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Sportovní výživa je specifickou oblastí výživy člověka. Odborná veřejnost se orientuje 

především na způsob, jak optimalizovat tréninkový proces a výkon. Respektování zásad 
racionální výživy sportovcům nezaručuje adekvátní energetický příjem ani optimální 
zastoupení mikronutrientů a makronutrientů. Je prokázána souvislost mezi příjmem živin ve 
vazbě na zatížení, výkonem sportovce a adaptací na tréninkový proces. Adaptaci organismu 
na tréninkovou zátěž můžeme ovlivnit vhodným načasováním příjmu sacharidů (S) a bílkovin 
(B). 

Na výživu ve sportu lze nahlížet ze tří specifických pohledů: výživa před výkonem, 
během výkonu a po výkonu. Cílem sdělení je představit aktuální nutriční doporučení a 
zdůraznit vzájemný vztah mezi sportovním výkonem a příjmem S a B. Doporučení pro příjem 
makronutrientů u sportovců jsou vyjadřována v g/kg tělesné hmotnosti. 

Výzkum výživy před výkonem se tradičně soustředí na maximalizaci endogenních 
glykogenových rezerv a udržení fyziologické hladiny glykémie během vytrvalostní aktivity. 
Podle současných poznatků se u silových disciplín před výkonem, vedle příjmu sacharidů, 
uplatňuje rovněž příjem B, aminokyselin (AK) a kreatinu. Glykogenové rezervy jsou 
limitované nutričním stavem sportovce, intenzitou a charakterem zatížení. Pokles 
glykogenových rezerv determinuje výkon. Vysokosacharidová strava (~ 8-10 g/kg/d) brání 
redukci zásob glykogenu. Kombinovaný příjem S+B (1-2 g/kg +  0,15-0,25 g/kg) 3-4 hod 
před výkonem přispívá k optimalizaci energetických zdrojů. Příjem AK, B a kombinace 
příjmu S a B vede k pozitivnímu ovlivnění protesoyntézy ve srovnání s isolovaným příjmem 
sacharidů. 

Nutriční doporučení během výkonu jsou zaměřena převážně na vytrvalostní sporty. 
Pozornost je věnována podpoře energetického krytí a možnostem oddálení rozvoje únavy. 
Předmětem zájmu je rovněž kombinovaný příjem S a B jako alternativní prostředek ke 
zvýšení adaptace organismu na silový trénink. U výkonů ≥ 60 min je nezbytný příjem S (~ 0,7 
g/kg/h) k udržení hladin glykémie a glykogenových rezerv. Potřeba S se zvyšuje s rostoucí 
délkou zatížení: u výkonů s délkou trvání 1-2 hod (30 g/h), u výkonů 2-3 hod (30-60 g/h) a u 
výkonů >3 hod (60-90 g/h). Sacharidy je vhodné přijímat prostřednictvím sportovního nápoje 
(6-8% roztok jednoduchých S, popř. polymerů glukózy). Kombinovaný příjem S a B 
v poměru (3-4:1) podporuje vytrvalostní výkon a příznivě ovlivňuje tréninkovou adaptaci 
související se silovým zatížením. 

Výživa po výkonu bezprostředně souvisí s regenerací organismu. Klíčová je 
především rychlost resyntézy glykogenu. Dále se studují nutriční postupy ovlivňující bilanci 
bílkovin, míru proteosyntézy a adaptační reakce organismu na silový trénink. Příjem S (~ 1,5 
g/kg) do 30 min po skončení tréninku maximalizuje obnovu glykogenu u jedinců 
s vyčerpanými zásobami. Příjem S (1,2 g/kg/hod) v rozložených dávkách po dobu 4-6 h od 
skončení zatížení zajišťuje optimální regeneraci glykogenu. Přidání B k uvedenému množství 
S nevede k vyšší glykogenezi. Kombinovaný příjem S+B (0,8 g/kg/h + 0,2-0,4 g/kg/h) má 
podobný vliv na glykogenezi jako samostatný příjem S (~ 1,2 g/kg/h). Kombinovaný příjem 
jednoduchých S (30-40 g) a B (~20 g), nebo esenciálních AK (~ 9 g) do 3 h po výkonu  



 
 
 
stimuluje proteosyntézu, inhibuje proteokatabolismus a vede k pozitivní bílkovinné bilanci ve 
svalech. Přidání kreatinu (0,1 g/kg) do směsi S a B vede ke zvýšené adaptaci na silový 
trénink. 

Presentovaná doporučení vychází ze zahraničních recentních studií a souhrnných 
sdělení. Jsou určena převážně vrcholovým sportovcům trénujícím denně. Příjem živin a 
energie je nutné přizpůsobit podmínkám sportovního výkonu, individuální charakteristice 
sportovce a jeho nutričním cílům.  
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