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Všichni sportovci by si měli osvojit specifické nutriční strategie optimalizující sportovní 

výkon. Sportovní výživa je progresivně se rozvíjející vědecká disciplína, jejíž význam roste 

ve vrcholovém sportu. Mezinárodní olympijský výbor (IOC) pod tlakem recentních 

vědeckých poznatků revidoval nutriční doporučení z r. 2003 v aktuálním dokumentu „IOC 

consesus statement on sports nutrition 2010“ (1). Cílem sdělení je presentovat aktualizovaná 

témata publikovaná v nejnovějších doporučeních IOC. Speciální pozornost je věnována 

výživě jako prostředku pro podporu energetické dostupnosti (EA), adaptace na tréninkový 

stimulus, efektivní hydratace a oprávněnosti použití doplňků stravy.  

Výzkumy věnované energetickému příjmu (EP) a výdeji sportovců vymezují koncept EA 

v souvislosti s výživou. Energetická dostupnost je kalkulována: EA = EP - energie vydaná na 

tréninkovou (soutěžní) pohybovou aktivitu/den. Tuto zbytkovou energii organismus využívá 

k pokrytí elementárních procesů (termoregulace, růst, reprodukce, buněčná biosyntéza, 

imunitní děje) a dalších nesportovních aktivit. Platí, že EA ≤ 30 kcal/kg/FFM/den negativně 

ovlivňuje výkonnost, růst, regenerační schopnosti a zdraví sportovců. Optimální EA byla 

stanovena na ~ 45 kcal/kg/FFM/den (1). (FFM;beztuková hmota)  

Adaptace na trénink je přirozeným důsledkem pravidelné pohybové aktivity. Nutriční 

strategie „train low, compete high“ je založena na tréninku v podmínkách redukovaných 

endogenních popř. exogenních zdrojů sacharidů (S). Nízká dostupnost S signifikantně 

stimuluje aktivitu mitochondriálních enzymů zapojených do metabolismu S. Není popsáno 

zvýšení výkonnosti. Příjem S se nově neomezuje na doporučení absolutního příjmu za den. 

Jde o pojetí, ve kterém je optimální dostupnost S při zatížení nadřazená absolutnímu příjmu 

S/den (2). 

Efektivním prostředkem, jak podpořit adaptační mechanismy na úrovni metabolismu 

svalových bílkovin (myofibrilární, mitochondriální proteosyntéza) je příjem bílkovin (B).  



 
 

 

Příjem B ~ 15–25 g v 3–4 jídlech/den optimálně stimuluje syntetické děje ve svalech a 

podporuje regeneraci i růst svalové hmoty. Příjem B s obsahem esenciálních aminokyselin, 

zejména leucinu, ihned po zatížení tyto děje maximalizuje (1). 

U příjmu tekutin během zatížení je zohledněna individuální míra pocení. V průběhu zatížení 

je cílem zamezit dehydrataci ≥ 2 %. Efektivní rehydratace po výkonu je zajištěna příjmem 

120-150 % ztracených tekutin (3). 

Odborná literatura klasifikuje ergogenní látky do 4 kategorií (A-D). U většiny doplňků stravy 

chybí, či existuje nedostatečné množství důkazů podporující ergogenní potenciál (kat. C, D). 

V kategorii A, tedy s popsaným ergogenním působením figurují voda, elektrolyty, zdroje 

energie a dále existuje odborný konsensus o ergogenním působení bikarbonátu, kofeinu a 

kreatinu. Mezi látky sezatím nedostatečnými, ovšem přesvědčivými důkazy o vlivu na 

výkonnost řadíme: β-alanin a látky stimulující produkci NO2- (L-arginin, NO3-, džus z červené 

řepy) (kat. B) (1). 

Sportovní výživa je významný prostředek k dosažení kvalitnějšího výkonu a optimální 

tréninkové adaptace. Koncept energetické dostupnosti specifikuje souvislosti mezi 

energetickým příjmem, výkonem a zdravím sportovce. Specifickou odpověď organismu na 

tréninkový stimulus je možné podpořit cíleným příjmem esenciálních aminokyselin, 

ovlivňováním dostupnosti sacharidů během zatížení či použitím doplňků stravy.  
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