů 

vyšly podobně, kdy nejvíce užívanými suplementy jsou vitamínové suplementy, sportovní 

a iontové nápoje a minerální suplementy. U různých sportů je mírně zvýšené procento 

doplňků stravy dle charakteru sportu (např. bojové sporty – spalovače tuků, kreatin, 

proteinové a aminokyselinové přípravky). Užívání daných suplementů bylo rozděleno také 

dle námi stanovených věkových skupin, kde je velmi zajímavé zvýšené užívání kloubní 
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výživy s postupem věku (znatelný nárůst až o 32 % u věkové skupiny 31 a více let oproti 

skupině 7 až 15 let). 

Mezi další výsledky našeho výzkumu patří zjištění, které uvádí, že reprezentanti České 

republiky užívají častěji doplňky stravy než ostatní sportovci.  

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

tréninků v týdnu se navyšuje užívání doplňků stravy. 

Tyto výsledky ovšem nelze vztahovat na veřejnost a rekreační sportovce. Všichni 

dotazovaní jedinci jsou členy daného sportovního klubu.  

Tato diplomová práce dokazuje, že sportovci v České republice mají dobré stravovací 

zvyklosti a poměrně často užívají doplňky stravy. Tento názor potvrzují i jiné studie, jež 

jsou zmíněné v této práci. Určitě by toto mohlo být podnětem do budoucna porovnat různé 

výkonnostní skupiny sportovců v České republice a zaměřit se na tuto problematiku 

podrobněji. 
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program, 2. vyd. Praha: Grada, 2015, 352 s. ISBN 978-80-247-5289-1. 

 

KON, M., et al. Reducing exercise-induced muscular injury in kendo athletes with 

supplementation of coenzyme Q10. British journal of nutrition, 2008, 100.04: 903-909. 

 

KONOPKA, P. Sportovní výživa. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2004, 125 s. ISBN 80-

723-2228-1. 



131 

 

 

KRISHNA, Y. R., et al. Acute liver failure caused by ‘fat burners’ and dietary 

supplements: a case report and literature review. Canadian journal of gastroenterology, 

2011, 25.3: 157. 
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Tabulka č. 81:  Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání proteinových a aminokyselinových přípravků dle 

pohlaví. 

Tabulka č. 82:  Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání proteinových a aminokyselinových přípravků dle věku 

u mužů. 

Tabulka č. 83:  Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání proteinových a aminokyselinových přípravků dle věku 

u žen. 

Tabulka č. 84:  Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání kloubní výživy dle pohlaví. 

Tabulka č. 85:  Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání kloubní výživy dle věku u mužů. 

Tabulka č. 86:  Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání koenzymu Q10 dle pohlaví. 

Tabulka č. 87:  Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání koenzymu Q10 dle věku u mužů. 

Tabulka č. 88:  Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání koenzymu Q10 dle věku u žen. 

Tabulka č. 89:  Otázka: Jaké výživové doplňky jste za svůj dosavadní život zkusil/a? 

Užívání jiných doplňků stravy dle pohlaví. 

Tabulka č. 90:  Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Porovnání mezi 

reprezentanty ČR a ostatními sportovci. 

Tabulka č. 91a:  Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Porovnání dle doby 

věnované tréninku (za týden). 
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Tabulka č. 91b:  Otázka: Užíváte nějaké výživové doplňky? Porovnání dle doby 

věnované tréninku (za týden). 
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Příloha č. 2: Tabulka - Užívaní doplňků stravy v atletice dle pohlaví. 

Doplňky stravy Muži Ženy Celkem 

Žádné 4 6 10 

Vitamíny 93 87 180 

Minerální 61 43 104 

Spalovače tuků 10 5 15 

Sportovní, iontové nápoje 87 77 164 

Kofein 40 20 60 

Karnitin 16 16 32 

Kreatin 20 5 25 

Proteinové, aminokyselinové přípravky 64 25 89 

Kloubní výživa 47 48 95 

Koenzym Q10 13 13 26 

Jiné 7 6 13 

 

  



 

Příloha č. 3: Tabulka - Užívaní doplňků stravy v basketbalu dle pohlaví. 

Doplňky stravy Muži Ženy Celkem 

Žádné 2 4 6 

Vitamíny 42 56 98 

Minerální 27 26 53 

Spalovače tuků 5 5 10 

Sportovní, iontové nápoje 39 55 94 

Kofein 24 28 52 

Karnitin 7 6 13 

Kreatin 7 1 8 

Proteinové, aminokyselinové přípravky 21 9 30 

Kloubní výživa 18 30 48 

Koenzym Q10 3 5 8 

Jiné 3 5 8 

 

  



 

Příloha č. 4: Tabulka - Užívaní doplňků stravy ve fotbale dle pohlaví. 

Doplňky stravy Muži Ženy Celkem 

Žádné 25 1 26 

Vitamíny 358 20 378 

Minerální 218 13 231 

Spalovače tuků 17 1 18 

Sportovní, iontové nápoje 346 12 358 

Kofein 130 8 138 

Karnitin 20 5 25 

Kreatin 44 2 46 

Proteinové, aminokyselinové přípravky 110 8 118 

Kloubní výživa 165 12 177 

Koenzym Q10 23 2 25 

Jiné 4 1 5 

 

  



 

Příloha č. 5: Tabulka - Užívaní doplňků stravy v házené dle pohlaví.  

Doplňky stravy Muži Ženy Celkem 

Žádné 0 1 1 

Vitamíny 0 7 7 

Minerální 0 4 4 

Spalovače tuků 0 3 3 

Sportovní, iontové nápoje 0 6 6 

Kofein 0 3 3 

Karnitin 0 6 6 

Kreatin 0 0 0 

Proteinové, aminokyselinové přípravky 0 3 3 

Kloubní výživa 0 5 5 

Koenzym Q10 0 1 1 

Jiné 0 0 0 

 

  



 

Příloha č. 6: Tabulka - Užívaní doplňků stravy v judu dle pohlaví. 

Doplňky stravy Muži Ženy Celkem 

Žádné 3 0 3 

Vitamíny 16 2 18 

Minerální 9 2 11 

Spalovače tuků 8 2 10 

Sportovní, iontové nápoje 14 3 17 

Kofein 9 1 10 

Karnitin 9 2 11 

Kreatin 10 1 11 

Proteinové, aminokyselinové přípravky 13 1 14 

Kloubní výživa 9 1 10 

Koenzym Q10 4 1 5 

Jiné 2 0 2 

 

  



 

Příloha č. 7: Tabulka - Užívaní doplňků stravy u plavání dle pohlaví. 

Doplňky stravy Muži Ženy Celkem 

Žádné 0 0 0 

Vitamíny 3 4 7 

Minerální 2 3 5 

Spalovače tuků 0 0 0 

Sportovní, iontové nápoje 3 5 8 

Kofein 0 1 1 

Karnitin 0 0 0 

Kreatin 0 0 0 

Proteinové, aminokyselinové přípravky 1 0 1 

Kloubní výživa 1 1 2 

Koenzym Q10 1 0 1 

Jiné 0 0 0 

 

  



 

Příloha č. 8: Tabulka - Užívaní doplňků stravy v taekwondu dle pohlaví. 

Doplňky stravy Muži Ženy Celkem 

Žádné 2 0 2 

Vitamíny 3 10 13 

Minerální 2 9 11 

Spalovače tuků 0 4 4 

Sportovní, iontové nápoje 1 4 5 

Kofein 1 5 6 

Karnitin 1 3 4 

Kreatin 0 1 1 

Proteinové, aminokyselinové přípravky 2 2 4 

Kloubní výživa 1 3 4 

Koenzym Q10 1 1 2 

Jiné 1 3 4 

 

  



 

Příloha č. 9: Tabulka - Užívaní doplňků stravy u triatlonu dle pohlaví. 

Doplňky stravy Muži Ženy Celkem 

Žádné 3 0 3 

Vitamíny 18 7 25 

Minerální 12 5 17 

Spalovače tuků 3 1 4 

Sportovní, iontové nápoje 17 9 26 

Kofein 10 3 13 

Karnitin 2 2 4 

Kreatin 1 0 1 

Proteinové, aminokyselinové přípravky 11 6 17 

Kloubní výživa 7 3 10 

Koenzym Q10 2 0 2 

Jiné 3 0 3 

 

  



 

Příloha č. 10: Tabulka - Užívaní doplňků stravy ve volejbale dle pohlaví. 

Doplňky stravy Muži Ženy Celkem 

Žádné 10 4 14 

Vitamíny 62 25 87 

Minerální 42 8 50 

Spalovače tuků 3 2 5 

Sportovní, iontové nápoje 64 27 91 

Kofein 38 14 52 

Karnitin 10 2 12 

Kreatin 6 3 9 

Proteinové, aminokyselinové přípravky 15 3 18 

Kloubní výživa 29 5 34 

Koenzym Q10 4 0 4 

Jiné 1 1 2 

 

  



 

Příloha č. 11: Tabulka - Užívaní doplňků stravy v závislosti na věku.  

Doplňky stravy 
7 až 15 

let 

16 až 20 

let 

21 až 30 

let 

31 a více 

let 
Celkem 

Žádné 68 50 10 3 131 

Vitamíny 276 405 43 8 732 

Minerální 120 213 27 4 364 

Spalovače tuků 3 18 5 0 26 

Sportovní, iontové nápoje 226 362 39 9 636 

Kofein 40 87 13 4 144 

Karnitin 8 27 11 3 49 

Kreatin 9 25 3 0 37 

Proteinové, aminokyselinové 

přípravky 33 126 23 5 187 

Kloubní výživa 89 144 24 29 34 

Koenzym Q10 7 23 4 4 4 

Jiné 10 22 5 1 2 

Pozn.: Jeden respondent může užívat i více doplňků stravy.  



 

 


