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ABSTRAKT 

 

Souvislosti: Zdravá výživa, jako součást sportovní přípravy gymnastek v mladším 

školním věku, bývá v praxi často opomíjena. Správné složení stravy však může 

napomoci zvýšení výkonnosti, snížení únavy, rychlosti regenerace a může být také 

účinnou prevencí proti úrazům a zraněním.  

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je shrnout dostupné informace a doporučení o 

optimální výživě pro gymnastky mladšího školního věku. 

 

Metody: Práce má charakter přehledové studie, která shrnuje poznatky o správném 

stravování sportující mládeže, s důrazem na sportovní gymnastky v mladším školním 

věku. Poznatky byly čerpány studiem domácí i zahraničním literatury a poslechem 

přednášek výživových specialistů a jsou doplněny poznatky z vlastní trenérské praxe 

autorky bakalářské práce. 

 

Závěr: Přestože tématu výživy dětí či dospělých sportovců je věnováno velké množství 

literatury, doporučení a informace o optimální výživě sportovních gymnastek 

v dostupné literatuře prakticky nejsou k dispozici. K sestavení optimálních jídelníčků 

odpovídajících potřebám sportovních gymnastek v mladším školním věku bylo nutné 

čerpat z pokladů pro jiné sporty a poté vyhledané poznatky mírně modifikovat. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: výživa, děti, mladší školní věk, gymnastika 
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ABSTRACT 

 

Background: A healthy diet is often ignored even though it is an important element for 

younger school-aged gymnasts. The correct nutritional content in a diet may help 

enhance performance, reduce fatigue, accelerate recovery, and reduce the occurrence of 

accidents and injuries. 

 

Objectives: This bachelor’s thesis summarizes the available information regarding the 

optimal diet for young, school-aged female artistic gymnasts and provides dietary 

recommendations based on their needs. 

 

Methods: A literature review was conducted and the results summarize the presently 

available data about healthy diets for young athletes, focusing on younger school-aged 

gymnasts. Information was obtained from the Czech and foreign literature and nutrition 

specialists’ lectures, complemented with the author’s own experience as a gymnastics 

coach. 

 

Conclusion: Although numerous publications have dealt with the issue of what 

constitutes a healthy diet for children and adults who participate in sport, neither the 

practical source of recommendations nor information on an optimal diet has been found 

for artistic gymnasts. In order to create optimal diet plans to meet the needs of young 

school-age female gymnasts, the author had to acquire data from materials related to 

other sports, modifying it slightly according to the gymnasts’ needs. 

 

KEY WORDS: diet, children, younger school-age, gymnastics 
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1 Úvod 

 

Všichni rodiče si přejí mít zdravé dítě a mají zásadní vliv na jeho zdravý vývoj. 

Zděděné geny, stravovací zvyklosti a způsob života rodičů významným způsobem 

ovlivní, jak bude dítě vypadat po fyzické stránce, jaké stravovací návyky od svých 

rodičů převezme, zda bude upřednostňovat aktivní či pasivní způsob života a trávení 

volného času, zda bude pohyb brát jako činnost, která automaticky patří k životu. 

 

Starostliví rodiče mohou začínat se zapojením svého dítěte do některého sportovního 

kroužku či klubu poměrně časně. Už věku pouhých několika měsíců je možno 

navštěvovat např. plavání kojenců a batolat. V předškolním věku pak už děti zapojují do 

pohybových aktivit, o nichž ve velké většině rozhodují rodiče. Často i na základě svých 

nenaplněných sportovních snů. Někteří se dětí ptají na jejich názor, jiní ne. Některé děti 

nastupují do všeobecně zaměřených sportovních kroužků, které se nezaměřují na 

výkonnost. Ale ctižádostivější rodiče s dětmi, které rádi soutěží, své děti zapisují do 

výkonnostně zaměřených sportovních oddílů již v předškolním věku. A tak si už 4 - 

5letá děvčátka poprvé osahávají kladinu. Často je na rodiče apelováno, že předčasná 

sportovní specializace je na škodu, ale leckde třeba 10tileté děvče, které doposavad 

navštěvovalo všestranně zaměřený Sokol, do oddílu sportovní gymnastiky již 

nevezmou, protože ČGF má vypracovaný systém plnění výkonnostních stupňů, který 

úzce souvisí s věkem gymnastek a nejvyšší výkonnosti zde, proti jiným sportovním 

odvětvím, gymnastky dosahují již ve věku 14-16 let. A právě sportujícím dětem se budu 

věnovat z hlediska způsobu jejich výživy na dalších řádcích. Neboť jejich výkony jsou 

ovlivňovány nejen jejich schopnostmi, dovednosti, průběhem tréninků a jejich četností, 

ale i správně složeným jídelníčkem, který může nejen podpořit výkonnost, ale 

především může působit protektivně z hlediska budoucího zdravého vývoje sportujícího 

jedince. Sportující dítě má jiné nároky na stravu než jeho spolužák, který se ve svém 

volném čase žádné pohybové aktivitě nevěnuje. 

 

Sportovní gymnastika je náročný silový sport, ve kterém se v počátcích učí malé 

gymnastky základním pohybovým dovednostem, které mohou později upotřebit i 
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v jiných sportech. Pokud gymnastka překoná prvních pár let tréninků a u gymnastiky 

vydrží, množství tréninkových jednotek se zvýší, tréninky mnohdy probíhají i 

dvoufázové a o víkendech, v takových případech se již jedná o významnou fyzickou i 

psychickou zátěž pro její tělo, trpí především páteř, kolena a kotníky. Často předčasně 

končí gymnastky svoji kariéru z důvodu zranění či poškození klubů, které jim už dále 

nedovolí tento sport provozovat. Optimální stravou přizpůsobenou nárokům tohoto 

sportu lze omezit zdravotní rizika. Cílem tohoto přehledu je přinést doporučení o 

optimální výživě pro gymnastky mladšího školního věku. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Energetický příjem, výdej a rovnováha 

 

Energetický příjem je dán množstvím energetických zdrojů obsažených v přijímané 

potravě, tedy součtem sacharidů, tuků a bílkovin. Pokud chceme zjistit svůj energetický 

příjem, je nezbytné si zaznamenávat každé jídlo a pití s přesnou gramáží. K usnadnění 

této činnosti v současné době slouží celá řada online aplikací např. 

www.kaloricketabulky.cz. Pro získání smysluplných výsledků je vhodné si tyto údaje 

zaznamenávat minimálně 1 týden. V Příloze 1 je uvedena názorná ukázka jídelníčku. 

 

Energetický výdej je závislý na množství pohybových aktivit. V praxi se nejčastěji 

používají tabulky pro odhad energetického výdeje spojeného s konkrétním druhem 

pohybové aktivity. Tyto tabulky jsou zpravidla založeny na násobcích odhadu bazálního 

metabolismu. Bazální metabolismus je přibližné množství energetického příjmu 

potřebné pro zachování základních životních funkcí. Hodnota bazálního metabolismu je 

genderově specifická a je závislá především na věku. Její hodnota s věkem klesá (Heller 

a Vodička, 2011). Pro běžné činnosti lze zjistit energetický výdej opět pomocí aplikace 

www.kaloricketabulky.cz, kde se zaznamenává druh fyzické aktivity, jeho délka a 

intenzita. Pokud je konzumované množství energie stejné jako množství energie 

vydané, pak je tělo v energetické rovnováze (Suchánek, 2015). 

 

U většiny lidí je podstatná část energie přijata formou 3 až 6 chodů jídla během dne. 

Zásadním rozdílem ve způsobu výdeje energie oproti jejímu příjmu je to, že výdej 

energie je nepřetržitý, i když jeho intenzita značně kolísá. Nejmenší výdej energie je ve 

spánku, ve dne se mění dle typu vykonávané činnosti (Holeček, 2006). Pokud se jedinec 

nevěnuje žádné fyzické aktivitě a pouze sedí ve škole či kanceláři, měl by být jeho 

energetický příjem nižší než příjem sportovce, který potřebuje více potravin, neboť má 

vyšší energetický příjem. 
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2.2 Energetická hodnota stravy 

 

Energetická hodnota potravin se uvádí buď pomocí odvozené jednotky soustavy SI v 

kilojoulech (kJ) nebo v dřívějších jednotkách v kilokaloriích (kcal). Poměr mezi oběma 

jednotkami je: 

                                                                 1 cal = 4,2 J 

 

kcal i kJ jsou fyzikální jednotky, pomocí kterých se vyjadřuje množství tepla – resp. 

množství energie. Původní kalorii definoval francouzský chemik Henri Victor Regnault 

jako množství tepla potřebného k ohřátí 1 g vody z 0 °C na 1 °C. (Přestože jednotkou SI 

je kJ, tak z důvodu větší přehlednosti budou v dalším textu použity kcal, které jsou  

v odborné literatuře častěji používanou jednotkou). 

 

Energie se získává ze stravy. Část takto získané energie je nutná pro potřeby bazálního 

metabolismu, tedy pro zajištění všech životních funkcí a další část slouží k pokrytí 

energetických potřeb při pohybu a práci. V případě, že příjem energie převýší 

energetické potřeby organismu, je část této energie v těle uchována především ve formě 

tukových zásob. Děti kromě toho potřebují energii také ke svému růstu a vývoji. Energii 

do organismu přináší základní živiny, sacharidy, tuky a bílkoviny. 

 

Trojpoměrem živin rozumíme poměr, jakým se jednotlivé živiny podílejí na krytí 

energetických nároků organismu. Obecně doporučovaný trojpoměr pro nesportující 

populaci je 65 % sacharidů, 20 % tuků a 15 % bílkovin. Mírně odlišný názor na 

trojpoměr živin zastává Suchánek (2015), který doporučuje 55 % sacharidů, 30 % tuků 

a 15 % bílkovin. Dle Vilikuse (2013) je však česká realita poněkud jiná: 50 % 

sacharidů, 37 % (!) tuků a 13 % bílkovin. 

 

Z hlediska energetické hodnoty obsahuje 1 gram bílkovin cca 4 kcal, zrovna tak je tomu 

u sacharidů, tuky mají nejvyšší energetickou hodnotu, a to 9 kcal. Ovšem bílkoviny 
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slouží jako zdroj energie pouze v krajních případech, kdy nemá tělo k dispozici zásobní 

sacharidy nebo tuky, např. při dlouhodobém hladovění. Energii z vlákniny organismus 

neumí získat, vláknina tedy nezvyšuje energetickou hodnotu stravy (Suchánek, 2015). 

Doporučená energetická hodnota stravy je velice individuální, vždy je třeba zohlednit 

věk, pohlaví, fyzickou aktivitu a aktuální tělesnou hmotnost ve vztahu k tělesné výšce 

(Nevoral a kol., 2003). U dětí se jejich potřeby mění dle fází růstu. Relativně velkou 

potřebu mají po dobu jejich prvního roku života, kdy se jich hmotnost až i 3x zvýší. 

Poté relativní energetická potřeba klesá a výrazně se opět zvýší v období dospívání. 

Pokud by dítě nedostávalo potřebnou energetickou hodnotu stravy, jeho organismus by 

neprospíval a mohlo by dojít k retardaci růstu a vývoje. V opačném případě, tedy při 

nadměrném přísunu energie, se nadbytečná energie bude ukládat ve formě tuku a 

v případě dlouhodobého nadměrného přísunu energie jsou u dítěte vytvářeny podmínky 

k nadváze. Proto již v dětství hraje významnou roli prevence a učení dětí vhodným 

stravovacím návykům, přičemž největší roli zde hrají stravovací zvyklosti v rodině, kde 

dítě vyrůstá a kde by mu právě rodiče měli jít příkladem. 

 

 

 

2.3 Biologická hodnota stravy 

 

Důležitá je ale nejen energetická hodnota stravy, ale také to, jak je potřeba energie 

kryta, tedy vhodná skladba jídelníčku a biologická hodnota stravy. Biologická hodnota 

potravin se určuje dle zastoupení jednotlivých živin, vitamínů a minerálních látek.  

Strava je také zdrojem látek, bez kterých by nebyla energie z potravin využita. Některé 

látky tzv. esenciální si tělo nedovede vytvořit samo. Biologická hodnota stravy je také 

dána využitelností jednotlivých složek potravy. 

  

Obecně by strava měla být pestrá, s co nejmenším zastoupením konzervovaných 

potravin, které obsahují přidané látky zajišťující dlouhodobou trvanlivost a mají velmi 

nízkou biologickou hodnotu. Strava by naopak měla obsahovat co největší množství 
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potravin nijak či velmi málo chemicky upravených. Jako potraviny s vysokou 

biologickou hodnotou můžeme tedy označit takové, které nejsou chemicky upravené, 

obsahují kvalitní živiny, např. maso s obsahem plnohodnotných bílkovin, tuky 

s vysokým poměrem polynenasycených mastných kyselin, syrovou či tepelně 

upravenou zeleninu a ovoce. Potraviny s nízkou biologickou hodnotou spíše organismus 

zatěžují a měli bychom se jim raději vyhýbat (např. cukrářské či uzenářské výrobky, 

potraviny obsahující různá dochucovadla a v neposlední řadě slazené nápoje).  

 

Biologickou hodnotu potravin lze nesprávným skladováním a úpravou pokrmů snížit 

např. smažením, kdy vznikají nežádoucí látky nebo dlouhým vařením při vysokých 

teplotách ztrátou vitamínů, ale správnou tepelnou úpravou i zvýšit, např. vařením 

mrkve, rajčat, masa, luštěnin, brambory, apod. (Suchánek, 2015). Z tepelně upravené 

zeleniny se lépe vstřebávají některé druhy vitamínů a minerálů (Dostálová, 2006). 

Technologie a změny výživové využitelnosti jsou uvedeny v Tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Technologie a změna výživové využitelnosti (Dostálová, 2006) 

 

Možná konzumace za syrova Nutná tepelná úprava (ve většině případů) 

Ovoce Obiloviny 

Ořechy Luštěniny 

Zelenina Brambory 

Semena Houby 

Rostlinné oleje   

Přednosti Rizika a nedostatky 

Minimální ztráty živin Možnost mikrobiální kontaminace 

V některých případech vyšší senzorická hodnota Omezena využitelnost některých živin 

Nepřítomnost toxických a antinutričních látek 

vznikajících záhřevem 

Vyšší zátěž chrupu i trávicího ústrojí 

Jednodušší a levnější úprava Přítomnost přirozených toxických a 

antinutričních látek   Vyšší obsah kontaminantů 

  V mnoha případech nižší senzorická hodnota 

 

U dětí je vhodnější se vyvarovat moderních výživových trendů, jako je např. 

vegetariánství, makrobiotika, v rámci těchto speciálních trendů nemusí strava vždy 
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obsahovat všechny potřebné složky potravy, jejichž nedostatek může vést k poruchám 

vývoje a růstu. 

2.4 Základní výživová doporučení 

 

Fórum zdravé výživy představuje graficky upravenou Českou potravinovou pyramidu. 

Ta slouží jako jednoduchý pomocník pro dodržování odborných výživových 

doporučení. Tato pyramida je znázorněna na Obrázku 1. Pro dobrý zdravotní stav 

člověka je nutný optimální příjem základních živin – sacharidů, tuků a bílkovin. Kvalita 

stravy k dosažení optimálního zdraví a výkonnosti nestačí – základní živiny je nutné 

konzumovat ve správném poměru (Fořt, 2004).  

 

 

2.5 Bílkoviny ve výživě 

 

Bílkoviny jsou potřebné pro růst a tvorbu svalových tkání, jsou zodpovědné za rychlost 

metabolismu a regeneraci organismu. Jsou součástí hormonů a enzymů a podílí se na 

imunitní ochraně (Pánek, 2002). Primárně neslouží jako zdroj energie. Za mimořádných 

okolností (dlouhé vyčerpávající výkony) může být bílkovina použita jako zdroj energie, 

pokud není v organismu dostatečné množství sacharidů (Clark, 2002). Bílkoviny 

přijímané potravou primárně slouží jako zdroj aminokyselin, které jsou prostřednictvím 

krve transportovány k jednotlivým buňkám, kde slouží jako stavební materiál pro 

tvorbu bílkovin tělu vlastních. Aminokyseliny jako základní stavební prvek bílkovin 

rozdělujeme na esenciální, které si je tělo nedovede syntetizovat samo a neesenciální. 

Esenciálními aminokyselinami jsou leucin, izoleucin, lysin, valin, methionin, threonin, 

tryptofan, fenylalanin. U dětí pak ještě arginin a histidin. 
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Obrázek 1 Česká potravinová pyramida 1 

                                                 
1 http://www.fzv.cz/wp-content/uploads/2014/01/FZV_pyramida.pdf 

http://www.fzv.cz/wp-content/uploads/2014/01/FZV_pyramida.pdf
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Doporučované denní množství bílkovin pro běžnou populaci je 0,8 - 1 g na 1 kg tělesné 

hmotnosti, ale liší se dle věku, pohlaví a fyzické aktivity. Vyšší potřebu bílkovin mají 

malé děti, nemocní po úrazech či s poraněními a také sportovci. U dětí je doporučené 

denní množství bílkovin 0,9 g/kg tělesné hmotnosti, sportujícím mladistvým je to 1,6 

g/kg, dospívajícím 1,5 g/kg. Rekreačním sportovcům se doporučuje cca 1 g/1 kg 

hmotnosti. International Society of Sports Nutrition doporučuje vytrvalostním 

sportovcům 1,0 – 1,6 g/kg, silovým sportovcům 1,6 – 2 g/kg, přičemž je velmi důležité 

načasování příjmu bílkovin do období před a po cvičení (Suchánek, 2015).  Sportovní 

gymnastika se zařazuje do silových sportů. 

 

Do jídelníčku se doporučuje zařazovat jak plnohodnotné bílkoviny (obsahují všechny 

potřebné aminokyseliny v potřebném množství především živočišného původu – maso, 

vejce, mléčné výrobky), tak i neplnohodnotné bílkoviny, tedy rostlinné. V rostlinných 

bílkovinách není zastoupení esenciálních aminokyselin obvykle kompletní a jejich 

biologická hodnota se pohybuje okolo 50 %. Hlavní výjimkou je sója, která obsahuje 

v dostatečném množství nejen všechny esenciální aminokyseliny, ale i esenciální 

mastné kyseliny a řadu vitamínů (Holeček, 2006). Pozor u dětí na stravitelnost, která je 

u rostlinných bílkovin horší než u živočišných. Aby aminokyseliny byly zastoupeny 

v jídelníčku optimálně, doporučuje se kombinace živočišných a rostlinných bílkovin, a 

to v poměru cca 1:1. Dětem by však mělo být podáváno až 70 % bílkovin 

plnohodnotných. Přitom je ale nutno dávat pozor na to, že živočišné zdroje bílkovin, 

tedy především maso, mohou obsahovat zvýšené množství tuků, a proto je vhodné 

upřednostňovat takové druhy masa, které obsahují tuku málo, jako například maso 

kuřecí, krůtí či rybí. Dobrým zdrojem bílkovin jsou rovněž mléčné výrobky. Pokud se 

v organismu nenachází dostatečné množství aminokyselin, dochází k úbytku aktivní 

tělesné hmoty, imunitním problémům a nastupuje únava. Má-li jich tělo ale nadbytek, 

jsou zatěžovány játra a ledviny. 

 

Množství bílkovin, které děti denně potřebují, se liší nejen podle věku, ale i podle 

pohlaví či pohybových aktivit dítěte. Nedostatečný příjem bílkovin u dětí může vést 

rovněž k potížím s růstem a vývojem a může způsobit i snížení či zpomalení regenerace 
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organizmu po sportovním výkonu. Doporučený denní příjem bílkovin pro děti 

v různých věkových kategoriích je uveden v Tabulce 2. V Tabulce 3 je uveden obsah 

hlavních živin nejčastěji konzumovaných luštěnin v ČR. 

 

Tabulka 2 Doporučený denní příjem bílkovin (Nevoral, 2003) 

 

Věk dítěte Bílkoviny - dávka doporučená 

podle hmotnosti dítěte (g/kg 

hmotnosti dítěte/den) 

Bílkoviny - průměrná doporučená 

dávka podle věku (g/den) 

1-4 roky 1 g 14 g pro chlapce 

13 g pro dívky 

4-7 let 0,9 g 15 g pro chlapce 

17 g pro dívky 

7-10 let 0,9 g 24 g pro chlapce i dívky 

10-13 let 0,9 g 34 g pro chlapce 

35 g pro dívky 

13-15 let 0,9 g 46 g pro chlapce 

45 g pro dívky 

15-19 let 0,9 g pro chlapce 60 g pro chlapce 

0,8 g pro dívky 46 g pro dívky 

 

 

Tabulka 3 Obsah hlavních živin nejčastěji konzumovaných luštěnin v ČR (Dostálová, 

2016) 

 

luštěnina 100 g bílkoviny g tuk g sacharidy g 

Hrách 18,3 - 31,0 0,6 - 5,5 60,7 - 70,7 

Čočka 23,0 - 32,0 0,8 - 2,0 60,5 - 68,2 

Fazole 20,9 - 27,8 0,9 - 2,4 58,2 - 63,4 

Bob 22,4 - 36,0 1,2 - 4,0 57,8 - 61,0 

Cizrna 15,5 - 28,2 3,1 - 7,0 59,9 - 70,8 

Vigna (fazole mungo) 22,9 - 23,6 1,2 - 1,2 58,2 - 61,8 

Sója 35,1 - 42,0 17,7 - 21,0 30,2 - 35,5 
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Nejhodnotnější zdrojem bílkovin je vaječný bílek. Do plnohodnotných bílkovin patří i 

rostlinná sója, která navíc obsahuje relativně málo nasycených mastných kyselin, takže 

večeře ze sóji bude pro zdraví přínosem. Mezi dětmi však sója není příliš oblíbená. 

Maso by mělo být zastoupeno v jídelníčku dětí rovněž, i když ho některé odmítají jíst i 

ve školním věku. Maso je důležitým zdrojem vitamínů D, E, vitamínů skupiny B a také 

železa a zinku. Tmavé maso by mělo být zařazováno méně, neboť může způsobovat 

zvýšenou hladinu cholesterolu, upřednostňováno by mělo být maso drůbeží bez kůže, 

která také obsahuje zvýšené množství cholesterolu a tuku (Suchánek, 2015). Rovněž 

mléčné výrobky kromě bílkovin obsahují vitamíny A, D, vitamíny skupiny B, kyselinu 

listovou, draslík, vápník, fosfor, atd. Ovlivňují pozitivně zažívání a střevní mikroflóru a 

zajišťují dětem dostatečnou mineralizaci kostí. Vhodné jsou nepřislazované, nejlépe 

tedy bílé jogurtové výrobky s cca 3 % tuků, na druhou stranu ale není doporučováno 

konzumovat nízkotučné výrobky, např. jogurty typu 0,1 % tuku, neboť množství živin 

v nich je velmi nízké. Sýry by měly obsahovat do 45 % tuku v sušině, vhodný a 

oblíbený je např. 30% eidam. Ne příliš vhodné jsou tavené sýry, které obsahují 

fosforečnany, které mohou zhoršovat využívání vápníku (Suchánek, 2015). Zdroje 

bílkoviny mohou být ale i častým alergenem (např. luštěniny a sója), proto je vhodné je 

střídat. 

 

Nevýhodou živočišných bílkovin je často ale velké množství tuku a cholesterolu a často 

i horší vstřebatelnost. Právě podle toho, jak jsou vstřebatelné, zda rychleji či pomaleji, 

je nutno zvažovat jejich vhodné načasování s ohledem na trénink do jídelníčku. Co by 

tedy z hlediska doplňování bílkovin malého sportovce mělo být zařazováno do 

jídelníčku? Různé druhy masa, nejen tradiční kuřecí, hovězí a vepřové, ale podávat i 

zvěřinu, krůtu, králíka a ryby. Dále potom různé mléčné výrobky jako sýry, tvarohy, 

vejce a cca 2x týdně luštěninové pokrmy. Ty nebývají příliš oblíbené, ale lze použít i 

doposavad příliš nepoužívané zdroje, jako červenou čočku, quinoiu, tempeh, tofu, apod. 

Na trhu je dnes i proteinový chléb se sníženým množstvím sacharidů a zvýšeným 

podílem bílkovin. To vše podávat ve větších porcích než pro nesportující děti. 
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2.6 Tuky ve výživě 

 

Tuky dodávají tělu energii, jsou důležité pro růst a tvorbu hormonů. Slouží k udržení 

tělesné teploty, mechanické ochraně orgánů, jsou součástí buněčných membrán, 

umožňují vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích a dávají potravinám chuť. 

Poskytují tělu esenciální mastné kyseliny, které si nedokáže vytvořit samo. Tuky dělíme 

dle původu na rostlinné a živočišné. Rostlinné, které se rovněž označují jako oleje, se 

získávají z plodů rostlin či semen, živočišné z tukových tkání živočichů Do těla se 

dostávají stravou nebo jsou syntetizovány z bílkovin a především ze sacharidů. Mohou 

se v lidském těle ukládat prakticky neomezeně. Příklady zdrojů tuků ve stravě uvádí 

Tabulka 4. 

 

 

Tabulka 4 Zdroje tuků ve stravě (Müllerová, 2003) 

 

Potraviny s vysokým obsahem 

tuků (nad 40%) 

Potraviny s nízkým obsahem 

tuků (méně než 20 %) 

tučné maso výrobky z obilovin 

plnotučné mléko a mléčné výrobky luštěniny 

ořechy, mák brambory 

jemné a trvanlivé pečivo ovoce 

smetanové mražené krémy zelenina 

čokoláda nečokoládové cukrovinky 

majonéza 

  

 

Tuky, které spadají do širší skupiny lipidů, jsou z chemického hlediska sloučeninou 

trojsytného alkoholu glycerolu a tří vyšších mastných kyselin, tzv. triacylglyceroly. 

Mastné kyseliny v tucích mohou být nasycené či nenasycené. Složení mastných kyselin 

rozhoduje o tom, zda je konkrétní tuk pro lidský organismus spíše přínosem či ne. 

Doporučené rozložení nasycených a nenasycených kyselin ve stravě by mělo být 

vyvážené, a to v poměru 1 : 2. 
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Mastné kyseliny, které se nejčastěji nacházejí v tucích, jsou: 

• nasycené mastné kyseliny (SAFA z anglického saturated fatty acids) -  se nachází 

hlavně v tucích živočišného původu. Organismus je potřebuje, ale měly by tvořit 

max. 1/3 z příjmu tuků, neboť zvyšují hladinu cholesterolu a tudíž i riziko vzniku 

srdečně-cévních onemocnění. V tucích se nejčastěji nacházejí kyseliny stearová a 

palmitová. 

• mononenasycené mastné kyseliny (MUFA z anglického monounsaturated fatty 

acids) - nachází se v rostlinných olejích. Ve stravě by měly nahrazovat výše 

zmiňované nasycené mastné kyseliny. Hladinu cholesterolu nijak výrazně 

neovlivňují. Mezi ně patří např. kyselina olejová. 

• polynenasycené mastné kyseliny (PUFA z anglického polyunsaturated fatty acids) - 

jsou nejvíce zastoupeny v olejích rostlinného původu a v rybím tuku a do této 

skupiny patří především omega 3 a omega 6 mastné kyseliny. Vzhledem k tomu, že 

lidský organismus není schopen tyto látky syntetizovat, nazýváme je esenciálními 

mastnými kyselinami. Tyto látky pozitivně ovlivňují imunitu, u dětí jsou důležité 

pro správný růst a také pro vývoj oční sítnice. Omega 3 mastné kyseliny jsou např. 

kyseliny dokosahexaenové (DHA), eikosapentaenové (EPA) či kyselina alfa-

linolenová (ALA), omega 6 je např. kyselina linolová. 

 

Omega 3 mastné kyseliny jsou důležité pro činnost mozku, mají ochranný efekt proti 

trombóze a protizánětlivý účinek, snižují pozátěžovou bolest ve svalech. Ve stravě jich 

máme největší nedostatek, je nutno je proto přidávat. Nalezneme je v mořských rybách 

a ořechách, především vlašských a avokádu. Příklady zdrojů omega 3 kyselin jsou 

uvedeny v Tabulce 5. Omega 6 mastné kyseliny se starají o obranyschopnost těla a 

zužují cévy. Mají ale mírně prozánětlivý účinek a jsou tedy méně prospěšné. (Suchánek, 

2015). Ve stravě jich míváme dostatek, protože v českých kuchyních je velmi rozšířené 

používání slunečnicového a řepkového oleje. Omega 3 a omega 6 mastné kyseliny 

bychom měli přijímat v poměru 1:5. 
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Tabulka 5 Zdroje omega 3 mastných kyselin (Vilikus, 2013) 

 

EPA + DHA ve 100 g potraviny 

sleď 2014 mg 

losos 1043 mg 

sardinky 975 mg 

pstruh 937 mg 

tuňák 268 mg 

krevety 314 mg 

vejce 44 mg 

 

 

Kromě výše zmíněné skupiny vyšších mastných kyselin, které mají z chemického 

hlediska cis konfiguraci, se v tucích nacházejí rovněž tzv. transmastné kyseliny (TFA). 

Tyto látky vznikají při procesu ztužování rostlinných tuků. V lidském organismu 

zvyšují v krvi hladinu lipoproteinů s nízkou hustotou (LDL), tzv. špatného cholesterolu 

a snižují hladinu lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL) a mají tak negativní vliv na 

srdečně-cévní systém. Jejich konzumace by měla být co nejnižší – pod 1 g. Nasycené a 

transmastné kyseliny tvoří viscerální tuk, tedy ten, co se ukládá v oblasti břicha. TFA 

jsou obsažené např. v čajovém pečivu, náplních sušenek, v polevách tyčinek, 

margarínech. 

 

V dětském jídelníčku by měly převažovat nenasycené mastné kyseliny. Nasycené 

mastné kyseliny se totiž ukládají do tukových zásob a vedou obecně ke zvýšené hladině 

cholesterolu, zatímco nenasycené mastné kyseliny jsou prospěšné, protože se ukládají 

do tkání, podílejí se na výstavbě membrán buněk a na metabolismu a pomáhají v těle 

snižovat hladinu cholesterolu (Marinov, 2016). Bylo však zjištěno, že u jedinců, kteří 

v jídle nasycené mastné kyseliny zařazují ve velmi omezeném množství, dochází 

k potlačení tvorby steroidních hormonů včetně testosteronu a v důsledku toho dochází 

k poklesu regeneračních schopností a výkonnosti zejména rychlostně-silového 

charakteru (Perič, 2012). 
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Spotřeba tuku v populaci překračuje doporučené denní dávky a oproti minulosti navíc 

přijímáme mnoho skrytých tuků (Dostálová, 2016). Ten je obsažen např. v mase, 

mléčných výrobcích, v trvanlivém pečivu (jemné pečivo, listové pečivo, croissanty, 

apod.). Trávení tuků probíhá pomalu a u živočišných tuků velmi pomalu. V jídelníčku 

mladého sportovce by tuky měly být zastoupeny pravidelně - dvě třetiny energetického 

příjmu by měly tvořit rostlinné tuky a jednu třetinu tuky živočišné. Suchánek (2015) 

doporučuje: 

 

• mořské ryby (sardinky, makrela, losos, treska, sleď,…) 

• rostlinné, za studena lisované oleje – olivový, lněný, sezamový,… Je vhodné je 

denně přidávat do již hotových pokrmů a salátů.  

• avokádo – např. do pomazánky 

• natural oříšky – vlašské, mandle, lískové, para ořechy, semínka – dýňová, 

sezamová, slunečnicová, konopná, lněná. 

 

Pozor na jídla z fast foodů, která často obsahují přepálené a karcinogenní oleje. 

 

2.7 Cholesterol 

 

Cholesterol je základní stavební jednotkou buněčných stěn. Je důležitý pro tvorbu 

hormonů a žlučových kyselin. Velkou část cholesterolu si lidský organismu vytváří sám 

v jaterních buňkách a jen část proto potřebuje přijímat potravou, kde se vyskytuje 

v potravinách živočišného původu, ale není součástí potravin rostlinných. 

Doporučované množství přijímaného cholesterolu se pohybuje dle různých zdrojů mezi 

150 a 300 mg/den. Doporučené hodnoty cholesterolu uvádí Tabulka 6 a Tabulka 7. 

Nebezpečí cholesterolu spočívá v tom, že je-li ho v krvi více, ukládá se do cév a 

vznikají na jejich stěnách sklerotické pláty. Tím se céva zužuje a snižuje se množství 

krve dodávané do srdce. Případná krevní sraženina může potom cévu ucpat a hrozí zde, 

pokud se jedná o cévu vedoucí k mozku, nebezpečí cévní mozkové příhody a v případě 
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ucpání cévy vedoucí k srdci, nebezpečí srdečního infarktu. Cholesterol je pro správné 

fungování organismu nepostradatelný, jen ho ale nesmí být příliš. Děti ho potřebují ke 

svému růstu a vývoji. 

 

 

Tabulka 6 Hodnoty cholesterolu (Suchánek, 2015) 

 

Celkový cholesterol 

do 5 mmol/l hodnota celkového cholesterolu doporučovaná odborníky 

5,1 - 6,5 mmol/l zvýšená hodnota celkového cholesterolu  

6,5 - 8 mmol/l vysoká hodnota celkového cholesterolu  

nad 8 mmol/l  

čtyřnásobné riziko onemocnění srdce a cév, důvod k 

zahájení farmakologické léčby 

LDL cholesterol 

3,88 mmol/l maximální hodnota LDL cholesterolu 

HDL cholesterol 

1,2 mmol/l  minimální hodnota HDL cholesterolu u žen  

1,1 mmol/  minimální hodnota HDL cholesterolu u mužů 

Pokud je hodnota ,,hodného" HDL cholesterolu vyšší než 1,6 mmol/l, snižuje se míra rizika 

vzniku srdečně-cévních onemocnění. 

 

 

 

Tabulka 7 Doporučená hladina cholesterolu v krvi (Suchánek, 2015) 

 

Hladina cholesterolu na jeden litr krve 

  normální zvýšená vysoká 

děti do 15 let věku do 4,4 mmol 4, 4 - 5,0 mmol nad 5,0 mmol 

dospělí do 5,0 mmol 5,0 - 6,5 mmol nad 6,5 mmol 

 

 

Hladinu cholesterolu zvyšují živočišné tuky, a to především máslo, sádlo, vnitřnosti, 

tučné mléčné výrobky jako smetana a sýry, vaječný žloutek, vepřové maso a drůbeží 
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maso s kůží. Tuk z ryb cholesterol nezvyšuje, naopak zabraňuje vzniku krevních 

sraženin. Naopak cholesterol mohou snížit tuky rostlinného původu. Vhodnou stravou 

je tedy možno předcházet vysokému cholesterolu. Množství cholesterolu v některých 

potravinách uvádí Tabulka 8. 

 

 

Tabulka 8 Množství cholesterolu v některých potravinách (Suchánek, 2015) 

 

Potravina (100g)  Tuk (g) Cholesterol (mg) 

Máslo 81,00 280 

Rama 75,00 0 

Ovocný jogurt 2,60 10 

Eidam (45 %) 24,50 74 

Kuřecí plátek 1,00 50 

Vepřové 12,10 60 

Turistický salám 34,40 110 

Hovězí játra 3,20 270 

 

 

2.8 Fytosteroly 

 

Svým složením se cholesterolu podobají látky rostlinného původu, tzv. fytosteroly. 

Fytosteroly, které jsou obsaženy v rostlinných olejích, dokáží ve střevě blokovat 

pronikání cholesterolu do krve a ten pak odchází z těla přirozenou cestou. Fytosteroly 

lze rovněž koupit jako potravní doplňky, ale v poslední době se přidávají i do tzv. 

funkčních potravin, kterými mohou být jogurty, probiotické jogurtové nápoje i mléko. 
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2.9 Sacharidy  

 

Sacharidy tvoří co do energetického poměru jednotlivých živin největší část (Kunová, 

2004). Jsou hlavním a nejpohotovějším zdrojem energie, zvláště během zátěže o vysoké 

intenzitě (Dovalil, 2012). Jsou rychle využitelné jako energetický substrát, což má velký 

význam pro sportovce. Jsou velmi důležité při vysoce intenzivním tréninku, u kterého 

se dosahuje maximální spotřeby kyslíku (Konopka, 2002). A to je velmi důležité právě 

pro sportovní gymnastky. Vyskytují se především v potravinách rostlinného původu a 

jejich hlavním zdrojem by mělo být ovoce, zelenina, brambory, luštěniny a rýže. 

Rozlišujeme jednoduché sacharidy a složené sacharidy, kde významnou složkou je 

vláknina, která není již chápána jen jako nevyužitelná, nestravitelná složka potravy, jak 

tomu bylo v minulosti (Martiník, 2008). 

 

Sacharidy dělíme na: 

• monosacharidy  

• disacharidy 

• oligosacharidy 

• polysacharidy 

 

Základní stavební jednotkou sacharidů jsou monosacharidy. Jsou to například: 

• glukóza (hroznový cukr) 

• fruktóza (ovocný cukr a cukr v medu) 

• galaktóza (obsažená v mléce) 
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Disacharidy jsou tvořeny dvěma molekulami monosacharidů. Jedná se o: 

• sacharózu (řepný a třtinový cukr) 

• laktózu (cukr obsažený v mléce) 

• maltózu (sladový cukr) 

 

Zástupcem oligosacharidů je např. trisacharid rafinóza či maltodextrin. 

 

Polysacharidy se podle odolnosti vůči trávicím schopnostem gastrointestinálního traktu 

člověka člení na stravitelné (škrob, glykogen) a nestravitelné (vláknina) (Holeček, 

2006).  

 

Nejběžnějším zdrojem sacharidů jsou pečivo, rýže a těstoviny. Celozrnné pečivo 

obsahuje navíc i vitamíny skupiny B, vitamín A a E a minerální látky a vlákninu. 

Nejvíce sacharidů je obsaženo ve sladkostech, jejich nadměrná konzumace vede 

k nadváze, a proto by je děti neměly konzumovat příliš často. Poměrně velké množství 

sacharidů obsahuje i ovoce, které je spolu se zeleninou ale také velkou zásobárnou 

vitamínů, vlákniny a minerálních látek. Méně sacharidů je potom v zelenině, a tudíž je 

její energetická hodnota nižší. 

 

2.10 Glykemický index 

 

Glykemický index (GI) potravin je schopnost sacharidové potraviny zvyšovat hladinu 

krevního cukru glukózy, tzv. glykémii. Zvýšená glykémie provokuje slinivku břišní 

k vyplavení hormonu inzulínu, který hladinu glukózy zase snižuje. Čím více glykémie 

po jídle stoupne, tím více inzulínu je zapotřebí. Střídání velmi vysoké a velmi nízké 

glykémie je pro organismus velký nápor (Kunová, 2004). Maximální hodnota GI je 100. 
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Tato hodnota odpovídá rychlosti, jakou se zvýší glykémie po konzumace glukózy. Čím 

vyšší je GI, tím rychleji se zvýší glykémie. Energie z potravin s vyšším GI rychleji mizí 

a je třeba se dříve najíst. Pro organismus nesportujících dětí je nejlepší, aby hladina 

glukózy byla co nejvyrovnanější, tedy aby prudce nevzestupovala a poté prudce 

neklesala. Při prudkém snižování totiž dochází brzy k pocitu hladu, a tudíž další 

konzumaci potravin, a tedy přijímání další energie do těla, které může vést k ukládání 

tuku. Pro člověka, který nechce zvyšovat tukové zásoby, ale chce si svoji hmotnost 

zachovat, popř. zhubnout, je proto nejvýhodnější si vybírat ke konzumaci právě 

potraviny s nízkým GI. Ovšem sportovci občas potřebují co nejrychleji vyvolat hlad a 

co nejrychleji vstřebat živiny -  v těchto případech potřebují tedy právě stravu 

s vysokým GI. Toto ale platí pouze bezprostředně před, v a po skončení tréninku. Při 

tréninku vysokou glykemii sníží sportovní aktivitou a po tréninku je cukr využitý na 

obnovu energetických rezerv ve svalech. V ostatních částech dne se ale již vysoko-

glykemická strava nedoporučuje, protože její dlouhodobý vliv působí nepříznivě na 

zdraví. Může vést k nadváze a vyčerpávání mikroživin (Suchánek, 2015). Odlišný názor 

ovšem prezentuje Martens (1990), který uvádí, že pokud cvičení trvá déle než 60 minut, 

volte sacharidy s nízkým nebo středním GI (udržují poměrně stálou hladinu cukru v krvi 

po delší dobu). To znamená např. jablka, banány, fazolovou polévku, čočku. Potraviny 

se středním a nízkým GI, jako je jogurt, špagety a banány jsou nejlepším jídlem před 

závodem, neboť poskytují energii po delší časové období. 

 

GI potravin lze ovlivnit kuchyňskou úpravou, popř. přidáním dalších ingrediencí, jako 

např. vlákniny, tuku a škrobu. GI se zvýší např. rozvařováním potravin. Vařené 

brambory mají nižší GI než šťouchané brambory, bramborová kaše či pečené brambory. 

GI snižuje kombinace s bílkovinou, vlákninou či zeleninou. Sní-li dítě např. chleba, 

hladina cukru stoupne rychleji než při kombinaci např. chleba se šunkou a rajčetem. U 

sacharidových potravin se ale nelze řídit jen GI, je dobré, obzvláště u dětí, přihlížet ke 

stravitelnosti potravin (např. luštěnin). Hodnoty GI vybraných potravin uvádí Tabulka 

9. 
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Tabulka 9 Hodnoty GI vybraných potravin (Vilikus a kol., 2012) 

 

Varianta s vyšším GI Varianta s nižším GI 

corn-flakes čokoládové 89 corn-flakes přírodní neslazené 52 
rýže loupaná vařená 76 těstoviny průměr 37 

houska, rohlík 72 dalamánek 48 

chléb bílý 70 chléb celozrnný 45 

brambory zimní pečené 95 brambory nové vařené vystydlé 60 

banány zralé 73 banány málo zralé  55 

jogurt s ovocem 56 jogurt bílý  33 

hroznový cukr, glukopur 100 fruktóza 23 

Fanta 68 jablečný džus 100 % neslazený 40 

ledový čaj slazený 70 černý čaj neslazený 0 

 

 

2.11 Opatrně s vlákninou 

 

Vláknina patří mezi složené sacharidy. V trávicím ústrojí ji enzymy nedokáží rozložit a 

není tedy zdrojem energie pro tělo. Vláknina může být nerozpustná (např. celulóza), 

která mechanicky čistí střeva, zlepšuje střevní peristaltiku a snižuje pocit hladu 

(celozrnné obiloviny, luštěniny, otruby, ořechy, lněné a sezamové semínko) a rozpustná 

(např. inulin), která je jako tzv. prebiotikum živnou půdou pro probiotické bakterie ve 

střevech (brambory, jablko, hruška). 

  

Vliv vlákniny na lidský organismus: 

• Má vliv na trávení a vstřebávání sacharidů (rozpustná). Vláknina snižuje účinnost 

enzymů trávících sacharidy a snižuje tak rychlost, kterou se zvyšuje po jídle hladina 

glukózy v krvi. Můžeme říci, že proto mají potraviny obsahující vlákninu často 

výhodný (nízký) GI. 

• Ovlivňuje hladinu tuků a cholesterolu v krvi. Vláknina ve střevě váže žlučové 

kyseliny a zvyšuje tak vylučování cholesterolu. 
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• Zvětšuje střevní obsah. Nerozpustná vláknina na sebe váže vodu a tím zvětšuje 

objem stolice. Velikost stolice je zvětšena zvýšeným nárůstem střevních bakterií a 

zvýšeným navázáním vody. Jakmile se zvětší objem stolice, střeva jsou nucena 

zvýšit aktivitu a rychleji se tak zbavují odpadních látek. 

• Ředí toxický obsah střeva. Odpadní látky, vznikající při trávení, díky vláknině 

snadněji opouští naše trávicí ústrojí a nehromadí se v něm. 

• Ovlivňuje průchodnost tráveniny trávicím ústrojím. Zvětšením objemu stolice výše 

popsanými mechanismy dochází k urychlení průchodu tráveniny střevem, zrychlí se 

odchod odpadních látek, snižuje se vstřebávání tuků, střevo přichází do styku 

s potenciálně nebezpečnými látkami kratší dobu. 

• Ovlivňuje vstřebávání vitamínů a minerálních látek. Některé minerální látky, např. 

vápník, měď, železo a zinek se mohou současně s přítomností vlákniny hůře 

vstřebávat. Naopak některé druhy vlákniny (např. inulín a vláknina z červené řepy) 

zvyšují vstřebávání vápníku (Kohout, 2008) 

 

Vláknina příznivě působí na zažívací trakt, jako prevence některých závažných 

onemocnění. Nedostatek vlákniny vede ke karcinomu tlustého střeva. Většina české 

dětské i dospělé populace má ve stravě nedostatek vlákniny. 

 

Doporučené množství vlákniny je: 

• pro dospělé cca 30 g 

• pro děti v gramech na den je: věk + 5 g. 

 

Vláknina zpomaluje nástup hladu a vyvolává pocit plného žaludku, tzn., že pro 

sportovce není vhodná bezprostředně před tréninkem. Přímo před sportovní aktivitou je 

vhodná, zvláště pro menší děti, např. ovocná přesnídávka, kde právě vláknina není, 

popř. je doporučováno jen vycucat např. z mandarinky šťávu, ale nejíst ji celou. 
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2.12 Mikroživiny 

 

Jako mikroživiny jsou označovány vitamíny a minerální látky. Stejně jako ve výživě u 

dospělých jsou i u dětí vitamíny a minerální látky velice důležité a pro zdraví 

bezpodmínečně nutné. Potřebná dávka vitamínů a minerálních látek závisí na věku, 

pohlaví, tělesné konstituci a fyzické aktivitě, a často se u chlapců a dívek i různě starých 

dětí liší (Kellowová, 2008). 

 

 

Tabulka 10 Množství vlákniny ve vybraných potravinách 

 

Potravina (100g) 

Energetická 

hodnoty 

(kcal) 

Vláknina (g) 

obilné vločky 340 8,2 

grahamové pečivo 239 8 

celozrnná houska 227 5,7 

kukuřičná mouka 352 5 

pšeničná mouka hladká 334 4 

corn flakes 355 4 

chléb pšeničný bílý 236 3,5 

celozrnná pšeničná mouka 345 3,2 

tukový rohlík, houska 253 3 

brokolice 26 3 

kešu ořechy 589 2,9 

mrkev 30 2,4 

pomeranč 43 2,2 

jahody 33 2 

jablko 34 2 

salát hlávkový 11 1,5 

kedlubna 24 1,4 

brambory 70 1 
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2.12.1 Vitamíny 

 

Vitamíny fungují v lidském těle jako metabolické regulátory ovlivňující četné 

fyziologické procesy důležité pro fyzickou zátěž či sportovní výkon (Vilikus, 2013).  

 

Vitamíny lze dělit podle jejich rozpustnosti na: 

• rozpustné v tucích, tzv. lipofilní (vitamíny, A, D, E, K) 

• rozpustné v olejích, tzv. hydrofilní (vitamíny skupiny B a vitamín C)  

 

Pestrá a vyvážená strava pokrývá tělu potřebné množství vitamínů. Pokud je ale strava 

jednotvárná a příjem vitamínů je snížený, jedná se o tzv. hypovitaminózu. Při 

předávkování se potom jedná o hypervitaminózu. K té může dojít u vitamínů 

rozpustných v tucích. Ukládají se v organismu na delší dobu a tělo si je může v zásobě 

udržet až několik měsíců. Oproti tomu vitamíny rozpustné ve vodě se v těle neukládají a 

v případě momentálního přebytku jsou vylučovány močí. Je tedy nezbytné je neustále 

doplňovat (Mindell, 1994). Jednostranná strava bez dostatku ovoce a zeleniny může 

způsobit nedostatek vitamínů, který se může projevit poklesem výkonnosti, což ale 

neplatí opačně: nadbytek vitamínů sportovní výkon nezvýší. Teoreticky lze zobecnit, že 

dostatečný příjem vitamínů řady B, vč. kyseliny listové, je důležitý pro zachování 

vytrvalostních schopností. Dodatečný přísun vitamínu B6, vitamínu E a C je zásadní pro 

zachování silových a rychlostních schopností (Vilikus, 2012). Doporučené denní dávky 

(DDD) jednotlivých vitamínů stanovuje v ČR Státní zdravotní ústav. DDD vitamínů pro 

sportovce jsou vyšší než běžné doporučené denní dávky, v zásadě by však neměly 

dlouhodobě přesahovat dvojnásobek doporučených denních dávek (Manore, 2001). 

Přehled hlavních biologických funkcí vitamínů v souvislosti se sportovní aktivitou 

uvádí Tabulka 11. 
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Tabulka 11 Přehled hlavních biologických funkcí vitamínů v souvislosti se sportovní 

aktivitou (Vilikus, 2012) 

Vitamín DDD Přírodní zdroje Funkce Příznaky 

nedostatku 

B1 (thiamin) 1,0 - 1,5 mg kvasnice, obilná zrna, 

sója, luštěniny, 

vaječný žloutek, 

játra, mléko, maso 

metabolismus 

sacharidů 

zhoršení vytrvalosti, 

svalová slabost, 

srdeční arytmie, 

neurologické poruchy  

B2 (riboflavin) 1,4-1,8 mg mléko, sýry, listová 

zelenina, vejce, 

fazole, vaječný 

žloutek, kvasnice, 

ledviny, tuňák, losos, 

bílé kuřecí maso 

přenos elektronů v 

dýchacím řetězci 

únava, poruchy 

koncentrace, 

pelagra, afty a 

praskliny na ústní 

sliznici 

B3 (niacin)  13-20 mg obiloviny, čočka, 

kvasnice, vejce, játra, 

ledviny, tuňák, losos, 

bílé kuřecí maso  

metabolismus 

koenzymů (NAD, 

NADP) 

únava, pelagra (drsná 

pokožka) 

B5 (kys. pantothenová) 4-7 mg luštěniny, otruby, 

obilné klíčky, 

obiloviny, ořechy, 

kvasnice, maso  

oxidativní 

metabolismus  

únava, slabost a 

zvracení, poruchy 

spánku, třes rukou a 

křeče ve svalech  

B6 (pyridoxin) 1,5-2,0 mg  otruby, obilné kličky, 

sója, neloupaná rýže, 

kvasnice, vejce, játra  

syntéza 

aminokyselin, 

krvetvorba  

zhoršená tvorba 

svalové hmoty, 

anemie, námahová 

dušnost, křeče, 

nechutenství  

B12 (cyanokobalamin) 2,0-2,5 µg játra, maso, ryby, 

vejce, sýry, mléko  

tvorba červených 

krvinek  

perniciózní anemie, 

námahová dušnost, 

xantodermie, oteklý 

jazyk, parestezie, 

únava  

B9 (kyselina listová) 150-300 µg salát, kapusta, špenát, 

brokolice, řepa, 

čočka, fazole, 

tvorba červených 

krvinek  

anemie, námahová 

dušnost, funkce 

nervového systému, 
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kvasnice, játra vrozené vývojové 

vady, parestezie  

biotin  50 µg kvasnice, mléko, 

sója, luštěniny, 

hovězí játra, vaječný 

žloutek 

biosyntetické reakce  bolesti svalů, 

svalová slabost, 

únava, anorexie, 

parestezie, 

dermatitida, deprese 

C 

(kys.askorbová) 

60-100 mg citrusy, kiwi, tropické 

ovoce, listová 

zelenina, paprika, 

rajčata, zelí, 

brambory  

antioxidant, 

regenerace  tkání, 

imunita  

únava, snížený 

fyzický výkon, 

spavost, bolesti 

kloubů, krvácení 

sliznic, vnímavost k 

infekcím  

A (retinol)  4000 IU, tj. 

0,8 µg 

játra, rybí tuk, mléčné 

výrobky  

antioxidant  oxidační stres - 

únava, šeroslepost, 

xeroftalmie, 

xerodermie, lámavost 

vlasů a nehtů 

β - karoten 6-15 mg mrkev, rajčata, 

paprika  

D (kalciferol)  200-400 IU, 

tj. 5-10 µg 

rybí tuk, sardinky, 

losos, tuňák, mléčné 

výrobky, 

metabolismus 

vápníku a fosforu  

špatná obnova 

kostní tkáně, 

rachitida  

E (tokoferoly)  8-12 mg obilné klíčky, sója, 

ořechy, rostlinné 

oleje  

antioxidant, 

regenerace svalové 

hmoty  

svalová únava, 

zhoršené reflexy, 

oxidační stres - 

celková únava, 

zhoršená 

soustředěnost  

 

 

2.12.2 Minerální látky 

 

Minerální látky jsou nepostradatelné pro organismus, jsou to anorganické složky a 

stejně jako vitamíny mohou při nedostatku způsobovat vážné zdravotní problémy jako 
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je nespavost, únava, deprese, křeče, atd. Podílí se na stavbě kostí, udržování 

nervosvalové dráždivosti, jsou součástí hormonů a enzymů (Pánek, 2002). Tělu 

nedodávají žádnou energii. Jsou nezbytné pro normální buněčné funkce. Na rozdíl od 

vitamínů bývá příjem minerálů u sportovců méně kontrolovaný a doplňovaný.  Ztrácejí 

se při sportu pocením, takže jakýkoliv stav způsobující nadměrné pocení, jako extrémní 

zátěž v teplém prostředí, může způsobit jejich nedostatek (Dovalil, 2012). 

 

Dle množství, které organismu potřebuje, je dělíme na: 

 

• stopové prvky (potřebné množství je v mikrogramech) – křemík, nikl, atd. 

• mikroprvky  (potřebné množství je v miligramech) – železo, zinek, atd. 

• makroprvky (potřebné množství je v gramech) – sodík, vápník, hořčík, draslík, atd. 

 

Jsou vylučovány v podobě potu, moči či stolice, je nutné je v potravě pravidelně 

doplňovat (Konopka, 2004). Aby nedocházelo k narušení růstu dětí, je třeba dbát na 

zajištění pestré stravy, aby organismus dostával potřebný dostatek minerálních látek. O 

to více toto platí pro sportující děti. 

 

 

2.12.2.1 Vápník 

 

Je důležitý ve výstavbě kostí, pro přenos nervového vzruchu, je také nezbytný pro 

svalové funkce (Dovalil, 2012). Vápník se při cvičení vstřebává a proto by ho sportovci, 

obzvláště děti, měli mít ve své stravě zastoupený v dostatečném množství. Při 

nedostatku mléčných výrobků obsahujících mléčný tuk nedochází k zabudování 

vápníku do kostí. Vápník je ale zároveň součástí nervosvalové dráždivosti. Znamená to, 

že pokud dítě cvičí a sval se stahuje, je k tomu potřeba vápník. Je-li vápníku málo, 

vezme si tělo vápník pro tělesnou aktivitu právě z kostí (Suchánek, 2013). Pravidelně 
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sportující děti by měly mít alespoň 3 - 4  porce mléčného výrobku denně. Může jím být 

jogurt, plátkový sýr,  mozzarella, gervais, tvaroh. Vysoká koncentrace Ca je např. 

v eidamu. Dalším výborným zdrojem vápníku je i brokolice. Obsah vápníku 

v některých potravinách uvádí Tabulka 12. 

 

2.12.2.2 Železo 

 

Železo má významnou roli v energetickém metabolismu během zátěže (Vilikus, 2013). 

Při vyvážené stravě ho mají děti dostatek. Ohrožené jsou ale dospívající dívky, kdy 

v době menstruace dochází ke ztrátám krve a i chlapci, provozující sport vytrvalostního 

charakteru s vysokými tréninkovými dávkami. Nedostatkem mohou začít trpět i ti, kteří 

začnou tíhnout k vegetariánství - pak je nutno železo doplňovat tabletami. Především 

vytrvalostní sportovkyně, ale i sportovci, by si měli nechat čas od času vyšetřit hladinu 

železa. Pokud se zjistí, že trpí deplecí železa, je velmi pravděpodobné, že suplementace 

železa zvýší jejich vytrvalostní výkon. (Vilikus, 2013) Suplementace však nepřináší 

žádné výhody u těch, kdo nedostatkem netrpí (Dovalil, 2012). 

 

 

Tabulka 12 Obsah vápníku v mléčných výrobcích 

 

  vápník (mg) 

tvaroh tvrdý (100 g) 152 

tvaroh měkký (100 g) 120 

tvarůžky (100 g) 140 

eidam 30% t.v.s. (100 g) 755 

parmezán (100 g) 1295 

mléko polotučné (250 ml) 303 

acidofilní mléko (250 ml) 300 

mozzarella (100 g) 517 

ricotta (100 g) 207 

jogurt 3,5 % tuku (100g) 125 

sardinky v konzervě (100 g) 415 

(www.nutriservis.cz) 
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2.12.2.3 Hořčík 

 

Hořčík je důležitý pro správný metabolismus. Obecně lze konstatovat, že sportovci 

dosahují nebo překračují 100 % DDD, zatímco sportovkyně přijímají většinou jen 60-65 

% DDD hořčíku (Lukaski, 1995). U sportovců s rozdělováním do hmotnostních 

kategorií nebo s uplatněním estetického hlediska (balet, gymnastika) dochází rovněž 

k nedostatečné konzumaci hořčíku (pouze 30-55 % DDD), vzhledem k častému 

omezování celkového energetického příjmu (Lukaski, 1995). Nedostatečný příjem 

snižuje vytrvalostní výkon i silový výkon (Brilla, 1992). Doplňování hořčíku je 

doporučováno jako prevence křečí. 

 

 

2.13 Dostatečná hydratace 

 

Tekutiny regulují tělesnou teplotu v organismu, rozvádějí živiny a odvádějí metabolické 

zplodiny. Voda usnadňuje také odvod tělesného tepla, které vzniká při cvičení (Dovalil, 

2012). Při pocitu žízně je nutné pít, mechanismus žízně ale ne zcela přesně odpovídá 

stavu dehydratace. Žízeň cítíme až dlouho po začátku dehydratace, proto pocit žízně 

není považován za dobrý signál pro doplnění tekutin prostřednictvím nápojů. Kvůli 

zvýšeným ztrátám vody při cvičení je nutné přijímat vodu v dostatečném množství, 

minimalizuje to dehydrataci, zvyšování tělesné teploty a zatížení srdce a krevního 

oběhu (Dovalil, 2012). Důležité je napít se vody hned po ránu, kdy je v těle deficit 

tekutin po noci. Děti mají vyšší spotřebu tekutin než dospělí. Potřeba tekutin je závislá i 

na hmotnosti, tělesné aktivitě, teplotě a vlhkosti okolního prostředí. Pít je třeba 

pravidelně po menších množstvích. Pijí-li děti málo, nastává dehydratace, děti jsou 

unavené, nepozorné, může je bolet hlava a snižuje se jejich výkonnost. Děti se potí 

méně než dospělí a proto se jejich organismus může snadněji přehřát a dojít tak ke 

kolapsu. Děti často pocit žízně potlačují a je proto vhodné je nejenom vybavovat 

potřebnými tekutinami do školy, ale také co nejčastěji nápoje nabízet – rodiče doma a 

trenéři při tréninku. Doporučené denní dávky tekutin pro děti uvádí Tabulka 13. 
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Tabulka 13 Doporučená denní dávky tekutin u dětí (Suchánek, 2015) 

 

Hmotnost dítěte Příjem tekutin  

do 10 kg  100 ml na 1 kg hmotnosti  

10-20 kg 1000 ml + 50 ml na každý 1 kg nad 10 kg  

30-30 kg 1500 ml + 20 ml na každý 1 kg nad 20 kg  

 

 

Je proto nutné je během tréninku nutit k pití v pravidelných intervalech, i kdyby dítě 

samo žízeň nepociťovalo. 150 ml na každých 20 min pohybové činnosti. Je též důležité 

zajistit dostupnost nápojů obsahujících nejlépe 6-8 % sacharidů spolu s nižším obsahem 

sodíku (Perič, 2012). Vhodnými nápoji pro pitný režim nesportujících dětí jsou 

neperlivé vody, ovocné, slabé černé či zelené čaje, mléčné nápoje, ovocné a zeleninové 

šťávy. Nevhodné jsou bublinkové nápoje, které obsahují oxid uhličitý, který může 

vyvolat podráždění žaludeční sliznice, limonády s vysokým obsahem cukru, nápoje 

obsahující kofein nebo chinin. Pro sportující děti během výkonu to mohou být 

hypotonické minerálky Mattoni, Korunní, Ondrášovka, ovocné čaje, 100% ní džusy 

ředěné v poměru 1:1 a naopak nevhodnými složkami nápoje jsou hypertonické 

minerálky, mléčné nápoje, bylinkové čaje a bublinkové nápoje. Minerálka Magnezia 

může mít sedativní účinek a vede k poklesu svalového napětí (Fořt, 2002). Jablečný 

mošt jako základní sportovní nápoj (1/4 l jablečné šťávy, ½ l minerální vody) 

doporučuje německý Výživový a poradenský servis Tutzing (Schröder, 2010). Iontový 

nápoj musí obsahovat sodík a draslík. Hořčík má tlumivé sedativní účinky, a proto se do 

sportovních nápojů nepřidává, aby se nesnížil výkon sportovce. Doplnění hořčíku se 

tedy provádí až po sportovním výkonu. Iontový nápoj lze připravit pomocí třetinového 

pravidla: 1/3 lehké minerálky, 1/3 stolní vody, 1/3 stoprocentního džusu (Vilikus, 

2012). 
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2.14 Hmotnost dětí  

 

K orientačnímu určování vhodné tělesné hmotnosti u dětí může sloužit index tělesné 

hmotnosti, tzv. BMI (Body Mas Index). Hodnoty BMI uvádí Tabulka 14. BMI se 

vypočítá jako poměr hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech, tedy  

BMI = hmotnost (kg) / výška (m2) 

 

 

Tabulka 14 Tabulka hodnot BMI (Suchánek, 2015) 

 

BMI HMOTNOST 

menší než 18,5 podváha 

18,5 - 24,9 normální váha 

25 - 29,9  nadváha 

30 - 34,9 obezita I. stupně 

35 - 39,9 obezita II. stupně 

větší než 40 těžká obezita  

 

 

Nelze se však řídit pouze podle hodnoty BMI, jelikož tento údaj poskytuje jenom číslo, 

ale už nerozlišuje skladbu těla z hlediska poměru množství tukové tkáně ku tkáni 

svalové. Například pro mnoho aktivních sportovců, především u silových sportů, je 

BMI jako ukazatel zkreslující, jelikož sportovci mohou mít hodnotu BMI odpovídající 

rozhraní nadváhy a obezity, a přesto nemají nadváhu či nejsou obézní. Mají totiž větší 

podíl svalové hmoty, ne tukové. K tomuto vymezení se používají přístroje na principu 

elektrické bioimpendance. U dětí není samotný index tělesné hmotnosti objektivní, 

proto se vyjadřuje pomocí hodnot BMI zapsaných do percentilového grafu (Suchánek, 

2015). 
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2.15 Nadváha 

 

Nejběžnějším důvodem dětské nadváhy je nerovnováha mezi příjmem energie a jejím 

výdejem.  Významnou roli ale mohou hrát i další faktory – genetika a metabolické či 

hormonální poruchy. Obezita významně zatěžuje pohybový aparát a s tím mohou být 

spojeny bolesti kloubů. Rodiče často nevhodným způsobem stravování, nebo spíše i 

tolerováním jídelních zvyklostí svých dětí, přispívají k vypěstování závislosti svých dětí 

na jídle, nejčastěji na sladkostech. Sladká chuť cukru nebo tuku děti uklidňuje a na 

určité časové období, než hladina cukru v krvi poklesne, způsobuje až euforii. Dítě je 

tak vyžaduje pořád dokola a vytváří si na takových pokrmech závislost. Tak často řeší 

neuspokojivé vztahy ve škole či doma. Řešením této situace by měla být návštěva 

výživového specialisty, který doporučí vhodný styl stravování a tělesné aktivity a popř. 

provede i krevní testy, které by mohly odhalit např. metabolické příčiny nadváhy. 

 

 

2.16 Anorexie 

 

Toto psychiatrické onemocnění spočívá v odmítání stravy a pokřivené negativní 

představě o vlastním těle a je při něm typické především úmyslné snižování tělesné 

váhy (Palmer, 2008). Objevuje již i u dětí v mladším školním věku, ale nejnáchylnější 

skupinou pro toto onemocnění jsou dívky ve věku cca 15–30 let. U chlapců se toto 

onemocnění objevuje velmi zřídka. Úmyslné snižování váhy může mít počátek 

v současných ideálech krásy, které jsou představovány leckdy velmi štíhlými ženami a 

shlíží na nás z obálek většin ženských, ale i pánských časopisů. Nejrizikovějším 

obdobím pro vznik mentální anorexie je puberta, kdy se dívkám začne měnit tělo a 

začne se jim usazovat tuk na bocích, hýždích a stehnech. Dívky se vyhýbají jídlu, 

nadměrně cvičí, vyvolávají zvracení, používají projímadla a odvodňovací přípravky a 

bývají u toho neuvěřitelně vynalézavé, aby jejich okolí to na nich nepoznalo. V oblasti 

sportu, obzvláště ve sportech estetických, mohou být prvotním impulsem nevhodná a 

necitlivá slova trenérů směrem ke svým svěřencům a jejich vzhledu a hmotnosti. Děti se 

pak snaží svým trenérům, z nichž mají leckdy mnohem větší respekt než z vlastních 
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rodičů, vyhovět a začnou snižovat porce svých jídel a poté až odmítat a sníženou váhu 

pak mohou zdůvodňovat slovy nemám hlad, máme teď hodně náročné tréninky, bolí mě 

břicho, apod. Váhové úbytky v dětství narušují správný růst a vývoj dětského 

organismu. Bohužel se toto leckdy děje v počátcích i s tichým souhlasem a vědomím 

rodičů, kteří již vidí svoje dítko na některé z nejvyšších světových soutěží a 

neuvědomují si, na jak tenký led se vydávají. Zpátky do normálu a běžného života poté 

se pak dívky dostávají pod dohledem lékaře a leckdy je to velmi dlouhý a namáhavý 

proces i pro celou rodinu. 

 

 

2.17 Je nutné počítat kalorie? 

 

Skladba stravy a energetická hodnota jídla mladých sportovců by měla odpovídat výdeji 

– děti by neměly hladovět, ani se přejídat. Jejich strava by měla být pestrá a pravidelná 

a obsahovat vyvážený poměr jednotlivých živin, vitamínů a minerálních látek. Správné 

složení stravy by mělo pomáhat k co nejlepším sportovním výsledkům. Pokud má dítě 

optimální hmotnost, má dost energie a je fyzicky i psychicky v dobré kondici, pak 

kalorie není nutné počítat. Ovšem v době dospívání mladých sportovců je vhodné 

pozorovat, obzvláště děvčata, která začínají vlivem hormonů získávat ženské tvary, 

zdali neexperimentují s nevhodnými dietami, které mohou negativně ovlivnit jak jejich 

zdraví, tak i jejich výkonnost. Obzvláště v některých sportovních odvětvích je kladen 

velký důraz na vzhled sportovce a často trenéři a obzvláště trenérky, doporučují dívkám 

zhubnout (gymnastika, krasobruslení, aerobic, apod.). Omezováním stravy, a tedy i 

nedostačujícím příjmem živin a nedostatečnou energií, si tak mohou narušit vývoj svého 

organismu, negativně ovlivnit růst kostí, svoji sportovní výkonnost i přivodit větší 

riziko zranění. Na druhou stranu jsou ale sportovní odvětví, kde vyšší hmotnost 

sportovců je vítána (vrh koulí, ragby, lední hokej, …). Nadváhou sportujících dětí se 

zabývá i MUDr. Z. Marinov, vedoucí lékař dětské obezitologické ambulance FN Motol: 

20 % našich klientů tvoří aktivní vrcholoví sportovci, kteří jsou třeba v trojfázovém 

tréninku. Při nevhodném nastavení mohou být děti i krátkodobě přetěžovány, takže 

musejí přijmout více energie a organismus si ji začne ukládat. Proto první, co začnu 
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s hokejisty nebo basketbalistkami řešit je, že jim zakážu běhat. Pak se okamžitě výrazně 

zlepší, mají lepší výkony a s hmotností jsou dolů (Marinov, 2016). Odhadovaný 

energetický výdej u chlapců a dívek s ohledem na věk uvádí Tabulka 15. 

 

 

Tabulka 15 Odhadovaný energetický výdej u chlapců a dívek s ohledem na věk (Perič, 

2012) 

 

věk chlapci (kcal) dívky (kcal) 

5-6 1740 1680 

7-8 1740 1900 

9-11 2280 2025 

12-14 2640 2150 

15-17 2880 2150 

 

 

2.18 Specifika mladšího školního věku 

 

Mladší školní věk (7. – 11. rok) je možné označit za období relativního růstového klidu, 

stále však dochází k vyzrávání ostatních systémových struktur a zdokonalování 

koordinace pohybových aktivit. V období mladšího školního věku dítě roste o 4-5 cm 

ročně, zvyšuje se podíl svalstva a tím roste i svalová síla. Dítě zahajuje školní docházku, 

pohybová aktivita se tak snižuje při dlouhotrvajícím sezení ve škole i doma u televize i 

počítače. Proto bývá toto období často počátkem vzniku obezity a funkčních poruch 

páteře, vadného držení (např. skoliózy)(Pastucha, 2011). Proto je doporučováno, aby 

s nástupem do školy se děti začaly pravidelně věnovat nějaké pohybové aktivitě. 

Zapojením se do nového sportovního kroužku dítě získá nové přátele, nachází nové 

vzory a cítí-li se tam dobře, nachází ke sportu a pravidelnému pohybu pozitivní vztah, 

který pak většinou přetrvává až do dospělosti. Dítě by mělo trávit aktivním pohybem 

stejný čas, jako tráví se škole, ideálně 5 hodin denně. Nedostatečný podíl hodin tělesné 

výchovy ve školách a neúčast dětí na další pravidelné pohybové aktivitě prohlubuje 

energetickou dysbalanci a více prohlubuje rozdíl v celkovém energetickém příjmu a 
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výdeji, což je krizovým obdobím pro rozvoj dětské obezity (7. rok) (Pastucha, 2011). 

Rozložení pohybových dovedností podle věku dětí mladšího školníku věku uvádí 

Tabulka 16. 

 

 

Tabulka 16 Rozložení pohybových schopností dle věku (Pastucha, 2011) 
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3 Praktická doporučení pro sportovní gymnastky 

3.1 Změny v režimu dne 

 

Gymnastkám s nástupem do školy nastanou i změny i v oblasti stravování. Ráno se 

musí leckdy ve spěchu nasnídat, i když často brzy po probuzení nemají hlad a snídani 

odmítají. Měly by tedy ráno mít dostatek času na snídani, a pokud ráno snídat odmítají, 

začínat alespoň malými snídaněmi a postupem času si brzy na pravidelné snídání 

zvyknou. S sebou do školy by si děvčata měla odnášet doma připravenou svačinku 

s nápojem. Neměly by si svačinu vybírat a kupovat samy, protože často pak volí 

naprosto nevhodné potraviny. Začátky školní výuky jsou náročné na psychiku dětí, a 

pokud nemají dostatečný příjem potravy, mohou být unavené a nesoustředěné, 

obzvláště pokud se k tomu přidá i nedostatečný pitný režim. Následuje oběd, kdy 

většina děvčat obědvá ve školních jídelnách, kde v současné době již bývá výběr z více 

různých pokrmů, a tudíž nemusejí vynechávat oběd z důvodu, že jim některá jídla 

nechutnají. Je ale třeba ohlídat, zda na obědy opravdu chodí a nevynechávají je. 

Odpolední svačinu a večeři již zase připravuje maminka, která by měla dbát zásad 

racionální výživy a upřednostňovat živé potraviny před chemicky upravovanými 

polotovary s velmi dlouhými záručními lhůtami. Strava děvčat by měla být pravidelná, 

aby přes den nehladověly a večer se nedojídaly, jak to často dělají i jejich rodiče. Chuť 

k jídlu a množství stravy, kterou sní, je ovlivněna množstvím jejich fyzických aktivit a 

rychlostí růstu. Důležitá je zároveň i podpora a zájem rodičů o jejich sportování, neboť 

to podporuje jejich psychickou pohodu a odolnost. Sport jim také pomáhá utvářet 

správný hodnotový systém. Děvčata mají potom větší smysl pro kolektiv, jsou více 

samostatná, odpovědná a mají větší sebevědomí. 
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3.2 Jídelníček malých gymnastek a složení jejich stravy 

 

Vhodné potraviny pro malé sportovní gymnastky lze vybírat např. z potravinové 

pyramidy, kterou vydalo Fórum zdravé výživy – viz Obrázek 1. Děti mladšího 

školního věku potřebují k zajištění svého přiměřeného vývoje a růstu asi 1.800 kcal/den. 

Tato energetická potřeba je pouze asi o 200 kcal vyšší než pro děti předškolního věku 

(Suchánek, 2015). Strava sportující mládeže musí zejména zohlednit růst, jídelníček 

musí tedy reagovat a zohlednit intenzivní zatížení kostí jak aktivitou, tak růstem 

(Suchánek, 2015). Zatížení sportovních gymnastek je vysoké. Nebezpečná pro 

gymnastky bývá, co se týká úrazů, nízká hustota kostí a málo aktivní svalové hmoty. 

Sportující dítě má větší energetické potřeby. Konkrétní množství závisí na četnosti a 

intenzitě tréninků. Pokud děvčata trénují více než 4x týdně a jejich tréninky trvají více 

než 2 hodiny, mají již vysoký energetický výdej. Je pak nutno navýšit některé živiny, a 

to především vápník, vitamín D a probiotika, alespoň ve formě zakysaných mléčných 

výrobků. (Suchánek, 2015) 

 

Složení stravy: 

• obiloviny – jsou zdrojem energie, vitamínů a minerálních vláknin. Pečivo je i 

dobrým zdrojem vlákniny, obzvláště celozrnné. Dále jsou doporučovány těstoviny, 

rýže a nepřislazované cereálie. 

• mléčné výrobky – jako důležitý zdroj vápníku by měly děti konzumovat tyto 

výrobky cca 3x denně. Vhodné jsou i zakysané výrobky, zajišťující příznivou 

mikroflóru ve střevech. 

• tuky – není třeba se jim vyhýbat, neboť kromě toho, že jsou důležitým zdrojem 

energie, mají v organismu celou řadu dalších funkcí, ale klást důraz na správný 

výběr tuků. Větší důraz je třeba klást na tuky rostlinné, které by měly tvořit 2/3 

z celkové spotřeby tuků a zbývající 1/3 by měla být zastoupena tuky živočišnými. 

• maso – libové, především drůbeží, bez kůže, telecí, králičí, hovězí a libové vepřové. 

A ryby, u nichž není nutno hlídat jejich tučnost, protože jsou v nich obsaženy 
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vysoko ceněné omega 3 mastné kyseliny. Pokud některá děvčata maso odmítají, lze 

nahradit jinými zdroji bílkovin, jako jsou vejce, luštěniny a ořechy. 

• ovoce – díky sladké chuti ho mají děti rády, jsou doporučovány 2 porce denně.  

• zelenina – některé děti ji odmítají, ale výběr druhů zeleniny je nesmírně široký, 

takže je na mamince, aby popř. odmítané druhy nahradila zeleninou jinou. Malá 

porce zeleniny, ať syrové či vařené, by měla být pokud možno součástí každého 

jídla. 

• tekutiny – jejich dostatek je prevencí proti únavě a bolesti hlavy. Jejich potřeba se 

zvyšuje s intenzitou tréninku. 

 

Jídelníček v den odpoledního tréninku by mohl vypadat např. následovně. Po probuzení 

doplnit ztrátu tekutin během noci. Následuje snídaně, poté cca 2 hod pauza, dopolední 

svačina, opět pauza a oběd. Pokud začíná trénink v brzkých odpoledních hodinách, 

volíme již vysokoglykemický oběd. Pokud později, volíme až předtréninkovou, 

převážně sacharidovou svačinu, která by měla být dojedena nejpozději 1hod před 

tréninkem. Najíst se alespoň trochu před tréninkem je důležité, protože pokud dítě nemá 

energii, je nesoustředěné, trénink ho nebaví, může ho bolet hlava a hrozí i riziko 

zranění. Cca 30-45 min po tréninku následuje potréninková vysokoglykemická svačina. 

Uvolněný inzulín tak podpoří adaptační efekt tréninku. Není proto dobré odkládat první 

jídlo po tréninku až na mnohem později. Cca 1 hod poté následuje večeře, kde už by 

měly být konzumovány sacharidy s nízkým či středním GI. V případě náročných, např. 

víkendových dvoufázových tréninků, je možno podávat i druhou večeři. Složení stravy 

přes den zajišťuje energii. Složení stravy večer zajišťuje regeneraci, hloubku odpočinku, 

obnovuje svalovou hmotu, ovlivňuje vzestup svalové hmoty a podporuje regeneraci 

(Suchánek, 2015). V jídelníčku by měla převažovat rostlinná strava nad potravinami 

živočišnými. Vyvážený jídelníček pro děti 7 – 10 let je uveden v Tabulce 17. 

V Tabulce 18 je uvedeno srovnání jídelníčku desetiletého sportujícího a nesportujícícho 

dítěte. 
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Tabulka 17 Vyvážený jídelníček pro děti 7-10 let (Suchánek, 2015) 

 

Snídaně cornflakes s mlékem 

  banán 

  čaj 

Přesnídávka chléb s Ramou 

  šunka 

  jablko 

Oběd polévka zeleninová 

  kuře na česneku s rýží 

  rajčatový salát 

  sklenice 100% pomerančového džusu ředěného vodou 

Svačina ovocný jogurt s rohlíkem 

  čaj 

Večeře plátek slunečnicového chleba s Ramou 

  tvaroh 

  ředkvičky 

    

Energie 1786 kcal 

Bílkoviny 60 g 

Sacharidy 251 g 

Tuky 62 g 

 

 

Pokud strava není dostatečně pestrá a vyvážená, může docházet k různým poruchám 

fyzického i duševního vývoje, gymnastky mohou mít sníženou imunitu, jsou více 

náchylné k různým onemocněním a častějším zraněním a úrazům, a v neposlední řadě 

nebudou dosahovat očekávaných sportovních výsledků. Vhodný jídelníček pro mladou 

gymnastku s celkovým energetickým výdejem 2200 kcal představuje Tabulka 19. 
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Tabulka 18 Porovnání jídelníčku sportujícího a nesportujícího dítěte (cca 10 let) 

 

 

Sportovec    Nesportovec 

(se sportovní aktivitou odpoledne)       

  

 

      

Snídaně   Snídaně 

1 ks kornspitz   1 ks kornspitz 

10 g  rostlinný tuk Rama   10 g  rostlinný tuk Rama 

40 g  dětská šunka   20 g  dětská šunka 

3 ks ředvičky   3 ks ředkvičky  

Přesnídávka   Přesnídávka 

200 g  ovocný salát s jogurtem   200 g  ovocný salát s jogurtem  

1ks rohlík nebo houska   1 ks rohlík nebo houska  

30 g  hořká čokoláda s oříšky       

Oběd   Oběd 

250 ml  kmínová polévka s vejcem   250 ml  kmínová polévka s vejcem 

120 g  těstoviny   120 g  těstoviny 

90 g  telecí guláš   90 g  telecí guláš 

150 g  hruškový kompot   150 g  hruškový kompot 

Svačina   Svačina 

30 g  žitný chléb   30 g žitný chléb 

10 g  rostlinný tuk Rama   10 g  rostlinný tuk Rama 

70 g  Hermelín   70 g  Hermelín 

1 ks větší paprika   1 ks větší paprika  

1 ks jablko (po sportu)       

Večeře   Večeře 

10 - 15 ks lívanec z ovesných vloček    8 – 12ks lívanec z ovesných vloček  

1 ks ochucený tvaroh       

http://vyzivadeti.cz/zdrava-vyziva/tema-mesice/vyziva-sportujicich-deti/ 
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Tabulka 19 Vhodný jídelníček pro mladou gymnastku s celkovým energetickým 

výdejem 2200 kcal 

 

Snídaně rohlík vícezrnný, 60 g 

  Lučina, 15 g 

  vajíčko na měkko, 60 g 

  okurka salátová, 50 g 

Dopolední svačina acidofilní mléko Kunín, 200 ml 

  jablko, 175 g 

  mandle loupané plátky, 40 g 

Oběd kuřecí prsa restovaná, 150 g 

  Eidam 30% tuku, 20 g 

  bramborová kaše, 100 g 

  rajčatový salát s paprikou, 100 g 

Odpolední předtréninková svačina müsli tyčinka, 40 g 

Odpolední potréninková svačina grahamový rohlík, 50 g 

  mandarinka, 140 g 

Večeře candát, 100 g 

  rýže Basmati, 100 g 

  olej olivový extra panenský, 15 ml 

  paprika červená, 150 g 

Druhá večeře tvaroh polotučný, 50 g 

  pažitka, 5 g 

  ředkvičky, 45 g 

 

 

3.3 Shrnutí - rizikové faktory 

 

Hydratace -  je nutno kontrolovat pitný režim - pít by měla děvčata dostatečně, ale 

pokud možno co nejméně nekalorické nápoje. 

Stravování mimo domov – pokud děti dostávají peníze, mají tendence si kupovat 

naprosto nevhodné potraviny, jako jsou bagety s uzeninami s majonézou, sladkosti, 

slané brambůrky a sladké nápoje. 

Konzumace sladkostí – většina děvčat má ráda sladkosti a těžko se jim lze naprosto 

vyvarovat. Rodiče by ale měli mít kontrolu nad jejich konzumovaným množstvím. 

Často mají pak děvčata tendence odmítat hodnotné jídlo, neboť mají zaplněný žaludek 
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nevhodnými cukrovinkami. Zároveň si konzumací sladkostí zbytečně navyšují svůj 

denní energetický příjem. 

Nepravidelnost v denním stravovacím režimu – děvčata by neměla vynechávat 

snídani, což činí poměrně často. Zrovna tak by neměly být opomíjeny doma 

připravované svačinky a největší porce jídla by neměly být konzumovány až večer. 

Jídlo by mělo být rozloženo do cca 4-5 porcí, s ohledem na dobu, kdy jim začíná a 

končí trénink, popř. kolik fází tréninků mají. 

Složení stravy – je vhodné, když rodiče nebo i trenér seznámí děvčata např. s Českou 

potravinovou pyramidou vydávanou Fórem zdravé výživy, aby se orientovala 

v problematice správného stravování. Jako velmi vhodnou pomůcku pro toto považuji 

tabulku Moje jídlo, kterou lze najít v aplikaci www.fitkonto.cz. Pomocí týdenního 

záznamu si zde může dítě samo zakreslovat a kontrolovat, zda jeho strava je dostatečně 

pestrá a jakých potravin má ve své stravě málo a naopak čeho nadbytek. 

Kontrola hmotnosti – je třeba pozorovat výrazné změny hmotnosti a následně co 

nejdříve přijmout vhodná opatření. Nadváha se v mladším školním věku řeší mnohem 

snadněji než v dospělosti. A zrovna tak je nutné se vyvarovat opačného extrému, tedy 

velmi nízké hmotnosti. 
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4 Závěr 

 

Na stravování dětí mají velký vliv nejen rodiče, ale i trenér. Ten by měl rodičům, popř. i 

ve spolupráci s výživovým poradcem ukázat cestu, kterou se ve stravování ubírat, neboť 

kvalitní stravování pozitivně ovlivňuje výkon, množství aktivní svalové hmoty, kostní 

hustotu a rychlost regenerace. 

 

V literatuře jsem nenalezla konkrétní doporučení na stravování sportovních gymnastek 

mladšího školního věku. Výše uvedená výživová doporučení jsem musela modifikovat 

dle jiných sportů. 
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Příloha 1  Můj jídelníček – týdenní záznam 

 

http://www.fitkonto.cz/soubory/Tab_Fitkonto_6-10_let_TISK.pdf 


