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Abstrakt 

Název práce 

Využívání suplementace stravy u výsadkového vojska AČR. 

Cíl 

Cílem mé práce je pomocí dotazníkové metody a analýzy odborné literatury zjistit 

využívání suplementů u výsadkových praporů AČR. U profesionálních vojáků, zvláště u 

výsadkových praporů, se očekává velmi vysoká úroveň jednak psychické, ale především 

fyzické připravenosti každého vojáka. Pomocí odborné literatury, článků, internetových 

zdrojů a informací získaných od předních odborníků na výživu a suplementaci sestavit 

práci tak, aby poskytovala základní informace o využívání suplementace.  

Plán postupu 

Na úplném začátku bylo nezbytné získat ucelenou představu o realizac i 

dotazníkové metody u výsadkových vojsk v AČR. Po studii dostupných materiálů 

následuje shrnutí základních složek výživy a suplementů, které jsou podle našeho názoru 

nejvíce používané u výsadkářů. Dále proběhlo samotné vytvoření dotazníku. Poté 

realizace dotazníků na jednotlivých posádkách a jejich následný sběr. Dále už jen 

vyhodnocení dotazníků, zanesení do grafů a kompletace BP. 

Výsledky práce 

Suplementace u výsadkářů AČR je velmi oblíbená. Celkem 86,7 % dotazovaných 

využívá doplňky stravy. Jak ukazují výsledky, hlavní důvod pro suplementaci stravy je 

stimulace organismu ke zlepšení výkonu. Doplňky pro doplnění vitamínů a minerá lů 

využívá 79 % dotazovaných, a tudíž jsou nejvíce užívané doplňky stravy u výsadkářů. 

Druhý nejčastěji užívaný doplněk stravy je proteinového charakteru tuto formu volí 77,6 

% respondentů. Mezi často užívané doplňky stravy patří také suplementy podporující 

regeneraci 76,5 %, sacharidové suplementy s četností 59,1 %, a suplementaci jako 

prevenci proti zranění využívá 69 % výsadkářů.  

Klíčová slova 

  Výživa, zdravý životní styl, služební tělovýchova 

  



 

Abstract 

Title 

Use of Dietary Supplements at the Czech Airborne Force. 

Objective 

The objective of my work was to examine the use of supplements in the Czech 

Airborne Battalions through the use of questionnaire method and analysis of professiona l 

literature. Professional soldiers, especially in airborne battalions, are expected to have a 

high level of psychological as well as physical readiness. Building on professiona l 

literature, articles, internet resources, and information from leading nutrition and 

supplementation experts I sought to compile a work that would provide basic information 

on the use of supplementation. 

Plan of processing 

At the very beginning, it was necessary to have a comprehensive idea of the 

implementation of the questionnaire method in the Czech Airbone Forces. A review of 

available materials was followed by a summary of the basic nutrients and supplements 

that are, in our opinion, the most used in paratroopers. As a next step a questionnaire was 

created. Then, we handed out and collected questionnaires at individual crews. This was 

followed by the questionnaire evaluation, charting, and finishing the bachelor’s thesis. 

Results 

Supplementation is very popular with the Czech Army paratroopers. A total of  

86.7 % of respondents use dietary supplements. The results show, that the main reason 

for use of dietary supplementation is to stimulate the body to improve performance. 

Vitamin and mineral supplements are used by 79 % of respondents and are therefore the 

most used dietary supplements in paratroopers. The second most frequently used dietary 

supplement is of a protein nature, 77.6 % of respondents choose this form. Frequently 

used dietary supplements include those supporting regeneration (used by 76.5 % of 

respondents), carbohydrate supplements with a frequency of use 59.1 %, and 69 % of 

paratroopers use supplements as injury prevention. 

Keywords 

Nutrition, healthy lifestyle, service physical education
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Seznam použitých zkratek  

 

AČR                 Armáda České Republiky 

ATP         Adenosintrifosfát  

g                  Gram 

Kg         Kilogram 

Kj         Kilojoule 

L         Litr 

mg         Miligram 

ml         Mililitr  

MO          Ministerstvo Obrany  

vpr         Výsadkový prapor  
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1. ÚVOD 

K sepsání bakalářské práce Suplementace stravy u výsadkového vojska, mě přivedl 

zájem o výživu a suplementaci stravy, jejich vliv na výkonnost a regeneraci organismu 

při i po fyzickém výkonu v souvislosti s vojenským prostředím. Zmíněná problematika 

je mi velmi blízká, z důvodu osobního zaujetí. Jako voják dokončující bakalářské studium 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obor vojenská tělovýchova vím, 

jakou důležitost hraje výživa a nutnost doplňovat stravu o makronutrienty u vojáků. Když 

o sobě člověk prohlásí „jsem voják“ většině lidí prolétne hlavou disciplinovanost, ochota 

pomáhat, obětování se za vlast, spořádanost, respekt, ideální postava apod. Co ale za tím 

vším stojí?  

Pro svou práci jsem si vybral specifickou oblast armády a tou jsou výsadkové 

jednotky. Právě tyto jednotky patří k nejelitnějším složkám ozbrojených sil. Výcvik 

těchto speciálních jednotek zahrnuje různé metody rozvoje schopností a dovedností 

potřebných k plnění potřebných úkolů. Každý voják musí splňovat náročná kritéria. Po 

dobu svého působení u armády jsem se setkal s mnoha výsadkáři. Jak uvádějí, velká část 

výcviku se provádí v terénu, kde je omezená možnost stravování. Proto jsou nuceni 

obohacovat tuto stravu o doplňky, které jim pomáhají, provádět výcvik v požadované 

intenzitě. To mě přimělo zmapovat suplementy užívané výsadkáři včetně příčiny, která 

je k užívání přivedla. 

Ke zkoumání jsem použil metodu dotazníkového šetření, která se hojně využívá 

v sociologii a dalších vědních oborech. Podrobnější popis je uveden v kapitole Teorie 

dotazování. V Teoretické části dále popisuji základní a stručné informace o složkách 

potravy, jejich význam včetně množství, které by měl jedinec přijmout. Ačkoliv, se téma 

mé práce zaobírá suplementy, nejde tyto makronutrienty opomenout z důvodu návaznost i 

na téma práce. Velkou roli zde hrají suplementy, jež jsou rozebrány ve třetí kapitole 

Teoretické části. 

 Praktická část je věnována cílům, úkolům a hypotézám. Metodika práce ukazuje 

postup při vytváření dotazníku, sběr dat či vyhodnocení. Následují části diskuze a závěr.  

Cílem této práce je zmapovat využívání suplementace stravy u výsadkářů. Zjištění 

důvodů, jež je k tomu vedly včetně ověření účinnost suplementů.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V této části budeme podrobněji rozebírat témata z oblasti výživy, doplňky stravy    

a také si rozebereme strukturu výsadkových praporů vojska AČR. 

 2.1 Výsadkové prapory v AČR 

„Padák byl v československé armádě používán jako záchranný prvek personálu 

letectva od roku 1923.“ (Bílek, 2009, 6) Výsadkové jednotky patří od počátku jejich 

založení k těm nejelitnějším útvarům v ozbrojených složkách ve kterémkoliv státě. 

Následně si podrobněji přiblížíme a charakterizujeme co to přesně znamená být členem 

výsadkového vojska. 

2.1.1 Charakteristika výsadkových praporů v AČR 

„Výsadkové prapory se od druhé světové války prosazují jako nový druh zbraně.“ 

(Minkewitzová, 2007) Jejich schopnost úspěšně plnit stanovené bojové úkoly je až 

zarážející. Jsou součástí každé armády.  

Řadu let červený baret označuje hrdého příslušníka výsadkových jednotek. Těm, 

kterým zdobí hlavu červený baret, museli projít tvrdým výcvikem ať už se jedná                   

o vzdušný výcvik, seskok padákem nebo formu pozemního boje. (Šolc, 1998) 

Všeobecným předpokladem úspěchu výsadkových družstev je získání převahy ve 

vzduchu, sladěnost a koordinace jejich akcí s vojsky útočícími v operačním, časovém         

i prostorovém smyslu, podpora jejich bojové činnosti letectvem a dokonalé zpravodajské 

zajištění. (Minkewitzová, 2007) 

2.1.2 Rozdělení výsadkových praporů v AČR 

Zde si postupně vypíšeme jednotlivě brigády, prapory, roty, čety, a družstva 

výsadkářů AČR které jsou rozesety do různých útvarů po celé republice. 

601. Skupina speciálních sil generála Moravce  

Útvar vznikl v říjnu 1952 jako výsadková brigáda. Na teritoriu města Prostějov 

působí od roku 1960 kam byla přemístěna z východního Slovenska. Historie tohoto 

útvaru vyniká především svými výbornými výsledky a úspěchy ve vojenských operacích. 

601. skupina speciálních sil si vybudovala významnou reputaci v rámci ozbrojených sil 

AČR, ale i v zahraniční komunitě speciálních sil. „Svými schopnostmi, dovednostmi, 

přístupem k plnění zadaných úkolů a vysokou profesionalitou představuje tato jednotka 
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také hodnotný a efektivní příspěvek České republiky do mezinárodních operací 

Severoatlantické aliance, případně jejich koaličních uskupení našich spojenců“. 

(http://www.601skss.cz) 

 Členové jednotek 601 skupiny speciálních sil se vyznačují výbornou fyzickou 

připraveností. Jejich motivace, odhodlání, sebekázeň a schopnost rozhodovat se v čas         

a správně jsou vzorem pro každého vojáka. Jsou připraveni, být nasazeny do vzdušných, 

pozemních i vodních bojových úkolů a za všech klimatických podmínek. Mají k dispozic i 

nejmodernější technické vybavení a materiál, kterým disponuje armáda ČR. (Bílek, 2009) 

102. průzkumný prapor Prostějov  

53. pluku průzkumu a elektronického boje je součástí velitelství společných sil 

AČR. „Výsadkáři vykonávají úkoly hloubkového, bojového, optoelektronického 

vzdušného průzkumu, zpravodajství z lidských zdrojů a hlídání prostoru v přiděleném 

úseku v bojových i nebojových operacích, za dne i noci, v jakýkoliv podmínkách.“ 

(http://www.102pzpr.cz) 

 Výcvik příslušníků 102 průzkumného praporu zahrnuje všestranný rozvoj 

schopností a dovedností. Dále jsou zde odborné profese jako odstřelovači, pyrotechnic i, 

ženisti, potápěči, zdravotníci apod. Speciální příprava zahrnuje skoky padákem a jejich 

různé modifikace. (Bílek, 2009) 

 

4. Brigáda rychlého nasazení  

Byla vybudována jako část pozemního vojska s vysokým stupněm bojové 

připravenosti. (Minkewitzová, 2002) Vznik 4. Brigády rychlého nasazení se datuje na 14. 

ledna 1994 nařízením náčelníka Generálního štábu. Do čela byl jmenován plukovník Jiří 

Šedivý. 

Tato brigáda je součástí moderního svazku posádek s výbornou funkcí rychle se 

přesunout na požadované míso a vysokou úroveň bojové připravenosti. „4. Brigáda 

rychlého nasazení je předurčena k okamžitému plnění různých bojových úkolů při 

ohrožení České republiky i mimo naše území.“ (Marek, 2006) 

Do struktury 4. Brigády rychlého nasazení spadá: 

➢ 41. mechanizovaný prapor v Žatci 

http://www.601skss.cz/
http://www.102pzpr.cz/
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➢ 42. mechanizovaný prapor v Táboře 

➢ 43. výsadkový prapor v Chrudimi 

➢ 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově žatci 

 

Současný 43. výsadkový prapor 

Vznikl 1. října 1987 v posádce Chrudim jako 43. úderný výsadkový prapor, přičemž 

o dva roky později se uskutečnila jeho reorganizace na 71. výsadkový úderný prapor            

a pojmenování na útvar „Národního hrdiny Jana Švermy“. Díky své akceschopnosti se 

stal základním pilířem 4. Brigády rychlého nasazení. „Prapor disponuje specifickou 

výzbrojí a výstrojí. Každý voják prochází náročným výcvikem podle standardů 

Severoatlantické aliance.“ (Bílek, 2009) Na základě rozkazu prezidenta republiky mu byl 

dnem 28. října 1991 propůjčen čestný název „Československých parašutistů“. Při celkové 

reorganizaci Československé armády, provedené na konci roku, byl přeměněn na 71. 

prapor rychlého nasazení. Do složení 4. brigády rychlého nasazení se dostal v létě 1994 

(http://4brn.army.cz). 

 Pro naši práci jsme využili informace z největších a nejpočetnějších jednotek, 

protože předpokládáme, že právě u těchto jednotek bude největší potřeba doplňovat 

stravu o suplementy, kvůli vysokému fyzickému zatížení.  

  

http://4brn.army.cz/
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2.2 Základy výživy a jejich význam  

V této kapitole si přiblížíme vybrané složky potravy, jejich charakteristikou,              

a především významem. Pro potřeby práce se zmíníme o tom nejdůležitějším z hlediska 

výkonu a regenerace. 

Výživa je pro člověka nejdůležitějším zdrojem všech výživových látek a energie 

potřebné pro každodenní činnost a správný chod organismu. Dále pak jako zdroj 

důležitých látek pro růst a obnovu tkání. Jak uvádí Fořt (2002), výživa u sportovců je 

zcela zásadní. 

 

2.2.1 Bílkoviny  

Bílkoviny jsou jedním z hlavních makronutrientů v naší výživě. (Fořt, 2002) 

Přirozeně se jich v potravě vyskytuje přibližně 20 druhů. Naše tělo potřebuje všechny. 

Umí je rozložit a seskládat z nich bílkovinné struktury, jaké zrovna potřebuje. Využívá je 

jako stavební kameny téměř všech buněk od důležitých orgánů přes hemoglobin v krvi až 

po kůži nebo vlasy, ale také produkci hormonů. Takto si tělo dokáže poskládat jen 11 z 20 

nezbytných aminokyselin. 9 zbylých, tzv. esenciálních, mu musíme dodat v jídle. Jsou to 

esenciální (nezbytné) aminokyseliny: isoleucin, leucin, methionin, fenylalanin, treonin, 

tryptofan, valin, lysin. 

Přibližně 15 až 20 % z celkového příjmu energie by mělo pocházet z potravin 

bohatých na bílkoviny, jako hovězí a vepřové maso, ryby, drůbež a luštěniny. (Clarková, 

2000) 

Henke a kol. (2007) uvádí, že bílkoviny jsou nejdůležitější pro regeneraci. Když se 

nedoplňují ve vhodné formě (s co největší biologickou hodnotou, tj. větvené a esenciální 

neboli nezbytné), dochází ke štěpení sportovním výkonem namáhaných a unavených 

svalových bílkovinných vláken na aminokyseliny glutamin a alanin. Obě tyto 

aminokyseliny se přeměňují až na močovinu. 

Fořt (2002) tvrdí, že organismus využije některé bílkoviny (respektive vznik lé 

aminokyseliny) jako zdroj energie ve skutečně mimořádných případech a pouze                     

v zanedbatelném množství. Dovalil (2002) uvádí, že se tak stane až po šestihodinovém 

výkonu. Dle Fořta (2002) čím intenzivnější je využití bílkovin pro tvorbu energie, tím 

http://www.bezhladoveni.cz/dieta-podle-krevnich-skupin-2/
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větší únava a tím delší regenerace. Při opakované situaci může dojít až k chronickému 

přetížení nebo přetrénování. V této situaci stoupá riziko svalového zranění. 

 

2.2.2 Sacharidy  

Sacharidy jsou hlavním a nejpohotovějším zdrojem energie. Tělo je čerpá 

především z potravy rostlinného původu a jejich nadbytek si ukládá ve formě glykogenu 

ve svalech a játrech. Mimo to, že jsou zdrojem a zásobárnou energie, mají i funkce 

stavební. 

Sacharidy se mohou vyskytovat ve formě polysacharidů (komplexních sacharidů) 

nebo jednoduchých cukrů. Mezi jednoduché cukry patří monosacharidy: cukr hroznový 

neboli glukóza, cukr ovocný neboli fruktóza a galaktóza. Glukóza je významným 

monosacharidem v látkové přeměně člověka. Z disacharidů je nejběžnější sacharóza 

(řepný či třtinový cukr), laktóza (mléčný cukr) a maltóza (sladový cukr).  

Mezi komplexní sacharidy patří škrob, který je obsažen v bramborách, mouce, 

těstovinách, rýži a kukuřici, ovoci a zelenině. Živočišným polysacharidem je glykogen. 

Glykogen je v lidském těle zásobním polysacharidem. (Hainer, 1996) 

 Optimální denní příjem sacharidů je v rozmezí 4-6 g/kg tělesné hmotnost i. 

Sacharidy ve formě polysacharidů by měly pokrývat 55–60 % přijaté energie. Pro 

sportovce je doporučováno množství sacharidů v rozmezí 6-10 g/kg tělesné hmotnosti na 

den. 

 

2.2.3 Tuky 

Tuky (lipidy) patří k nezbytným složkám potravy a nedají se ničím jiným nahradit.  

Doporučená denní dávka pro průměrného jedince se pohybuje v rozmezí 25-30 %. 

(Konopka, 2004) Mají dvojnásobnou energetickou hodnotu na jednotku váhy oproti 

bílkovinám a sacharidům. (Fořt, 2002) Jsou nositelem řady látek nezbytných pro náš 

organismus nezbytných (esenciálních) mastných kyselin, rozpustných v tucích (A, D, E, 

K a provitaminy A-karoteny), steroly a dalších. Jsou základním energetickým zdrojem 

pro svaly, zejména v tělesném klidu nebo při dlouhotrvající práci o nízké intenzitě. 

Tuky rozdělujeme na nasycené, mono-nenasycené a polynenasycené. (Konopka, 

2004) Nasycené tuky (živočišné), které si tělo dokáže vytvořit samo, jsou nepostradatelné 
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pro tvorbu steroidních hormonů a zajištují tělu dodávku cholestero lu. Jsou obsaženy 

především v červeném mase, mléčných produktech, sádle, másle apod. V rostlinných 

zdrojích jsou obsaženy v kokosovém a palmovém oleji. 

 

2.2.4 Vitamíny  

Vitamíny jsou nedílnou součástí přeměny základních látek cukrů, tuků, bílkovin. 

Až na některé výjimky si lidský organismus nedokáže vitaminy vyrobit sám a musí je 

dostávat prostřednictvím stravy. Vitaminy mají také funkci antioxidantů. Antioxidanty 

jsou látky, které chrání tělo před volnými kyslíkovými radikály a pomáhají tak v prevenci 

nemocí srdce, cév, nádorových onemocnění a celé řadě dalších chorob, včetně těch 

nejzávažnějších. 

Vitamíny se netvoří v organizmu, s výjimkou vitaminu K, A, D. Proto je musíme 

přijímat v potravě. Proto je člověk závislý na příjmu vitaminů z různých živočišných          

a rostlinných potravin. Vitaminy jsou potřebné v malých množstvích přibližně do 10 mg 

denně. Podle své rozpustnosti se dělí na vitaminy rozpustné v tucích a vitaminy rozpustné 

ve vodě.  

Mezi vitaminy rozpustné v tucích patří: A, D, E, K. Do vitaminů rozpustných ve 

vodě patří především komplex vitaminů B současně s vitamínem C. Tyto vitaminy jsou 

důležité pro správnou funkci kůže, nervů, svalů, některé jsou dokonce potřebné pro 

krvetvorbu. (Rokyta a kol.,2000) 

 

2.2.5 Minerální látky  

Minerální látky patří do skupiny anorganických sloučenin, které tělo nedokáže 

vyprodukovat. V organismu jsou zastoupeny v malém množství, pro tělo a život jsou však 

nezbytné. Tyto látky jsou z těla odváděny formou moči, potu či stolice, a právě proto je 

nezbytné doplnění v podobě potravy a nápojů. (Mach, Borkovec, 2013) Spotřeba 

minerálních látek je během dne velmi malá. Funkce minerálních látek je především             

k udržení stability elektrického náboje buněčných stěn. Vyskytují se jako elektrolyty           

a ionty, které umožňují vzruch mezi buňkami a nervovými vlákny. Dále se podílejí na 

regulaci osmotického tlaku, udržování stálé kyselosti vnitřního prostředí a regulaci 

činnosti enzymů. (Konopka, 2004) Při fyzické aktivitě hrají důležitou roli u svalové 
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kontrakce, nervosvalové činnosti, transportu kyslíku, výstavby kostí, oxidativní 

fosforylaci apod. (Williams, 2005) 

Pro sportovce jsou významné minerální látky vápník, sodík, hořčík, draslík, selen, 

železo, mangan, či měď. (Konopka, 2004) Tyto látky pozitivně ovlivňují svalové funkce, 

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

 

2.2.6 Pitný režim  

Voda je hlavní součástí vnitřního prostředí organismu. Její množství v lidském těle 

závisí na věku, hmotnosti a pohlaví jedince, individuálně fyziologicky kolísá podle 

příjmu a výdeje. Tělo člověka je tvořeno z 50-75 % vody. (Mandelová, Hrnčiříková, 

2007) Voda je rozpouštědlem anorganických solí a plynů a tvoří prostředí, které je 

roztokem či rozpouštědlem organických molekul. Základní biologické procesy se mohou 

realizovat pouze v přítomnosti vody. Je důležité dodržovat rovnováhu mezi příjmem           

a výdejem tekutin, neboť dostatek vody je nutný pro fungování všech buněk a orgánů. 

Voda se v organismu vyskytuje v buňkách tzv. buněčná voda, která s rozpuštěnými 

koloidy a krystaloidy tvoří mimobuněčnou (extracelulární) a vnitrobuněčnou 

(intracelulární) tekutinu. Extracelulární tekutina zahrnuje krev, lymfu a tekutinu 

vyplňující prostor mezi buňkami. Tekutina intracelulární a extracelulární se od sebe liší 

obsahem minerálů. V extracelulární tekutině je převažujícím iontem sodík, zatím co            

v intracelulární tekutině převládá draslík. 

Při nedostatku vody dochází k zahušťování všech tělních tekutin. Nedostatek 

způsobuje dehydrataci, snížení výkonnosti, bolesti hlavy a přehřátí organismu. Jak uvádí 

Mastná (2000) Průměrný příjem by měl být do 50 ml na 1 kg hmotnosti za den, což dělá 

2-3 l/den. Záleží na skladbě jídelníčku, okolní teplotě, tělesné aktivitě. Základní výdej 

vody je močí a stolicí asi 1,5 litru denně, odpar vody tělesným povrchem asi 0,7 litru 

v závislosti na teplotě a fyzické aktivitě. (Provazník, 1995) 

 

2.2.7 Strategie přijmu živin  

Důležité faktory, které ovlivňují výkonnost během fyzické námahy lze rozdělit do 

více skupin. Mezi hlavní faktory, které se podílejí na snížené výkonnosti, patří 

nedostatečná zásoba svalového glykogenu, hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi)       
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a dále pak dehydratace nebo hyponatrémie (nízká hladina sodíku) a taky zažívací potíže. 

(Maughan, Burke, 2006) Důležité je, aby se hladiny všech důležitých faktorů pohybovaly 

v optimálním rozmezí a tím nebyla ovlivněna výkonnost.  

Příprava před zátěží by měla být zaměřena především na hydrataci organismu, dále 

pak na příjem vyššího obsahu sacharidů, který nám vytvoří optimální hladinu glykogenu 

ve svalech a játrech. Celkově by měla být strava vyvážená v poměru 4:2:1 mezi sacharidy 

zhruba 60 % celkové energie, tuky 30 % celkové energie a rostlinnými a živočišnými 

bílkovinami kolem 12-15 % celkového příjmu.  
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2.3 Suplementy  

Suplementy nebo jinak známé jako doplňky stravy, lze nejlépe definovat podle 

přesného znění zákona o potravinových a tabákových výrobcích. 

Definice doplňků stravy dle Zákonu 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, 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.“ 

 

2.3.1 Úvod do problematiky 

Dle výzkumu, který provedl Jakub Plecháček v práci „Stravovací zvyklosti vybrané 

skupiny populace“ na příslušnících 43. výsadkového praporu v Chrudimi, kde byla 

zkoumána problematika stravování a výživy při celodenním stravování studenou i teplou 

stravou. Jak uvádí autoři Klimešová a Stelzer v knize Fyziologie výživy (2013) u muže 

vážícího 80 kg byla odhadnuta hodnota celkového denního energetického výdeje 11 680 

kJ. Dle Klimešové a Stelzera (2013) normy, určující denní energetický příjem pro 

výsadkáře, činí 17981 kJ, zohledňující zvýšenou fyzickou i psychickou námahu při plnění 

bojových úkolů. 

Výsledky ukázaly nevyhovující hodnoty studené stravy při výcviku 43.vpr. 

Naměřené hodnoty dosáhli k pouhé polovině doporučeného množství bílkovin                      

a sacharidů. 

 Tento problém jde snadno vyřešit právě díky suplementům. Každý si může vybrat 

to co mu v každodenní stravě chybí. Jak uvádí Mach (2012) cílem suplementů je dodat 

tělu potřebné látky, které mají pozitivní vliv na zdravotní, ale i na výkonnostní stránku 

jedince. 

2.3.2 Proteinové doplňky  

Proteiny neboli proteinové přípravky, který mají za úkol dodání aminokyselin do 

organismu a ke svalům poškozeným z předchozích tréninků. Jsou také vhodným 

doplňkem pro zajištění kompletního aminokyselinového spektra. U jedinců, 

http://eshop.aktin.cz/proteiny/
http://eshop.aktin.cz/proteiny/
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s předpokládanou vysokou fyzickou připraveností nelze přepokládat, že získají potřebné 

proteiny ze stravy, a proto je vhodné využití proteinových přípravků. Proteiny nám 

napomáhají regenerovat svalové buňky, které jsou při zatížení poškozovány.                          

Z aminokyselin obsažených v proteinech se také tvoří hormony a enzymy, které se 

podílejí na tělesném rozvoji a správném chodu organismu. 

 Obsah proteinu v přípravcích se pohybuje okolo 50-90 % ve 100 gramech. 

(Pavluch, Frolíková, 2004) 

 Maximální denní dávka byla stanovena hodnotou 1,8-2,0 gramů na kilogram 

tělesné hmotnosti jedince. Někteří sportovci (kulturisté apod.) tuto hodnotu navyšují až 

na gramy/kilogram tělesné hmotnosti. (Maughan, Burke, 2006) 

Rostlinné proteinové přípravky 

Rostlinné bílkoviny, které se kombinují za účelem zajištění všech esenciálních 

aminokyselin, poskytují vynikající zdroj bílkovin vzhledem k tomu, že pravděpodobně 

povedou ke snížení příjmu nasycených tuků a cholesterolu. Rostlinné zdroje bílkovin také 

poskytují řadu dalších živin například vlákninu, která je vysoce ceněna ve stravě. (Journal 

of Sports Science & Medicine, 2004) 

➢ rýžový protein  

➢ hrachový protein 

➢ konopný protein  

➢ nejvíce rozšířený sójový protein  

Sójový protein  

Sójové bílkoviny jsou proteinem, který je získán ze sójových bobů. Procesem zisku 

je izolace bílkovinných frakcí. Odtučněné sójové boby jsou zpracovány do tří vysoko-

bílkovinných produktů. Tím prvním je sójová mouka, dalším je koncentrát                                

a nejkvalitnějším izolát. (Hasler, 2002) Izoláty jsou nejvíce rafinovaný sójový proteinový 

produkt obsahující nejvyšší koncentraci bílkovin, ale na rozdíl od mouky a koncentrátů 

neobsahují žádnou vlákninu. Sójová bílkovina je plnohodnotnou bílkovinou a obsahuje 

kompletní zastoupení esenciálních aminokyselin. Její amino-spektrum je totožné                       

s dalšími luštěninami. Nevýhodou je nízká hodnota vstřebatelnosti, což označuje 

množství bílkovin, které je organismus schopen vytvořit z dodaných bílkovin.  

http://eshop.aktin.cz/proteiny/
http://eshop.aktin.cz/proteiny/
http://eshop.aktin.cz/proteiny/
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Živočišné proteinové přípravky  

➢ Syrovátkový (whey) protein – Syrovátkové suplementy můžeme rozlišit na 3 

odlišné druhy. Koncentrát s obsahem bílkovin 41-85 % ve 100 gramech. Izolát, 

který je nejnáročnější na výrobu s obsahem až 95 % bílkovin a menším obsahem 

sacharidů a tuků. Hydrolyzát představuje nejsnadněji vstřebatelnou syrovátku ale 

také nejdražší možnou variantou (Internetový magazín Ronnie, 2011). 

➢ Kaseinový protein – Vyhledávaný pro pomalou vstřebatelnost díky bílkovině 

Kasein, obsažené v kravském mléce. (Skolnik, Chernus, 2011) Z tohoto důvodu 

je doporučované použití před spaním. 

➢ Hovězí protein (kolostrum) – Známý díky vysokému obsahu růstových faktorů 

IGF-1. Má nízký obsah tuku a neobsahuje laktózu. Dle studie provedené 

Crittenden (2009) má pozitivní vliv na zvýšení síly, rychlosti, vytrvalos t i                         

a zotavení po výkonu u sportovců. 

 

2.3.3 Gainery 

Gainery slouží jako rychlý zdroj energie, nezbytný pro nárůst síly a svalové hmoty. 

Zajišťují také tvorbu nových energetických zásob, regeneraci, oddálení únavy a zabraňuje 

katabolickému stavu. Obsahují přibližně 75 % stravitelných sacharidů jako například 

(glukóza, fruktóza, maltodextrin apod.). Zbylých 10-30 % jsou rychle stravite lné 

bílkoviny. (Clark, 2014) 

Gainerové suplementy se rozdělují dle množství obsažených bílkovin oproti 

sacharidům. Většinou číslo v názvu suplementu značí procentuální zastoupení bílkovin. 

Ovšem díky rozmanitosti trhu a množství nabízených produktů se výrobci snaží 

zakomponovat do gainerů i další různé látky. Nejvíce obohacující složkou gainerů bývá 

většinou Kreatin a volné aminokyseliny BCAA. (Clark 2014) 

Doporučená dávka v případě intenzivního zatížení je v prvních 30 minutách po 

ukončení tréninku minimálně 1 g cukrů na každý kilogram tělesné hmotnosti. V době po 

tréninku je pochopitelně koncentrace glukózy v krvi velmi malá a energetická potřeba 

organismu vysoká, a právě v tuto chvíli je štěpení a syntéza glykogenu ve svalech 

maximální. V případě silových sportů je ideální doplnit příjem sacharidů ještě 

přiměřeným množstvím syrovátkového filtrátu, v množství 0,3 gramů na 1 kg tělesné 
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váhy, což podpoří vyšší vylučování inzulínu a zároveň povede k obnově svalové 

bílkoviny. 

Během dne by měli přípravky na bázi sacharidů užívat především jedinci 

ektomorfního typu (obtížně přibírající svalovou hmotu i tuky). Při naplněných 

glykogenových zásobách totiž mohou sacharidy obsažené v gainerech způsobit tvorbu 

tělesného tuku. Všichni ostatní by měli používat ve zbylých částech dne proteinové 

suplementy s vyšším obsahem bílkovin. 

 

2.3.4 Aminokyseliny 

Aminokyseliny jsou stavební kameny bílkovin. Jsou složeny z uhlíku, vodíku, 

kyslíku, síry nebo železa a mají schopnost vzájemně se spojovat, aby tvořily různé formy 

tělesných bílkovin. (Roubík, 2012) 

Aminokyseliny dělíme na esenciální a neesenciální. Esenciální čili nezbytné, jenž 

si tělo neumí vytvořit samo, a tudíž je nutné přijímat je ve stravě. Neesenciální si naopak 

tělo dokáže vytvořit samo. Mezi esenciální patří histidin, methionin, isoleuc in, 

fenylalanin, leucin, threonin, tryptofan, lysin a valin. Neesenciální jsou arginin, cystein, 

tyrosin, alanin, kyselina asparagová, kyselina glutamová, glycin, glutamin, asparagin, 

prolin, serin. Tyto aminokyseliny jsou nutné pro optimální stavbu lidských bílkovin. Další 

jsou často přidávány do specifických doplňků stravy. Jedná se kupříkladu o ornitin, taurin 

nebo citrulin. Zajímavé je využívání některých typů k léčbě onemocnění či zlepšení 

zdraví, jednotlivě pak často k cílenému zlepšení sportovního výkonu.  

Nejvyužívanějšími ve sportovní výživě jsou především tzv. BCAA (větvené-

Isoleucin, Leucin a Valin). Chrání svalové bílkoviny před odbouráním a pomáhají 

sportovcům s regenerací i výkonností. Glutamin je aminokyselina, která slouží jako 

palivo pro imunitní buňky. Další nezbytnou funkcí glutaminu je hydrataci svalových 

buněk, tvorbu hydrouhličitanů a blokování katabolických enzymů bránících rozpadu 

svalových buněk. (Applegate, 2002, Kleiner, Greenwood-Robinson, 2010) Podporuje 

regeneraci, imunitu, růst svalstva, zlepšuje paměť a duševní činnost. Omezuje chuť na 

sladké. Arginin a citrulin podporují uvolňování oxidu dusného. Tím se zvyšuje průtok 

krve ve svalech během tréninku, které pak reagují růstem v důsledku přísunu většího 

množství živin. 
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2.3.5 Kofein 

Kofein byl v dávné historii brán jak lék, nikoliv jako stimulant. Dnes je mnohými 

chápán jako součást každodenního fungování. Názory o účincích kofeinu na zdraví                       

a sportovní výkon jsou různé. Proto bych rád uvedl stručný přehled. 

➢ Pozitivní účinky – nejvíce vyhledávaný stimulant, právě díky těmto účinkům,            

a sice snížení únavy, zvýšená koncentrace, duševní činnost, tvořivost a fyzická 

výkonnost. Proběhla řada výzkumů (Tarnopolsky (2010), Vilikus (2012), 

Hogervorstov (2008) a naspáno mnoho článků, potvrzujících zlepšení fyzického 

výkonu po podání od 1 do 6 miligramů kofeinu na kilogram hmotnosti jedince 

vede v oblasti středně dobé i dlouhodobé vytrvalosti ke znatelnému zlepšení. 

➢ Negativní účinky – kofein je známý jako diuretikum neboli odvádí vodu z těla 

společně se sodíkem. Dále může vzniknout závislost na kofeinu, nemluvě                       

o předávkování kofeinem. Projevuje se například dlouhodobou nespavostí, 

neklidem a bušením srdce. Množství kofeinu se pohybuje přibližně 150 miligramů 

na kilogram tělesné hmotnosti.  

 

2.3.6 Kreatin 

Kreatinové suplementy obecné známé jako prostředník ke zvýšení objemu svalové 

hmoty a síly. Jak prokázal Volek et al. (1999), podávání 20 g kreatinu denně po dobu 28 

dnů, způsobilo nárůst síly a zvýšení objemu svalové hmoty. 

Je to aminokyselina, která se přirozeně vyskytuje v lidském organismu. Téměř 95 

% celkového množství se nachází v kosterním svalstvu a zbylých 5 % je obsaženo 

v mozku, játrech, ledvinách a varlatech. (Webber, 2002) U 70 kg jedince to představuje 

zhruba 120 g. 

 Kreatin můžeme nalézt i ve stravě v omezeném množství. Nejbohatším zdrojem 

jsou ryby a maso. Pro představu v 1 kg masa může obsahovat až 5 g kreatinu.  

Kreatin je důležitým zdrojem chemické energie pro svalovou kontrakci. Energie 

pro svalovou kontrakci pochází z intramuskulárních zásob adenosintrifosfátu (ATP) 

a různých procesů resyntézy (obnovy) ATP. Během krátkodobého vysoce intenzivního 

zatížení dochází k rapidnímu poklesu zásob ATP ve svalech a je potřeba velmi razantní 

obnovy pomocí procesů resyntézy. (Maughan, Burke, 2002) 
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Jedním z mechanismů, který je schopen pokrýt potřebu ATP během výše 

uvedeného zatížení, je reakce kreatin fosfátu. Při této reakci prodělá rapidní vratnou 

fosforylaci, během níž je fosfátová skupina poskytnuta ke vzniku ATP. Tento proces 

poskytuje velmi rychle ATP pro udržení jeho hladiny během extrémního zatížení. 

(Webber, 2002) 

 Jak uvádí Volek et al. (1999), z provedeného výzkumu bylo zaznamenáno, že po 

12 - ti týdnech suplementace 20 g kreatinu denně došlo k zvětšení obou typu I a II o 35 

%. V prvních dvou týdnech takzvané „úvodní fáze“ se doporučuje užívat 20-30 g kreatinu 

denně a následná „udržovací fáze“ 5-10 g denně. 

 

2.3.7 Karnitin 

Karnitin je kyselina, kterou si tělo dokáže vytvořit samo, a to ze dvou esenciálních 

aminokyselin lyzinu a methioninu. V těle zajišťuje přeměnu látek v organismu, transport 

mastných kyselin do buněčných mitochondrií, což vede k efektivnějšímu využití tuku, 

jako zdroje energie. (Kleiner, 2010) 

Užívá se v redukčních dietách a při rýsovacím tréninku, a to díky svému vlivu na 

oxidaci mastných kyselin (zrychlení spalování tuků). Vysoké využití může mít karnitin 

i ve vytrvalostním sportu. Zde šetří svalový glykogen, oddaluje únavu a zvyšuje délku 

vykonání činnosti ve stanovené intenzitě.  

Jak uvádí Mach (2012) Mitochondrie jsou jako buněčné „elektrárny“, ve kterých 

vzniká energie pro svalovou kontrakci. Nejvíce mitochondrií je právě ve svalovině, 

kterou využíváme pro náš výkon. Tato svalovina se nazývá "příčně pruhovaná", dostatek 

mitochondrií se nachází také v srdci. 

Dle Vilikuse (2012), množství karnitinu přijatého z potravy se odhaduje na 20-300 

miligramů za den. Bohaté zdroje jsou maso a mléčné výrobky.  

 Poslední výzkumy ukazují, že suplementace karnitinem napomáhá spalování tuku 

uloženého ve svalech při podání 1-1,5 gramu přibližně 30 minut před tréninkem. (Vilikus, 

2012) Aby došlo ke zvýšení výkonu sportovce je nutné suplementovat karnitin po dobu 

4-6 týdnů. (Steidl, Zbránková, 2000) 
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2.3.8 Suplementy na prevenci proti zranění pohybového aparátu 

Špatná nebo také nedostačující výživa u sportovců, může zapříčinit špatnou 

regeneraci pojivové tkáně, především strukturu vazů, šlach, chrupavek, kloubů, cév apod.  

Nedostatek vláknitých proteinů jako například elastinu, keratinu a kolagenu nacházejíc ích 

se v kloubech, vede k bolesti, popřípadě i jejich poranění. 

 Jak uvádí Kleiner, Greenwood-Robinson (2010) ve výzkumu zaměřeném na 

účinnost suplementů, obsahujících glukosamin sulfát a chondroitin sulfát, došlo ke 

zlepšení pohyblivosti u pacientů trpících onemocněním kloubního aparátu.  

➢ Želatinový hydrolyzát – strukturou nejvíce podobný pojivové tkáně kloubů                     

a šlach, podporuje jejich obnovu. 

➢ Glukosamin sulfát – velmi důležitý pro svou schopnost pohlcovat a tlumit nárazy. 

➢ Chondroitin sulfát – zachycuje a udržuje látky vyživující tkáň. 

➢ Koenzym Q10 – neesenciální živina rozpustná v tucích, jeho funkce je přenos 

elektronů v mitochondriích, a tudíž napomáhá při konečné tvorbě ATP. (Vilikus, 

2012) 

Názory na užívání nejsou jednoznačné, avšak shodují se v nárazovém užívání za 

preventivními účely. 
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2.4 Teorie dotazování  
 

Pro potřeby mé práce jsem využil empirické metody, avšak nešlo opominout ani ty 

teoretické. Tyto metody jsem využil při práci s informacemi a daty. 

2.4.1 Vědecká metoda  

Vědeckou metodou rozumíme sadu procesů, používaných při různých vědeckých 

výzkumech. Obecně lze popsat jako záměrný postup s výsledným dosažením určitého 

cíle nebo vyřešení problému. (Ferjenčík, 2010) 

2.4.2 Empirický výzkum  

Empirický výzkum pracuje vždy s konkrétními daty, exaktními metodami dospívá 

ke konkrétním poznatkům. (Reichel, 2009) Cílem empirického výzkumu je potvrdit nebo 

vyvrátit pravdivost hypotéz. Předmětem jsou většinou živé subjekty (učitelé, žáci) či 

neživé objekty. 

2.4.3 Teoretický výzkum  

V teoretickém výzkumu pracujeme s čistě teoretickými metodami (analýza, 

syntéza, indukce, dedukce, modelování), většinou neoperujeme s konkrétními daty. 

Slouží k ověření metody nebo techniky výzkumu. Zpřesňuje a doplňuje nově získané 

poznatky. (Hendl, 2008) 

2.4.4 Analýza 

Analýza je proces reálného nebo myšlenkového rozdělení zkoumaného objektu 

(jevu, situace) na dílčí části, které se poté stávají předmětem dalšího zkoumání. (Disman, 

2009) Je to rozbor vlastností, vztahů, faktů postupující od celku k částem. Analýza 

umožňuje odhalovat různé vlastnosti jevů a procesů, odděluje podstatné od 

nepodstatného, odlišuje trvalé vztahy od nahodilých. 

Analýza má nepostradatelnou roli v rámci poznávání podstaty jevů a pro stanovení 

taktiky vědeckovýzkumné činnosti. Prolíná se průběhem kvalitativního výzkumu a je 

nedělitelnou součástí každého jejího jednotlivého kroku. Analýza patří, spolu se 

syntézou, mezi základní a nejpoužívanější vědecké metody. (Hendl, 2008) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Proces
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2.4.5 Indukce  

Jak uvádí obecná charakteristika, postup od konkrétních dat k jejich zobecňování. 

Je přímým opakem dedukce. Formuluje obecně známá pravidla či zákonitosti. Využívá 

dostupné, získané informace k vytvoření vědeckých teorií. Závěr není vždy jednoznačný 

z důvodu nepostihnutí všech prvků zkoumaného jevu. Jak uvádí H. Reichenbach, 

samotný „jediný induktivní postup je velmi chatrným nástrojem, ale propojená série 

induktivních procesů v rámci systému vědy je velmi silným nástrojem“. 

2.4.6 Dedukce  

Dedukcí chápeme postup, kdy z obecných tvrzení odvozujeme tvrzení jednotlivá. 

Tak vznikne nový výrok, který už není tak obecný jako výrok původní. Zkoumáme, 

zdali vyslovená hypotéza vysvětlí zkoumaný fakt. (Reichel, 2009) 

2.4.7 Dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření je jedna z kvantitativních metod výzkumu veřejného mínění, 

která je hojně využívána ve vědních oborech. (Kreislová, 2008) Dotazník je vhodný 

zejména, když je potřeba sesbírat data od velkého množství lidí. Je to v podstatě 

strukturovaný rozhovor ve psané podobě. Dle Walkera (2013) mohou mít dotazníky 

formu kvalitativní, kvantitativní či smíšenou. 

Pro moji práci jsem vybral metodu dotazníkového šetření, která se jeví jako 

nejvhodnější řešení, jak získat data. Správné použití dotazníku vyžaduje náležitou 

přípravu. Proto této metodě věnuji patřičnou pozornost. 

Důležité je si uvědomit, jakým způsobem otázky vytvořit. Základní typy otázek jak 

u dotazníku, tak rozhovoru uzavřené otázky (výčet možností), otevřené otázky (volné 

odpovědí) a polouzavřené otázky (umožňují dovysvětlení). Vytvoření různých kategorií, 

které by měli vyčerpávat všechny možnosti odpovědí. Také je důležité dávat pozor na 

„zdvojené otázky“ nelze se ptát v 1 otázce na dvě věci najednou. (Disman, 2002) Pokud 

se chceme vyhnout neurčitým odpovědím, musíme klást jasné a konkrétní otázky. 

Je třeba hledat kompromis mezi obecnými a konkrétními otázkami. Součástí 

otázky by neměly být předem nevysvětlené pojmy, které by dotazovaného odrazovali od 

vyplnění dotazníku. (Hendl, 2008) 

Nucená volba odpovědí je forma, kdy nabízíme respondentovi více než dvě 

předtištěné odpovědi. Přináší ovšem nebezpečí nepřesného, tudíž náhodného rozhodnutí 
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mezi dvěma možnostmi. Proto je nezbytné zajistit vyčerpání všech možností, nebo může 

dojít k vynechání otázky.  

 Validita a spolehlivost dotazníků nejsou nižší než u rozhovoru. Rozhodující je 

forma sběru a rozesílání dotazníků. Dotazníky jsou objektivní technikou, zejména 

ponecháme-li stranou otázku jejich pravdivost. (Hendl, 2009) 

Dotazníky se dají zaslat, osobně rozdat či sdělit ústně vybrané skupině lidí. Díky 

této metodě je možné sesbírat značné množství dat od širokého okruhu respondentů. Tyto 

informace mohou být aplikovány na širší okruh lidí. 

Úvod dotazníku by měl obsahovat oslovení respondenta, představení vedoucího 

výzkumu a také obecné představení tématu výzkumu. (Jandourek, 2003) Dále následuje 

ujištění o anonymitě dat a uvedení, jakým způsobem s nimi budeme nakládat. Záhlaví by 

mělo být zakončeno instrukcemi k vyplnění dotazníku. Instrukce by se měly nacházet               

v pravidelných intervalech v celém dotazníku, napomáhá to udržení kontaktu                              

s respondentem a minimalizuje to množství chyb ve vyplnění dotazníku.  

Následují samotné otázky. Jejich řazení bývá od jednodušších po ty složitě jš í, 

případně od konkrétnějších po ty abstraktnější. (Hendl, 2006) Další otázky mohou být 

méně zajímavé a již více soustředěné na samotný výzkum. 

Pokud pracujeme s polo strukturovaným dotazníkem, kde mají otázky více variant 

i odpovědi je nutné rozhodnout se, jestli zařadím variantu „nevím,“ či tuto možnost vůbec 

neuvedeme. Důvodem k tomu může být potřeba zaznamenání konkrétního názoru, ovšem 

ve chvíli, kdy respondent opravdu odpověď nezná a je nucen odpovědět, tudíž může dojít 

ke zkreslení dat. (Reichel, 2009) 

Dotazník by měl být uzavřen několika jednoduchými otázkami a poděkováním 

respondentovi. Mohou se zde objevit i údaje ohledně publikování výsledků šetření. 
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3.  Cíle, úkoly a hypotézy  

V této kapitole detailněji rozpracuji, co je cílem práce, jaké jsou úkoly a také se 

zaměřím na hypotézy. 

3.1 Cíl práce 

Cílem mé práce je na základě rešerše odborné literatury a analýzy dat z dotazníku, 

zjistit potřebu obohacovat stravu pomocí doplňků stravy u výsadkových jednotek armády 

České republiky. 

 

3.2 Úkoly práce 

➢ Rešerše literatury 

➢ Analýza literatury 

➢ Vytvoření dotazníku 

➢ Distribuce dotazníků 

➢ Sběr dotazníků 

➢ Statistické zpracování dotazníků 

➢ Vyhodnocení výsledků 

➢ Závěrečná úprava, kontrola, tisk a odevzdání práce 

 

3.2 Hypotézy  

„Věříme, že drtivá většina vojáků u výsadkových praporů využívá nějaký druh 

suplementace stravy.“ 

„Většina vojáků využívajících suplementaci tuto volí na proteinové bázi.“ 

„Myslíme si, že více než polovina příslušníků výsadkového vojska využívá suplementy 

pro podporu imunity minimálně jednou za týden.“ 

„Hlavní důvod využívání suplementace u výsadkového vojska je stimulace organismu 

pro zlepšení fyzického výkonu.“ 
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4.  Metodika práce  

Za účelem naplnění hlavního cíle mé práce a potvrzení či vyvrácení stanovených 

hypotéz jsem provedl šetření mezi výsadkáři AČR. Šetření probíhalo od května roku 2017 

do srpna téhož roku. Jako nástroj šetření jsem zvolil dotazník. Jeho parametry                           

a podrobnější informace uvádím níže. 

4.1 Tvorba dotazníku 

Úvodí část dotazníku obsahuje stručné vysvětlení a smysl tohoto šetření. Především 

na co se dotazník zaměřuje, jak ho vyplnit a k čemu budou využity získané informace. 

Zjišťovanými demografickými údaji byly pohlaví a věkové rozmezí dotazovaných. 

Samotný polostrukturovaný dotazník je tvořen dvaceti otázkami. První čtyři otázky 

jsou obecné a nesměřují k žádné hypotéze, ale využili jsme je pro charakterist iku                         

a definici výzkumné skupiny. Jedná se například o věk, pohlaví, vzdělání a dobu 

strávenou u výsadkového vojska. Následující otázky zkoumají využívání doplňků stravy, 

např. důvod užívání, pravidelnost využívání apod. Vzorový dotazník, který byl použit ke 

sběru dat, se nachází v příloze č.1.  

4.2 Pilotní ověření dotazníků  

Pilotní skupinu tvořila skupina 10 ti dobrovolníků z okruhu známých, kteří neměli 

povědomí o doplňcích stravy a nepohybují se v dané problematice. Těm byl dotazník 

předložen s cílem zjistit, zda je pro ně pochopitelný a zda při jeho vyplňování 

nevyvstávají obtíže či nejasnosti. Při následné diskuzi s pilotními respondenty vyplynulo, 

že některé z otázek nejsou správně položeny. Po korekci chyb a následné diskuzi nebyly 

nalezeny žádné další problémy ve vztahu k vyplňování dotazníků. 

4.2 Výzkumný soubor  

Z důvodu zajištění maximální návratnosti dotazníků jsem zvolil osobní kontrolu 

nad distribucí i sběrem dotazníků. Kritériem pro výběr výzkumného souboru bylo „bez 

žádného dlouhodobého zdravotní omezení“ nebo vyřazení z aktivní služby, výroční 

přezkoušení nejhůře za 2 včetně zdravotní klasifikace A. Celkem bylo dotazováno 361 

příslušníků výsadkových praporů. Z důvodu náročnosti a finančních nákladů bylo 

dotázáno takové množství vojáků, které se v danou dobu vyskytovalo na posádkách                   

a bylo možné je pro výzkum využít. Pro výzkum jsem si zvolil takové útvary, u kterých 

předpokládáme největší fyzické zatížení, nejpočetnější zastoupení výsadkářů a zároveň 
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jsou v danou dobu přítomni na posádce. Díky osobní kontrole se zpět k vyhodnocení 

vrátilo všech 361 dotazníků, z nichž všichni byly muži. 

4.3 Použité metody 

Metodu analýzy jsem použil k utřídění informací abych roztřídil méně důležité 

informace od důležitých. Při práci s literaturou byla využita metoda indukce a dedukce. 

Také metodu komparace jsem využil, a to především při vyhledání daných výzkumů 

důležitých pro mou práci, kdy bylo zapotřebí porovnat dílčí výzkumy.  

Hlavní metodou zvolenou v praktické části je empirický výzkum, konktrétně 

dotazníkové šetření. Sestavil jsem vhodný dotazník pro vybraný vzorek respondentů. Poté 

jsem dotazník zpracoval pomocí MS Excel a díky programu statistika.cz vytvořil grafy             

a tabulky. Otázky jsou jednoduché, srozumitelné a jejich návaznost je od jednodušších ke 

složitějším. Dotazník byl anonymní.  

4.4 Sběr a analýza dat 

Sběr dat probíhal po rozdání dotazníků a jejich následném vyplnění v období od 

května do srpna. Z důvodu maximální návratnosti dotazníků včetně možnost i 

zodpovědění jakékoliv nejasnosti, která by mohla způsobit nesprávně nevyplnění 

dotazníků jsem zvolil osobní přistup k distribuci dotazníků. Zpracování dat bylo 

provedeno pomocí programu MS Office Excel 2010 a grafy vygenerovány pomocí 

programu statistika.cz. 

 Při distribuci dotazníků jsem instruoval dotazované, jak vyplnit dotazník. Po 

ponechání 2-3 minut na přečtení úvodu jsem se dotázal, zda jsou nějaké nejasnosti. 

Bohužel ne všichni odpověděli podle mých pokynů a zadaných instrukci v úvodu 

dotazníku. Z důvodu velkého počtu těch, kteří dotazník vyplnili nesprávným způsobem, 

jsme se rozhodli nevyřadit je z našeho výzkumu. Tento problém jsme vyřešili následovně. 

U otázek, ve kterých respondenti zvolili více možných odpovědí, jsme do celkového 

hodnocení otázek započítali všechny zvolené možnosti. Z tohoto důvodu není celkový 

počet odpovědí roven počtu dotazovaných.  
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5.  Výsledky  

V této části práce jsou zaznamenány a vyhodnoceny jednotlivé odpovědi 

respondentů. Pro přehlednost jsem získané výsledky zpracoval do tabulek a grafů. 

Dotazovaní odpovídali na sérii otázek 1 až 24. Výsledky jsou zaokrouhleny na dvě  

desetinná místa. 

Mezi všemi dotazovanými nebyl ani jeden výsadkář ženského pohlaví, což 

poukazuje na vysoké nároky na fyzickou připravenost. Drtivá většina výsadkářů mají 

vzdělání zakončené střední školou. Přibližně 10 % respondentů má vystudovanou 

vysokou školu, což odpovídá na velitelské a řídící funkce. Největší zastoupení věkové 

kategorie účastníků průzkumu se nachází mezi 18 až 40. Nad 40 let se pohybovalo pouze 

7 % z dotazovaných. 

 Doba působení u výsadkového vojska dotazovaných v rozsahu od jednoho do tří let 

představuje 39,6 %. Množství vojáků, jejíž setrvání u výsadkářů trvá 4 a více let 

reprezentuje 45,4 %. Pouhých 14,9 % vojáků slouží méně než jeden rok. Na základě 

rozhovoru s členem 43. vpr, který uvedl: „Jakmile se dostanete k výsadkářům a nasadíte 

si červený baret vycvičí vás k obrazu svému stanete se jejich součástí, tak potom už vás 

jen tak nepustí“. To odpovídá malému množství příslušníků sloužících méně než rok. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Graf č.1  
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Otázka č. 5: „Využíváte suplementaci stravy?“ 

Dle tabulky č.1 je patrné, že drtivá většina příslušníků výsadkových praporů AČR 

využívá nějaký druh suplementace. Pouze 13 % všech respondentů neužívá žádný 

doplněk stravy. 

Tato otázka v dotazníku má ještě podotázku, zabývající se frekvencí užívání 

suplementů viz. Graf č.2 Jak můžeme vidět, graf poukazuje na pravidelné užívání 

doplňků stravy, což vypovídá o cílevědomém užívání za jasným cílem, který je zkoumán 

v následujících otázkách. 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Užívání 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Ano 
 

313 86,7 % 

Ne 
 

48 13,3 % 

Celkem 
 

361 100 % 

                                          Tabulka č.1 

 

            

               Graf č.2 
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Otázka č. 6 „Hlavní důvod využívání suplementace stravy?“ 

Tato otázka je směřována na zjištění aktuálního cíle každého výsadkáře. Každý 

suplement má svoji určenou funkci, avšak některé z doplňků lze spojit pro jeden cíl např. 

správný chod organismu, vyživování, regenerace apod. Proto jsem zvolil konkrétní 

důvody. Přesto někteří označili více odpovědí.  

Přesto největší procento odpovědí získal důvod stimulace organismu pro zlepšení 

výkonu a sice 28,7 %. Další významnou hodnotu dosáhlo získání svalové hmoty 

množstvím 25,6 %.  

                       Tabulka č.2 

Otázka č.7 „Využíváte suplementy stravy na proteinové bázi“? 

Výsledky ukazují, že 53 % dotázaných využívá proteinové suplementy více než 

jednou týdně, což poukazuje na systematické, pravidelné a cílené nabírání svalové hmoty. 

Dalších 20 % respondentů označilo možnost, jednou měsíčně. Dle této četnosti užívání 

usuzuji, jednorázové nebo chvilkové potřeby doplnit, chybějící bílkoviny do těla. 

Zbývajících 22 % nemá zapotřebí doplňovat stravu proteinovými suplementy. 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Suplementy stravy na proteinové bázi 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou 

týdně 
 

193 53,46 % 

Jednou měsíčně 
 

73 20,22 % 

Jednou za půl roku 
 

14 3,87 % 

Vůbec 
 

81 22,43 % 

Celkem 
 

361 100 % 

Tabulka č.3 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Důvod pro 

suplementaci stravy 

 Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Nabírání svalové hmoty 
 

145 25,6 % 

Stimulace organizmu pro zlepšení 

výkonu 
 

163 28,7 % 

Prevence a ochrana kloubního 

aparátu 
 

104 18,3 % 

Podpora imunitního systému 
 

38 6,7 % 

Snížení hmotnosti 
 

68 12,0 % 

Jiné 
 

48 8,4 % 

Celkem 
 

566 100 % 
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Otázka č.8 „Využíváte sacharidové suplementy stravy?“ 

Z obdržených odpovědí vyplývá, že 40,9 % respondentů nevyužívá suplementy 

sacharidového charakteru. Tudíž dle mého názoru zahánějí hlad různými tyčinkami              

a předem připravenými svačinami. Můžeme usuzovat, že výsadkáři nepotřebují 

doplňovat energii ve formě sacharidových suplementů. Pouhých 32,4 % dotazovaných 

označilo možnost více než jednou týdně, což ukazuje na systematické doplňování 

sacharidů. Následných 21,3 % respondentů užívá sacharidové nápoje jednou měsíčně, 

což přisuzuji občasnému doplnění sacharidů po náročné fyzické aktivitě.  

 

Kategorie 

Tabulka četností: Sacharidové suplementy stravy 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou 

týdně 
 

117 32,40 % 

Jednou měsíčně 
 

77 21,32 % 

Jednou za půl roku 
 

19 5,26 % 

Vůbec 
 

148 40,99 % 

Celkem 
 

361 100 % 

Tabulka č.4 

 

Otázka č.9 „Využíváte jakékoliv spalovače?“ 

Tato otázka je směřována na jakékoliv spalovače včetně kofeinových nápojů                      

a dalších podpůrných prostředků na redukci hmotnosti. Z dostupných výsledků je zřejmé, 

že více než polovina respondentů nepotřebuje redukovat svou hmotnost. Dalších 28 % 

využívá spalovače více než jednou týdně, což vypovídá o smysluplné podpoře redukci 

hmotnosti. Otázkou ale je, zda k užívání zařazují i potřebnou pohybovou aktivitu. 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Užívání spalovačů 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou týdně 
 

104 28,80 % 

Jednou měsíčně 
 

34 9,41 % 

Jednou za půl roku 
 

33 9,14 % 

Vůbec 
 

190 52,63 % 

Celkem 
 

361 100 % 

Tabulka č.5 
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Otázka č.10 „Využíváte suplementy na podporu regenerace?“ (BCAA) 

Jak můžeme vidět v tabulce, potřeba podpořit regeneraci je u výsadkářů velmi důležitá. 

62 % všech dotazovaných uvedlo, že využívají suplementy na podporu regenerace 

alespoň, nebo více než jednou za měsíc. Z těchto hodnot lze vyvodit, jak moc je důležitá 

regenerace a také poukazuje na vysokou fyzickou náročnost, kterou musí kompenzovat. 

Pouhých 23 % nevyužívá suplementy na podporu regenerace. 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Suplementy na podporu regenerace 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou 

týdně 
 

216 59,83 % 

Jednou měsíčně 
 

47 13,01 % 

Jednou za půl roku 
 

13 3,60 % 

Vůbec 
 

85 23,54 % 

Celkem 
 

361 100 % 

    Tabulka č.6 

 

Otázka č.11 “Používáte suplementy na bázi kreatinu?“ 

Dle tabulky, celých 57 % nevyužívá suplementy kreatinového charakteru.                 

29 % dotazovaných suplementaci využívá více ne jednou týdně. Toto dávkování už by 

mohlo vést k získání požadovaných účinků kreatinu při zohlednění odpovídajíc ího 

tréninku. Zbývající 7 % využívá kreatin jednou měsíčně. Dle odborné literatury, nemůže 

mít jednorázové užívání žádné prokazatelné výsledky. 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Suplementy na bázi kreatinu 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou týdně 
 

105 29,08 

Jednou měsíčně 
 

27 7,47 

Jednou za půl roku 
 

22 6,09 

Vůbec 
 

207 57,34 

Celkem 
 

361 100 % 

Tabulka č. 7 
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Otázka č. 12 „Využíváte kreatin pro zlepšení fyzického výkonu?“ 

Jak víme z dostupných zdrojů, kreatin lze využívat z různých důvodů. Nás zajímá 

hlavně suplementace kreatinem, za účelem zlepšení fyzického výkonu. Z odpovědí víme, 

že přibližně 60 % respondentů nevyužívá kratin za účelem zlepšení fyzického výkonu. 

Pouhých 23 % využívá kreatin pro zlepšení výkonu.  Zbývajících 16 % využívá kreatin 

pro zlepšení fyzického výkonu jednorázově (měsíčně, půl ročně).  

Tabulka č. 8 

 

Otázka č.13 „Využíváte suplementy jako prevenci proti poranění kloubního 

aparátu?“ 

Jak můžeme vidět v tabulce, více než 69 % využívá suplementy na podporu nebo 

jako prevenci proti poranění kloubního aparátu. Užívání jednou za půl roku rozumíme 

nárazové užití jednoho balení přípravku.  Dalších 31 % nepotřebuje a nevyužívá žádné 

suplementy na prevenci a podporu kloubního aparátu.  

Tabulka č. 9 

 

 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Kreatin pro zlepšení fyzického 

výkonu 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou týdně 
 

85 23,5 % 

Jednou měsíčně 
 

31 8,5 % 

Jednou za půl roku 
 

31 8,5 % 

Vůbec 
 

214 59,2 % 

Celkem 
 

361 100 % 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Suplementy jako prevence 

poranění kloubního aparátu 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou týdně 
 

128 35,4 % 

Jednou měsíčně 
 

64 17,7 % 

Jednou za půl roku 
 

57 15,7 % 

Vůbec 
 

112 31,0 % 

Celkem 
 

361 100 % 



 

38 
 

Otázka č. 14 „Využíváte suplementy stravy pro doplnění vitamínů, minerálů?“ 

Z obdržených dat je zřejmé, že drtivá většina dotazovaných využívá suplementy 

pro doplnění vitamínů a minerálů. Jak se můžeme dočíst v literatuře, tyto látky se ztrácejí 

z těla především vylučováním (pocením, močí apod.). Proto je potřeba tyto látky 

doplňovat. Celých 21 % respondentů nemá potřebu doplňovat minerály a vitamíny. 

Pravděpodobně tuto skutečnost opomíjejí, nebo se doposud nesetkali s žádným 

problémem způsobeným nedostatkem vitamínů a minerálů. 

 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Suplementy stravy pro doplnění 

vitamínů, minerálů 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou týdně 
 

203 56,23 % 

Jednou měsíčně 
 

67 18,55 % 

Jednou za půl roku 
 

15 4,15 % 

Vůbec 
 

76 21,05 % 

Celkem 
 

361 100 % 

Tabula č.10 

 

Otázka č. 15 „Využíváte suplementy stravy pro stimulaci organismu?“ 

Toto otázkou je myšleno, podněcování nebo aktivita, která povzbuzuje člověka 

k činnosti, většinou pozitivní povahy (Encyklopedický slovník. 1993). Z obdržených 

odpovědí plyne, že 60,4 % dotazovaných využívá suplementy určené k stimulac i 

organismu jednou nebo vícekrát za měsíc. 32,9 % výsadkářů neužívá uvedený druh 

suplementace. 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Suplementy pro stimulaci organismu 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou týdně 
 

136 37,67 % 

Jednou měsíčně 
 

86 23,82 % 

Jednou za půl roku 
 

20 5,54 % 

Vůbec 
 

119 32,96 % 

Celkem 
 

361 100 % 

  Tabulka č. 11 
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Otázka č.16 „Z jakého důvodu jste začal využívat suplementaci stravy?“  

V této otázce jsme se snažili dohledat, z jakého důvod respondenti začali využívat 

suplementaci. Bohužel jsem nedostal jasnou odpověď. Velké množství dotazovaných 

ignorovalo pokyny k vyplní v úvodu dotazníku. Po provedených změnách, které jsou 

uvedeny v metodice práce, konkrétně v analýze dat, jsme dostali jednoznačné výsledky. 

Zlepšení fyzického výkonu v kombinaci s nabíráním svalové hmoty byly nejčastější 

odpovědí. Další významnou odpověď představuje prevence poranění kloubů a šlach.   

 

Kategorie 

Tabulka četností: Důvod využívání 

suplementace stravy 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Nabrání svalové hmoty 
 

148 26,2 % 

Zlepšení fyzického výkonu při 

cvičení 
 

163 28,9 % 

Prevence poranění kloubů a šlach 
 

107 18,9 % 

Zabránění onemocnění 
 

34 6,0 % 

Snížení hmotnosti 
 

65 11,5 % 

Jiné 
 

47 8,3 % 

Celkem 
 

564 100 % 

Tabulka č. 12 

 

Otázka č.17 a 18 se týkají iontových nápojů a pitného režimu 

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že nejčastěji výsadkáři denně vypijí více než  

2,5 l vody. Pouhých 13 % dotazovaných uvedlo, že vypijí méně než 2,5 l vody denně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Graf č.3 
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Užívání iontových nápojů není zas tak rozšířené, jak bychom čekali u tolik 

zatěžované skupiny vojáků. Pouhých 32 % respondentů využívá iontové nápoje častěji 

než jednou týdně. Dalších 36 % dotazovaných nepije iontové nápoje, pravděpodobně to 

nepovažují za nutné. Zbylých 23 % pije iontové nápoje nárazově jedno za měsíc                          

a 7 % jednou za půl roku. 

 Tabulka č. 13 

 

Otázka č. 19 „Způsobily Vám některé suplementy zdravotní potíže?“   

 U této otázky jsme udělali výjimku a uvedli jsem počet respondentů, protože stojí 

za zmínku. Pouhých 12 dotázaných pocítilo zdravotní potíže při užívání suplementů. 

Většinou se jednalo o průjem a akné. 

Tabulka č 14 

 

Otázka č.20 „Cítíte při užívání doplňků zlepšení?“ 

V této otázce zjišťujeme a porovnáváme účinky s důvody, které dotazované vedly 

k užívání suplementů včetně tíženého výsledku. Jak můžeme vidět v tabulce, nejvíce 

dotazovaných cítí zlepšení v oblasti fyzického výkonu. Druhé největší procento 

respondentů zaznamenalo nárůst svalové hmoty. Další významné procentuální zastoupení 

bylo u odpovědi, která se týká rychlejší regenerace. 

 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Iontové nápoje  

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Více než jednou týdně 
 

118 32,6 % 

Jednou měsíčně 
 

84 23,2 % 

Jednou za půl roku 
 

28 7,7 % 

Vůbec 
 

131 36,2 % 

Celkem 
 

361 100 % 

 

Kategorie 

Tabulka četností: Zdravotní potíže díky 

suplementům 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Ano 
 

12 3,3 % 

Ne 
 

349 96,6 % 

Celkem 
 

361 100 % 
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Kategorie 

Tabulka četností: Zlepšení při užívání doplňků 

Četnost 
 

Relativní četnost 
 

Nárůst svalové hmoty 
 

147 20,70 % 

Snížení hmotnosti 
 

27 3,80 % 

Lepší kvalita pokožky, 

vlasů nebo nehtů 
 

5 0,70 % 

Zlepšení fyzického 

výkonu 
 

190 26,76 % 

Zmenšení únavy 
 

86 12,11 % 

Zesílení organismu 
 

91 12,81 % 

Rychlejší regenerace  
 

127 17,88 % 

Jiné 
 

37 5,21 % 

Celkem 
 

710 100 % 

Tabulka č 15 
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6.  Diskuse 

 Cílem mé práce je zmapovat doplňky stravy mezi výsadkáři armády České 

republiky a zjistit hlavní důvod, který vojáky k užívání suplementů vede.  

Dle dosažených výsledků konstatuji, že drtivá většina vojáků z řad výsadkových 

praporů užívá suplementy stravy, což potvrzuje první hypotézu: „Věříme, že drtivá 

většina vojáků u výsadkových praporů využívá nějaký druh suplementace stravy.“ Podle 

zjištění výzkumu u 43. výsadkového praporu v Chrudimi, provedené J. Plecháčkem 

(2017), kde byly zjišťovány hodnoty makronutričních složek u celodenního stravování ve 

čtyřech různých formách stravy a sice (bojová dávka potravin, celodenní studená strava 

při vyvedení do vojenského újezdu, celodenní teplá strava při vyvedení a celodenní strava 

při výkonu celodenní služby) v porovnání se stanovenými normami dle autorů Klimešové 

a Stelzera (2013). Jak uvádí autor práce J Plecháček: „z porovnání platných norem                

a vyhlášky MO č. 226/1999 Sb. oproti naměřeným hodnotám vyplývá, že nebylo dosaženo 

požadovaného energetického příjmu při celodenní stravě během výkonu.“ Tato 

skutečnost mě utvrzuje o potřebě, doplňovat stravu o suplementy stravy. 

 V porovnání s výzkumem článku Predictors of Dietary Supplement Use by U.S. 

Coast Guard Personnel autorů Krista GA, Lori LP, Susan MM, Harris RL (2015), kde 

bylo zjišťováno užívání doplňků stravy členy Americké pobřežní stráže, vyzkoumali 

překvapivé výsledky. Konečný vzorek získaný pro tuto studii zahrnul 1033 pracovníků 

americké pobřežní stráže z více než 13 ti amerických pobřežních posádek včetně 

nejznámějších jako například (Washington, Louisiana, Hawaii, Missouri, Honolulu, 

Miami, Florida, Seattle a pod…). Studie se zúčastnili ti, kdo užívají suplementy i ti, kteří 

žádné suplementy nevyužívají. Dále byly zjišťovány důvody užívání jako například, 

(celkové zdraví neboli imunita, zlepšení vytrvalosti, zvýšení síly, snížení hmotnost i                    

a další…). Výzkumný vzorek byl složený z 86 % mužského pohlaví a 14 % ženského 

pohlaví. Hodnota průměrného věku vyšplhala k věků 30.8 let. 

 Výsledky ukázaly, že 70 % zaměstnanců americké pobřežní stráže využívá 

suplementy alespoň 1 týdně, z toho 30 % jedou až dvakrát, 18 % třikrát až čtyřikrát týdně 

a 19 % pětkrát a více za týden.  

 Podobný článek od autorů Lieberman HR, Stavinoha TB, McGraw SM, White 

A, Hadden LS, Marriott BP (2010) Use of dietary supplements among active duty US 

Army soldiers, zkoumal množství a frekvenci užívání doplňků stravy u členů Americké 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lieberman%20HR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20668050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stavinoha%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20668050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGraw%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20668050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20668050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20668050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hadden%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20668050
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marriott%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20668050
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armády. Výzkum byl založen na předpokladu vysoké náročnosti a udržení vysoké fyzické 

kondici k udržení akceschopnosti. Zkoumaný vzorek čítal 990 náhodně vybraných vojáků 

z jedenácti náhodných amerických armádních základen. Výsledné hodnoty se podobají 

výsledkům u americké pobřežní stráže a sice, 53 % vojáků uvedlo frekvenci užívání 

alespoň jednou za týden. Článek „Sports and Nutritional Supplement Use in USMC 

autorů Young CR, Stephens MB (2009) uvádí, jaké druhy suplementů jsou u americké 

námořní pěchoty nejvíce oblíbené, zde bylo dotázáno 500 vojáků. K finální analýze se 

vrátilo pouze 323 dotazníků z nichž 236 mužů a 83 žen, 4 dotázaní nezaznamena lo 

pohlaví. Polovina respondentů potvrdila, užívání suplementů. Výsledky šetření odhalují 

pět nejběžnějších suplementů - 43 % proteinové suplementy, 36 % suplementy na 

podporu regenerace, 26 % vitamínové suplementy, 26 % kreatinové suplementy,                 

16 % stimulanty.   

 Hypotéza č. 2 se zabývá proteinovými suplementy „Většina vojáků využívajíc ích 

suplementaci tuto volí na proteinové bázi“. Tato hypotéza se potvrdila, na základě 

analýzy dotazníků, konkrétně otázka číslo 7. Tudíž proteinové suplementy jsou užívány 

většinou výsadkářů, které představuje 77,6 %. Nárůst svalové hmoty se jeví jako důležitá 

část fyzické přípravy výsadkářů. Pouze 22,4 % dotazovaných neužívá proteinové 

suplementy. 

 Z uvedených článků a analýz můžeme vyčíst oblíbenost proteinových suplementů. 

V náhodném výběru bylo celkem dotázáno 990 příslušníků americké armády.                        

53 % využívají suplementy stravy alespoň jednou týdně. Z tohoto množství                               

18.7 % respondentů obohacuje svoji stravu o proteinové a aminokyselinové doplňky. 

 Výsledky nejvíce podobající se mé práci jsou u britské armády, kde hodnoty 

užívaných proteinových suplementů dosahují 66 %, jak uvedly Casey A, Hughes J, Izard 

RM, Greeves JP (2014) v článku Supplement use by UK-based British Army soldiers in 

training . 

U americké pobřežní stráže 70 % dotázaných, kteří využívají doplňky stravy 

alespoň jednou týdně, 21 % vojáků tuto volí na proteinové a aminokyselinové bázi. Tato 

skutečnost ukazuje, že množství suplementů na proteinové bázi, které vojáci u americké 

pobřežní stráže užívají, je menší než polovina, což se neshoduje s výsledky mé práce. 

 Jak uvádí článek Protein supplementation in U.S. military personnel od autorů 

Pasiakos SM1, Montain SJ, Young AJ (2013), proteinové suplementy jsou po 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19317196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stephens%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19317196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25119518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hughes%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25119518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izard%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25119518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izard%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25119518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greeves%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25119518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pasiakos%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24027181
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montain%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24027181
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24027181
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vitamínových a minerálních doplňcích nejvíce užívané suplementy u americké armády. 

Takzvaní „Warfighters“ (doslovně přeloženo „bojovníci“) věří, že zmíněné doplňky 

zlepší jejich zdraví, zvýší fyzickou sílu a zlepší fyzickou výkonost. Dle článku, při 

operacích časové náročných a fyzicky namáhavých spojených s nedostatečnou stravou je 

proteinová suplementace významná pro ochranu čisté svalové hmoty. 

Třetí hypotéza: Myslíme si, že více než polovina příslušníků výsadkového vojska 

využívá suplementy pro podporu imunity minimálně jednou za týden“. Analýza 

dotazníků tuto hypotézu potvrzuje. Na základě otázky z dotazníku č. 14 můžeme 

konstatovat, že užívání suplementů jako prevence proti zranění minimálně jednou týdně 

uvedlo 56,2 % respondentů. Tento výsledek je podle mého názoru zapříčiněn tím, že si 

čeští výsadkáři uvědomují závažnost, které by je mohlo postihnout a vyřadit z aktivní 

služby, ba i zhoršení zdravotní klasifikace, což je rozhodující při výběru do zahraničních 

misí. 

Studie The use of dietary supplement among soldiers from the macedonian special 

operations regiment od tvůrců článku Kjertakov M, Hristovski R, Racaj M. (2013), 

zkoumající suplementy a důvody pro jejich užívání u makedonské elitní jednotky čítající 

132 vojáků skládající se z (R) Ranger Battalion a (SF) Special Force Battalion pomocí 

anonymních dotazníků uvedla, že nejoblíbenější a nejvíce používané doplňky stravy jsou 

vitamínové suplementy v čele s vitamínem C. Z celkového počtu účastníků ankety       

66,6 % respondentů potvrdilo užívání alespoň jednoho suplementu bez závislosti na 

frekvenci užívání. Nejoblíbenější vitamínové doplňky užívá 50 % všech dotázaných                  

a z toho vitamín C tvoří 47.7 %.  

 Následující porovnávaná studie, Supplement use by UK-based British Army 

soldiers in training od autorů článku Casey A, Hughes J, Izard RM, Greeves JP (2014), 

jejíž cílem bylo zjistit prevalenci užívání doplňků mezi vojáky britské armády v rámci 

výcviku. Množství anonymních dotazníků čítalo 3168 příslušníků britského vojska.  

Celkem 38 % dotázaných uvedlo, že užívá suplementy stravy frekvence užívání v této 

studii nebyla sledována. Vitamínové a minerální doplňky tvoří 31 % z celkového 

množství. Myslím si, že členové britského vojka nepřikládají zmíněnému typu 

suplementace velký význam.  

 Analýza A systematic review and meta-analysis on the prevalence of dietary 

supplement use by military personnel od tvůrců článku Knapik JJ, Steelman 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kjertakov%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hristovski%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Racaj%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23526317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25119518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hughes%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25119518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izard%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25119518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greeves%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25119518
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knapik%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24884570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steelman%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24884570
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RA, Hoedebecke SS, Farina EK, Austin KG, Lieberman HR (2014), shrnuje používání 

doplňků stravy u americké armády zahrnující (Navy, Marine Corps, Air Forces). 

Výsledné hodnoty u vitamínových a minerálních suplementů jsou NAVY – 32 %, Marine 

Corps – 46 % a Air Forces - 47 %, nejvíce užívaný je vitamín C. 

 Čtvrtá hypotéza: „Hlavní důvod využívání suplementace u výsadkového vojska je 

stimulace organismu pro zlepšení fyzického výkonu“. Vyhodnocením otázek z dotazníků 

tuto hypotézu potvrzuji. Jak můžeme vyčíst z výsledků, hlavním důvodem suplementace 

u výsadkářů je stimulace organismu pro zlepšení výkonu. Ze zahraniční zdrojů jsem 

nenašel relevantní zdroj pro porovnání, který by se přímo zabýval důvody suplementace 

stravy, mohu však poukázat na běžné důvody suplementace u americké armády a sice 

podpora celkového zdraví, zvyšování energii, zvyšování svalové síly a zvyšování výkonu.

 Prací a výzkumů, zabývající se doplňky stravy je u nás mnoho. Podle mého názoru 

nemá smysl porovnávat výsledky mé práce s profesionálními sportovci, protože se 

pohybují naprosto v jiných podmínkách nemluvě o prostředí, ve kterém se pohybují. 

Z tohoto důvodu jsem se snažil vybrat nejbližší vhodné srovnání zkoumaného vzorku.  

Analýzou dotazníků můžeme dále sledovat oblíbenost suplementů na podporu 

regenerace, kde 72 % užívá tyto doplňky jednou nebo vícekrát za měsíc. Za to spalovače 

neužívá celých 52.6 % výsadkářů. Pravděpodobně nemají potřebu redukovat tělesnou 

hmotnost, což může zapříčiňovat vysoká fyzická námaha při výcviku. Zatím co 

sacharidové doplňky jsou užívány více než polovinou výsadkářů. To potvrzuje mou 

úvahu o potřebě doplnění potřebných látek při výcviku.  

 Pro následný výzkum bych doporučil prozkoumat užívání suplementů u řadových 

vojáků armády ČR pro srovnání s výsadkáři. 
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7.  Závěr 

 Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o využívání suplementů u výsadkářů 

AČR.  Práci jsem rozdělil na teoretickou a empirickou část. V úvodní části se věnuji 

úvodu do problematiky a důvody pro sepsání práce, kde poukazuji na nedostatečný příjem 

potravy vzhledem k fyzické náročnosti výcviků. Dále v teoretické části seznamuji čtenáře  

s rozdělení a umístění útvarů, kde se výsadkáři nacházejí. Následují základy výživy 

s charakteristikou, doporučením pro užívání a významem pro organismus. 

Druhá část teoretické práce se zaobírá problematikou doplňků stravy. Zmiňuji 

především ty, které jsou podle mého názoru nejvíce používané a nejlépe korespondují 

s charakterem zátěže potřebné v přípravě výsadkářů. Shrnuji základní informace                  

a poskytuji doporučení pro jejich užívání. Třetí části teoretické práce je zaměřena na 

metody, použité při sepisování práce. 

Následná část práce je empirického charakteru, je zde stanoven cíl výzkumu, úkoly 

a hypotézy. Dále se v zaobírám metodikou práce. Ta obsahuje informace o tom, jak byl 

vytvořen dotazník a jak probíhala realizace dotazníkového šetření včetně analýzy dat                

a základní charakteristiky výzkumného souboru. 

 Následnou analýzu nasbíraných dat jsem získal informace, potřebné k potvrzení 

nebo vyvrácení hypotéz. Z dosažených výsledků mohu konstatovat úspěšné potvrzení 

první hypotézy. Tudíž 86,7 % všech dotazovaných užívá alespoň nějaký druh 

suplementace. Druhá hypotéza je spjata se suplementy na proteinové bázi.                             

77,6 % respondentů tuto hypotézu podporuje. Následující hypotéza směřuje k ochraně 

organismu a k prevenci proti zranění. Obě otázky z dotazníků tuto hypotézu potvrdili.  

Poslední hypotéza zní „hlavní důvod využívání suplementace u výsadkového vojska je 

stimulace organismu pro zlepšení fyzického výkonu.“ Předpoklad pro tuto hypotézu byl 

správný. Nejvíce dotazovaných tedy 28,9 % využívá suplementaci za účelem stimulace 

fyzického výkonu. 

  



 

47 
 

BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS  

POUŽITÁ LITERATURA 

BÍLEK, J. Ve vzduchu, na zemi i ve vodě: historie a současnost výsadkového vojska a 

vzdušných průzkumných jednotek československé armády a Armády České republiky. 

Praha: Ministerstvo obrany České republiky - Prezentační a informační centrum MO, 

2009. ISBN 978-80-7278-523-0. 

BORKOVEC, J.. Výživa pro fitness a kulturistiku. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-

247-4618-0. 

CLARK, N. Sportovní výživa. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. Fitness, síla, kondice. 

ISBN 978-80-247-4655-5. 

DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5. 

EMBELTON, P., THORNE, G. Suplementy ve výživě. 1. vyd. Svět kulturist iky: 

Pardubice 1999. 576 s. ISBN 80-902589-7-2. 

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou 

duši. Vyd. 2. Přeložil Petr BAKALÁŘ. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-815-9. 

FOŘT, P. 2004. L-karnitin: pro zdraví a krásu. 1. vyd. Praha: Svodoba Servis, 2004. 46 

s. ISBN 80-86320-35-9. 

FOŘT, P. Sport a správná výživa: zónová a sacharidová dieta, endorfiny, potravinové 

doplňky, gainery, volné radikály, energetické zdroje a mnoho dalších informací: téměř 

100 receptů na rychlé pokrmy od moučníků po sendviče: kompletní průvodce moderní 

výživou pro profesionální i rekreační sportovce. Praha: Ikar, 2002. ISBN 80-249-0124-2. 

HAINER, V. a Marie, K. Tajemství ideální váhy: [dieta, pohyb, životní styl : výuková 

pomůcka pro studující středních zdravotních škol]. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-

128-3. 

HARRIS RC, SODERLUND K, HULMAN E. Elevation of creatine in rating and 

exercise muscle of normal subjects by creatine supplementation. Clin Sci, 1992, č. 83, 

str. 367-74.  

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 

2012. ISBN 978-80-262-0219-6. 

https://wikisofia.cz/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/9788026202196


 

48 
 

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Vyd. 

2., opr. Praha: Portál, 2006. 

HESPEL P, OP´T EIJNDE B, BEREVE W, RICHTER EA. Creatin supplementation: 

exploring the role of the creatine kinase/phosphocreatin systém in the human muscle. Can 

J Appl Prysil, 2001, č.26(suppl.), str. S79 – S102.  

HNÍZDIL, J., KIRCHNER, J., NOVOTNÁ, D. Spinning. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 108 

s. ISBN 80-247-0350-5. 

JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 

9788073676445. 

KONOPKA, P. Sportovní výživa: průvodce sportem. 1. Vyd. České Budějovice: KOPP 

nakladatelství, 2004. 125 s., ISBN 80-7232-228-1.MACH, Ivan a Jiří  

KREISLOVÁ, G. Dotazníkové šetření, Plzeň, 2008, 63 s., Bakalářská práce na Fakultě 

aplikovaných věd na Západočeské univerzitě v Plzni na katedře matematiky. 

Dostupné :<http://nit.felk.cvut.cz/~dark/Petr/Ivana/Dotazkiny%20-%20metody/BP%20-

%20Dotaznikove%20setreni.pdf. 

MACH, I. Doplňky stravy. Praha: Svoboda Servis, 2004. ISBN 80-86320-34-0. 

MAJEROVÁ, V. a MAJER, E. Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. 

V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatels tví 

Credit, 2005. ISBN 80-213-0507-x. 

MAJEROVÁ, V. a MAJER, E. Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství. 

Vyd. 2. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2007-. 

ISBN 978-80-213-1698-0. 

MANDELOVÁ, L., HRNČIŘÍKOVÁ, I. Základy výživy ve sportu. 1. vyd. Brno: 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Dotazník 

Dotazník 

Vážení respondenti,  

jsem studentem Vojenského oboru při UK FTVS v Praze a ve své bakalářské práci se 

zabývám doplňky stravy a jejich účelným využíváním v rámci výsadkového vojska AČR. 

Rád bych Vás požádal o spolupráci při vyplnění následujícího dotazníku. U každé otázky 

označte vždy jen jednu odpověď. Veškeré údaje zjišťované a zapsané v tomto 

dotazníku jsou anonymní a slouží pouze k vypracování mé bakalářské práce a po využití 

budou skartovány. 

V níže uvedených sérií otázek vztahujících se k účelům suplementace stravy naleznete pojmy, 
které se opakují velmi často, a proto bych předem rád upřesnil jejich význam.  
Suplementace – jakýkoli doplněk stravy instantní, práškové, rozpustné formy včetně 
proteinových tyčinek apod. 
Zátěž – jakákoli fyzická aktivita, u které se zapotíte a trvá déle než 15 minut 
 

1) Muž  žena  

2) Nejvyšší dosažené vzdělání  

a) Střední škola 

b) Vyšší odborná škola 

c) Vysoká škola 

3) Věkové zařazení 

a) 18-30 

b) 31-40 

c) 41-50 

d) 51 a více 

4) Jak dlouho jste příslušníkem výsadkového vojska? 

a) Méně než jeden rok 

b) 1-3 roky 

c) 4-8 let 

d) Více než 9 let 

5) Využíváte suplementaci stravy? (jakýkoliv doplněk stravy včetně iontových nápojů, 
energetických nápojů, vitamínů, kloubní výživy, energetické tyčinky apod.) 
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a) Ano (jak často) 

I. Více než jednou týdně 

II. Jednou měsíčně 

III. Jednou za půl roku  

b) Ne (z jakého důvodu) 

I. Nepovažuji to za nutné 

II. Nedůvěřuji doplňkům stravy 

III. Chtěl/a bych, ale nevyznám se v nich 

6) Jaký je Váš hlavní důvod pro suplementaci stravy? 

a) Nabírání svalové hmoty 

b) Stimulace organismu pro zlepšení výkonu 

c) Prevence a ochrana kloubního aparátu 

d) Podpora imunitního systému 

e) Snížení hmotnosti 

f) Jiné: 

7) Využíváte suplementy stravy na proteinové bázi? (proteinové nápoje, proteinové 
tyčinky)   

a) Více než jednou týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku 

d) Vůbec 

8) Využíváte sacharidové suplementy stravy? (sacharidové nápoje, gainery, 

energetické tyčinky)  

a) Více než jedno týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku  

d) Vůbec 

9) Využíváte jakékoliv spalovače? (kofein, synefrin, L-Carnitin, CLA, jakýkoliv 

doplněk pro redukci hmotnosti) 

a) Více než jednou týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku 

d) Vůbec 
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10) Využíváte suplementy na podporu regenerace? (BCAA) 

a) Více než jednou týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku 

d) Vůbec 

11) Používáte suplementy na bázi kreatinu? 

a) Více než jednou týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku 

d) Vůbec 

 

12) Využíváte kreatin pro zlepšení fyzického výkonu? 

a) Více než jednou týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku 

d) Vůbec 

13) Využíváte suplementy jako prevenci proti poranění kloubního aparátu? (kloubní 

výživa) 

a) Více než jednou týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku 

d) Vůbec 

14) Využíváte suplementy stravy pro doplnění vitamínů, minerálů? 

a) Více než jednou týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku 

d) Vůbec 

15) Využíváte suplementy stravy pro stimulaci organismu? (kofein, guarana, taurin, 
energetické nápoje, ampule typu speed8, apod.) 

a) Více než jednou týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku 
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d) Vůbec 

16) Z jakého důvodu jste začal využívat suplementaci stravy?   

a) Kvůli nabrání svalové hmoty 

b) Pro zlepšení fyzického výkonu při cvičení 

c) Abych předešel poranění kloubů a šlach 

d) Abych zabránil onemocnění 

e) Snížení hmotnosti 

f) Jiné: 

17) Pijete iontové nápoje?  

a) Více než jednou týdně 

b) Jednou měsíčně 

c) Jednou za půl roku 

d) Vůbec 

 

18) Pijete více než 2,5l vody denně?   

a) Ano 

b) Ne  

19) Způsobily Vám některé suplementy zdravotní potíže?  

a) Ano (jaké doplňky to byly): 

b) Ne 

20) Cítíte při užívání doplňků zlepšení?  

a) Nárůst svalové hmoty 

b) Snížení hmotnosti 

c) Lepší kvalita pokožky vlasů nebo nehtů 

d) Zlepšení fyzického výkonu 

e) Zmenšení únavy 

f) Zesílení organismu  

g) Rychlejší regenerace 

h) Jiné: 
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Tímto bych Vám rád poděkoval za věnovaný čas a ochotu vyplnit dotazník, bez kterého 

by moje práce nevznikla. 

Výsledky budou k dispozici na vyžádání prostřednictvím emailu 

vaclavkucera9@gmail.com nebo prostřednictvím náčelníka tělovýchovy. 

 


