MASARYKOVA UNIVERZITA
Fakulta sportovních studií
Katedra podpory zdraví

Suplementy ve fitness - znalosti trenérů
Diplomová práce

Vedoucí diplomové práce:

Vypracoval:

Ing. Iva Hrnčiríková, Ph.D.

Bc. Filip Krusberský
Brno, 2013

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a na základě
literatury a pramenů uvedených v použitých zdrojích.

V Brně dne 25.dubna 2013

Podpis

PODĚKOVÁNÍ:
Srdečně děkuji vedoucí diplomové práce Ing. Ivě Hrnčiříkové, Ph.D za
poskytnuté konzultace a čas věnovaný této diplomové práce.

Obsah
Úvod .........................................................................................................................7	
  
TEORETICKÁ ČÁST ...........................................................................................9	
  
1	
   Základní termíny .............................................................................................9	
  
1.1	
   Výživa a sport............................................................................................ 9	
  
1.2	
   Legislativa a základní pojmy doplňkové výživy ..................................... 10	
  
1.3	
   Formy skupenství .................................................................................... 13	
  
2	
   Rozdělení doplňků stravy ..............................................................................16	
  
2.1	
   Svalový růst a síla ................................................................................... 16	
  
2.1.1	
  

Bílkoviny a aminokyseliny .............................................................. 16	
  

2.1.1.1	
  

Proteinové prášky ..................................................................... 19	
  

2.1.1.2	
  

Aminokyselinové suplementy .................................................... 21	
  

2.1.1.3	
  

Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem - BCAA ...................... 22	
  

2.1.2	
  

Glutamin .......................................................................................... 22	
  

2.1.3	
  

Kreatin ............................................................................................. 23	
  

2.1.3.1	
  

Kreatin monohydrát ................................................................. 24	
  

2.1.3.2	
  

Creapure................................................................................... 24	
  

2.1.3.3	
  

Kreatin - ethyl ester (CEE)....................................................... 24	
  

2.1.3.4	
  

Kre-Alkalyn .............................................................................. 24	
  

2.1.3.5	
  

Krea-genic ................................................................................ 25	
  

2.1.3.6	
  

Crea-trona ................................................................................ 25	
  

2.1.4	
  

HMB (beta-Hydroxy-beta-MethylButyrát)...................................... 25	
  

2.2	
   Doplňkové zdroje energie ....................................................................... 26	
  
2.2.1	
  

Sacharidové přípravky - gainery ...................................................... 27	
  

2.2.2	
  

Energetické nápoje ........................................................................... 27	
  

2.2.3	
  

Energetické tyčinky a gely ............................................................... 28	
  

2.2.4	
  

Koenzym Q10 (Ubidekarenom)....................................................... 28	
  

2.2.5	
  

MCT tuky (medium chainedtriglycerides) ...................................... 29	
  

2.3	
   Stimulanty, hubnutí a podpora vytrvalosti .............................................. 30	
  
2.3.1	
  

Kofein .............................................................................................. 30	
  

2.3.2	
  

CLA (konjungovaná kyselina linolová) ........................................... 31	
  

2.3.3	
  

L-karnitin ......................................................................................... 32	
  

2.3.4	
  

Synefrin ............................................................................................ 32	
  

2.3.5	
  

HCA (kyselina hydroxy-citrónová) ................................................. 33	
  

2.3.6	
  

Extrakt ze zeleného čaje .................................................................. 33	
  

2.4	
   Zvyšování imunity s cílem zdravotní prevence....................................... 34	
  
2.4.1	
  

Pupalkový olej ................................................................................. 34	
  

2.4.2	
  

Omega 3 nenasycené mastné kyseliny............................................. 34	
  

2.4.3	
  

Echinacea ......................................................................................... 35	
  

2.4.4	
  

Ginkgo biloba .................................................................................. 35	
  

2.4.5	
  

Chondroitin ...................................................................................... 36	
  

2.4.6	
  

Glukosamin ...................................................................................... 36	
  

2.5	
   Vitaminy .................................................................................................. 36	
  
2.5.1	
  

Vitamin C (kyselinaL-askorbová) ................................................... 37	
  

2.5.2	
  

β -karoten a vitamin A (retinol) ....................................................... 38	
  

2.5.3	
  

Multivitaminové směsi .................................................................... 38	
  

2.6	
   Minerální látky ........................................................................................ 39	
  
2.6.1	
  

Vápník (Ca)...................................................................................... 39	
  

2.6.2	
  

Hořčík (Mg) ..................................................................................... 40	
  

2.6.3	
  

Zinek ................................................................................................ 40	
  

2.7	
   Sportovní nápoje ..................................................................................... 41	
  
2.7.1	
  

Iontové nápoje.................................................................................. 41	
  

3	
   Vzdělávání v oblasti výživy ...........................................................................43	
  
PRAKTICKÁ ČÁST ............................................................................................45	
  
4	
   Metodologie ....................................................................................................45	
  
4.1	
   Úvod do problematiky ............................................................................. 45	
  
4.2	
   Metoda výzkumu ..................................................................................... 45	
  
4.3	
   Cíl výzkumu ............................................................................................ 45	
  
4.4	
   Výzkumná otázka .................................................................................... 46	
  
5	
   Výsledky a diskuze .........................................................................................47	
  
5.1	
   Počet hodnocených respondentů ............................................................. 47	
  
5.2	
   Pohlaví ..................................................................................................... 47	
  
5.3	
   Věk .......................................................................................................... 48	
  
5.4	
   Užívání doplňků stravy ........................................................................... 49	
  
5.5	
   Množství užívaných doplňků stravy ....................................................... 50	
  
5.6	
   Četnost užívání suplementů .................................................................... 51	
  

5.7	
   Dodržování doporučených denních dávek (DDD) .................................. 52	
  
5.8	
   Doporučování suplementů klientele ........................................................ 53	
  
5.9	
   Doporučování suplementů klientele se specifickými potřebami............. 54	
  
5.10	
  

Klientelou nejčastěji dotazované suplementy ....................................... 55	
  

5.11	
  

Zdroj informací o suplementech ........................................................... 56	
  

5.12	
  

Vzdělávání v oblasti sportovní výživy .................................................. 57	
  

5.13	
  

Vliv reklamy na výběr suplementu ....................................................... 58	
  

5.14	
  

Rozlišení definice mezi doplňkem stravy a potravním doplňkem ........ 59	
  

5.15	
  

Biologická hodnota bílkovin živočišných vs. rostlinných .................... 60	
  

5.16	
  

Doporučení pro BCAA - aminokyseliny s rozvětveným řetězcem ...... 61	
  

5.17	
  

Doporučení pro klienta s cílem nabírání svalové hmoty ...................... 62	
  

5.18	
  

Kasein a jeho využití z hlediska denní doby ......................................... 63	
  

5.19	
  

Množství monosacharidů před tréninkem ............................................. 64	
  

5.20	
  

Konzumace energetických nápojů ........................................................ 65	
  

5.21	
  

Vedlejší účinky užívání suplementů ..................................................... 66	
  

6	
   Diskuze ............................................................................................................67	
  
Závěr......................................................................................................................68	
  
Seznam použitých zdrojů ....................................................................................69	
  
Seznam použitých zkratek ...................................................................................72	
  
Seznam obrázků ...................................................................................................74	
  
Seznam příloh .......................................................................................................76	
  
Resumé ..................................................................................................................85	
  
Resume ..................................................................................................................86	
  

Úvod
Oblast potravních doplňků a jejich užívání je zejména v poslední době již
neoddělitelně spjato se zdravým životním stylem. Kombinace každodenního
stresu, zhoršující se vlivy vnějšího prostředí a nekvalitní strava vedou stále více
lidí k zamyšlení, jakým způsobem svému tělu pomoci tyto faktory zvládnout.
Řešením může být obohacením stravy o nutraceutika (doplňky stravy).
Nabídka trhu doplňků stravy je natolik široká až nepřehledná, že se pro
laika může stát v důsledku odrazující. Celá řada konzumentů se při výběru látek,
od kterých si slibují snadnější dosažení svých cílů, spoléhá pouze na rady
druhých. Začínajícím návštěvníkům fitness center postačí poslední výtisk
časopisu věnující se kulturistice, kde mohou na každé druhé stránce objevit právě
pro ně ten pravý doplněk stravy, 100 % zaručující úspěšný výsledek. Najde se
ovšem i celá řada cvičenců, kteří se raději zeptají na názor svého zkušenějšího
sparing partnera nebo trenéra, od kterých čekají radu podloženou zkušenostmi
nebo vzděláním.
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku potravních doplňků
užívaných v oblasti kondičního fitness a úroveň znalostí fitness trenérů v této
oblasti. Během své profese trenéra fitness se často setkávám s nejrůznějšími
dotazy týkající se nejen správné výživy, ale i na různé druhy a formy doplňků.
Někteří klienti, se zajímají pouze o látky, jimiž by mohli doplnit konzumovanou
stravu, jiní v doplňcích hledají pomoc, jak rychleji a snadněji dosáhnout svého
cíle. Pro některé by byl ideálním produktem tableta, která by nahradila všechnu
fyzickou námahu a přinesla rovnou výsledky.
Poměrně častým jevem je fakt, že cvičící (zejména ti začínající) přikládají
sportovní výživě až přehnanou pozornost. Ve výsledku to poté znamená, že se
orientují pouze podle reklamy a koupí věci, které pro ně nejsou nijak podstatné.
Předložená práce si neklade za cíl detailně popisovat jednotlivé produkty
vyskytující se na trhu, což by nebylo ani rozsahem možné. Cílem je popsat
nejčastěji užívané doplňky v kondičním fitness a zjistit, zda jsou znalosti trenérů v
této oblasti natolik dostatečné, aby mohli své klienty následně edukovat.
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Práce je rozdělena na dvě části. V první části - teoretické, jsou potravní
doplňky charakterizovány, definovány dle současné legislativy a rozděleny dle
zaměření a účinku. Následně jsou představeny ty produkty, které patří mezi
nejčastěji žádané a užívané návštěvníky fitness center.
Druhá část, praktická, se věnuje především zjištění znalostí trenérů a
pracovníků baru fitness center, posiloven a podobných zařízení v oblasti
potravních doplňků. Výzkumná otázka je proto kladena takhle: "Jsou znalosti
pracovníků fitness v oblasti potravních doplňků dostatečné?". Pro výzkum je
zvolena forma dotazníku, která byla rozdána pracovníkům 3 pražských wellness
center, řadících se mezi špičku oblasti v ČR. Otázky jsou voleny tak, aby poskytly
ucelený obraz o znalostech v oblasti sportovní výživy.
Vzhledem k vyhodnocení výsledků je zřejmé, že by součástí této práce
měl být i návrh vzdělávací jednotky. Ta je svým obsahem úvodní do doplňkové
výživy z hlediska legislativy a obecné charakteristiky. Druhá jednotka je
tematicky zaměřena na doplňky využitelné pro lidi s cílem redukce hmotnosti.
Díky své profesi fitness trenéra pokládám za naprosto nezbytné, aby
klienti, kteří do rukou svých trenérů vkládají nejen svou vůli, cvičební nasazení a
finanční prostředky, dostali nejvyšší možný klientský servis. Proto je důležité, aby
se trenéři soustavně vzdělávali a orientovali nejen v oblastech tréninkových metod
a nových forem cvičení, ale také v neustále se vyvíjejících nových a dokonalejších
formách doplňkové stravy. Věřím, že práce na zvolené téma bude přínosná,
nalezne své praktické použití a nestane se pouhou položkou v archívu
závěrečných prací.
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TEORETICKÁ ČÁST

1

Základní termíny
Základní myšlenkou užívání potravních doplňků je fakt, že v běžně

konzumované stravě chybí celá řada látek nutných k dosažení nejen dobré
kondice, ale především zdraví. Tato strava již neodpovídá nárokům, které na nás
klade nejen zhoršující se životní prostředí a všudypřítomný stres. Nejedná se
přitom pouze o zdroje energie nebo živin, které v současné stravě postrádáme, ale
především o látky pomocné. Nedostatek těchto látek se neprojeví ihned, ale
naopak trvá někdy i řadu let, než dojde k poškození zdraví.
Pro mnohé z nás je doplňkové užívání těchto pomocných látek, mezi něž
řadíme např. vitaminy, minerály, enzymy atd., něco nepřijatelného, kdy
argumentují faktem, že všechny nutné živiny lze tělu dodat prostřednictvím
racionální stravy. Konkrétního závěru, co přesně ovšem ona moderní racionální
strava je, se lze dopátrat poměrně hůře. Jednoznačně neoddiskutovatelným
konstatováním bezpochyby je fakt, že způsob výživy přímo koreluje se
zdravotním stavem.
(Fořt, P. , 2005, p.170)

1.1 Výživa a sport
Se snahou sportovců o dosažení maximálního výkonu celá řada z nich
obrací svou pozornost nejen k tréninku samotnému, ale i k látkám zabezpečující
optimální zdroje energie. V letech dřívějších byla oblast sportovních doplňků
vyhrazena zejména profesionálním sportovcům, u kterých je organismus nucen
opakovaně podávat maximální výkony, přičemž se množství doplňků přímo
úměrně zvyšuje s úrovni výkonnosti. Nyní se o sportovní výživu zajímá čím dál
více lidí, kteří se sportu věnují jen v oblasti rekreační. Pro tyto lidi je ovšem
potřeba specificky sestavené výživy a moderních forem legálních podpůrných
prostředků mnohokrát nižší než pro jejich profesionální kolegy.
(Vycudilíková, P., Diplomová práce, 2008, p.10)
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Sportovní výživa jako vědní obor pojí své počátky s rozvojem
laboratorních i praktických výzkumů probíhající již po dobu 30. let. Během této
doby již byla publikována celá řada odborné literatury, která obsahuje nespočet
vědeckých poznatků z oblasti výživy. Čím více se ponoříme do studia neustále
dostupnějších odborných pramenů, tím více nám bude zřejmá složitost tématu a
nemožnost dospět k jednoznačným závěrům.
Poznatky z oblasti sportovní výživy slouží především coby základ pro
plánování jídelníčku sportovců v kontextu se sportovním výkonem ať už
tréninkovým či soutěžním.
(Kreuzer, 2009, p. 6)

1.2 Legislativa a základní pojmy doplňkové výživy
Na českém trhu se v současné době stále ve větší míře vyskytuje množství
doplňků stravy, které se svým vzhledem, informacemi na obalech nebo jej
doprovázejícími informacemi podobají léčebným přípravkům. Mnohé z nich se
nejen svým složením léčebným přípravkům podobají (glukosamin, vitaminové
směsi atd.), ale deklarují i zlepšení zdravotního stavu.
Následující kapitola by měla pomoci se zorientovat nejen běžnému
spotřebiteli v nepřeberné nabídce trhu a naučit se odlišovat doplňky stravy od
léčivých přípravků (zejména těch vydávaných bez lékařského předpisu tj. volně
prodejných).
(http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku)
Uvádění nových výrobků na český trh podle § 3d zákona č.456/2004 Sb.
(o potravinách a tabákových výrobcích) ukládá povinnost oznámit tento fakt
Ministerstvu zdravotnictví. Oznámení probíhá zasláním českého textu označení,
který bude uveden na obalu výrobku (tzv. notifikace). Proces schvalování se opírá
o odborné stanovisko SZÚ (státního zdravotního ústavu) o zdravotní
nezávadnosti, doporučeném dávkování a vymezením okruhu uživatelů dle
dávkování. Podle charakteru výrobku a výsledků laboratorních vyšetření
prováděných laboratořemi SZÚ nebo laboratořemi akreditovanými ČIA (Český
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institut pro akreditaci) lze na dobu 1 až 3 let získat certifikát zdravotní
bezpečnosti.
(http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku)
Ministerstvo zdravotnictví však již neschvaluje údaje a text na etiketě,
kromě omezení a dávkování.
Až do konce roku 2012 bylo obvyklé, že výrobci uváděli na etiketách či v
reklamách svých výrobků někdy více či méně pravdivá tvrzení. Novou směrnicí
EFSA (evropský úřad pro bezpečnost potravin) vstupující v platnost 14.12.2012
se již tvrzení nejasně definovaná nebo nedostatečně vědecky podložená nemohou
na obalech ani v reklamách objevit. Řada výrobců už proto začala hledat cesty
jakým způsobem nařízení vyhovět a zároveň se nepřipravit o tržby. Pokud jde
např. o kloubní preparáty, výrobcům postačí přidat vitamin C, jemuž pozitivní
vliv na klouby již EFSA přiřkla. "Takže výrobci kloubních přípravků jsou nuceni
přidávat do svých produktů směšně malé množství vitaminu C a pak svou
marketingovou komunikaci nijak zásadně měnit nemusí," vysvětluje Bohumil
Hlavatý z České asociace pro speciální potraviny.
(http://life.ihned.cz/c1-58937750-vyrobci-hledaji-cesty-jak-obejit-novy-zakon-opotravinovych-doplncich)
Podle mluvčího Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Pavla
Kopřivy však dojde "k jistému pročištění trhu".
V rámci legislativy ČR (dle zákona č. 456/2004 Sb., o potravinách a
tabákových výrobcích

kategorií) hovoříme o doplňcích stravy jako o

potravinách, které se od potravin pro běžnou potřebu odlišují vysokým obsahem
vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým
účinkem, kdy byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na
úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. Vymezují se z kategorie léčiv nejsou určeny k prevenci (předcházení) nebo léčbě jakékoliv nemoci, i když je
zřejmé, že se účinek léků a doplňků stravy čím dál tím více prolíná.
(www.sukl.cz)
Ve smyslu stejného zákona (č.456/2004 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích) jsou potravní doplňky jednotlivé substance jako např. vitaminy,
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enzymy, aminokyseliny, minerály, extrakty a další látky s významným
biologickým účinkem.
Kombinací jednotlivých

nutričních faktorů lze dosáhnout vzájemné

podpory a tudíž i lepší vstřebatelnosti. Toto synergické působení funguje např.
mezi vitaminem C a zinkem, vitaminem C a vitaminem E, vitaminem B6 a
vitaminem A apod.. Pozor si ovšem musíme dát na látky, které svůj účinek snižují
(např. nadměrné přijímání fosforu snižuje využitelnost vápníku). Pro všechny tyto
látky je hlavním úkolem zvýšení biologické hodnoty přijímané stravy.
(Mandelová, L., Hrnčiříková, I., 2007, p. 35; Fořt, P., 2005, p. 18)
Požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními
doplňky stanovuje společně s právem Evropského společenství vyhláška č.
446/2004 Sb., která uvádí podmínky použití doplňků stravy. Přílohy této vyhlášky
obsahují seznamy vitaminů a minerálních látek, které lze použít pro výrobu
doplňků stravy, obsahují jejich povolené formy a nejvyšší přípustná množství.
Součástí vyhlášky je i upozornění, že doplňky stravy nesmí osahovat jakékoliv
rostliny nebo jejich části, které by obsahovaly velmi silné látky využívané pro
farmaceutické či terapeutické účely.
(Mandelová, L., Hrnčiříková I., 2007, p. 35)
Průběžně doplňovanou databázi potravin pro zvláštní výživu a doplňků
stravy schválených MZD ČR lze nalézt na stránkách registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
(https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/)
DDD (Doporučená Denní Dávka) v anglicky mluvících zemích RDA
(Recommended Daily Allowance) je státem stanovený limit pro příjem hlavních
výživných látek. Z historického hlediska můžeme RDA jako veličinu spojit s
reakcí na velký rozvoj polotovarů potravin. Na trhu se objevuje stále více jídel,
které díky tepelnému zpracování ztrácí svou skutečnou výživnou hodnotu. Tento
fakt dal za vznik funkčním potravinám. Jedná se o standartní potraviny, které jsou
během výroby obohaceny

o fyziologicky účinné látky (fortifikace potravin).

(Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 35)
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Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek včetně dalších
požadavků na doplňky stravy a na obohacování potravin v ČR upravuje vyhláška
225/2008 Sb.
(www.szpi.gov.cz; Fořt, P., 2005, p. 21).
Významným faktorem, který u potravních doplňků nelze opomenout je
míra jeho vstřebatelnosti - biologická hodnota.
(Mandelová, L., Hrnčiříková, I., 2007, p. 21)

1.3 Formy skupenství
Jednou z metod jak zabezpečit postupné uvolňování látek do organismu
jsou tablety či kapsle s prodlouženým vstřebáváním. Technologicky je toho
docíleno tak, že je každá složka (účinná látka) obalena malou vrstvou rostlinné
želatiny, čímž vzniknou drobné kuličky, které se dále suší a nakonec potáhnou
různými obaly. Tento způsob zajišťuje kromě postupného uvolňování účinné látky
i úsek zažívacího traktu, kde se kapsle začnou rozpouštět.
Kromě zmíněných tablet s postupným uvolňováním existuje celá řada
jiných forem a skupenství, proto zde uvedeme přehled alespoň těch z hlediska
sportovní výživy základních.
Kapsle
Obvykle se můžeme setkat s dvěma druhy kapslí. První z nich se skládají z
otevíratelného obalu a sypké směsi jako náplně. Obal je tvořen obvykle želatinou,
celulózou zřídka chitinem. Druhý typ jsou měkké a využívají se především k
uzavření tekutiny olejového typu.
Tablety
Kromě klasických nepotahovaných tablet existuje i forma kdy je tableta
potáhnuta různými látkami s cílem ji ochránit před působení žaludečních šťáv.
Prášková forma
Je výrobou nejjednodušší a tím nejčastěji se vyskytující formou. Mezi její
nevýhody patří riziko hrudkovatění a navlhnutí. Vhodnější formou jsou granuláty.
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Ty slouží jednak k přímé spotřebě nebo k přípravě nápoje, v tomto případě jsou
různě ochucovány a dobarvovány.
Tekutiny
V porovnání s tabletami je jejich nespornou výhodou snadná vstřebatelnost
a snadné polykání, což může být u některých větších nepotahovaných forem tablet
problematické. Tekutiny mohou být konzumovány několika způsoby - jako gel,
ve formě aerosolu – spreje, kapky, sirup nebo koncentrát.
Micely
Touto specifickou technologií zpracování potravních doplňků nebo
jakékoliv jiné účinné látky lze zvýšit její vstřebatelnost až na 90 %. Micelizace je
technologický proces, který uzavře konkrétní látku do micely (miniaturní
kuličky), která je na povrchu hydrofilní. Takto připravená micela je mnohem lépe
vstřebatelná v zažívacím traktu. Mezi nejznámější produkty zpracované touto
technologií patří např. micelární kasein.
(Fořt, P., 2005, p. 96 – 101)
Kromě formy zpracování a skupenství se konzument z etikety volně
prodejného doplňku stravy může dozvědět i:
•

Registrovaný obchodní název a stručná charakteristika doplňku

•

Označení, že jde o doplněk stravy či potravinu určenou pro zvláštní výživu

•

Velikost balení a forma

•

Název a adresu výrobce

•

DDD (doporučená denní dávka)

•

Obsah hlavních účinných látek v jednotce balení ve 100 g a v DDD

•

Údaje o energetické hodnotě (kJ a kcal) živin

•

Je-li bílkovina – původ

•

Je-li mléko – obsah laktózy

•

Údaje o složení (včetně stabilizátorů, barviv apod.)

•

Údaj o obsahu případných alergenů (lepek apod.)

•

Omezení pro děti, těhotné apod.

•

Návod na uskladnění
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•

Celková hmotnost výrobku

•

Doba použitelnosti

•

Čárový kód a jeho číslo

•

Informace o recyklovatelnosti obalu

•

Údaj o kvalitě výrobku

(http://doplnky-stravy.abecedazdravi.cz%2Fjak-nakupovat-doplnky-jak-cistetiketu)
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2

Rozdělení doplňků stravy

Doplňky stravy jsou velmi různorodou skupinou látek, díky čemuž se nám nabízí
mnoho způsobů jak je rozdělit do jednotlivých skupin. Dá se říci, že co autor, tak
to jedinečný názor na jejich členění. Orientace může být díky široké paletě
dostupných látek pro řadu konzumentů nepřehledná. Pro osvětlení daného tématu
si v následující kapitole uvedeme dělení dle Mandelové a Hrnčiříkové (viz. tab.1).
Jednotlivé doplňky se vyskytují díky svému kombinovanému působení ve více
skupinách.
Tab. 1: Dělení doplňků výživy
Skupina doplňků
Svalový růst a síla

Energie
Hubnutí, podpora vytrvalosti a
uvolňování energie
Zvyšování imunity s cílem zdravotní
prevence
Vitaminy, minerální látky a stopové
prvky
Sportovní nápoje

Příklad doplňku výživy
Proteiny, hydrolyzáty bílkovin, peptidy,
aminokyseliny (BCAA, glutamin...)
kreatin, HMB, Pyruvát
Sacharidy, Energetické nápoje Kreatin
Kofein, CLA, karnitin, koenzym Q10,
chróm, vláknina, HCA
Echinacea, ginkobiloba, lněný olej,
chondroitin, glukosamin, GLA, n-3 MK
VitaminC, vápník, hořčík,
multivitaminové směsi, β-karoten
Energetické a iontové nápoje

(Mandelová, L., Hrnčiříková, I., 2007, str. 35)
V následujících textu si blíže uvedeme hlavní zástupce jednotlivých
skupin, charakterizujeme jejich vlastnosti a význam ve sportovní výživě.

2.1 Svalový růst a síla
2.1.1

Bílkoviny a aminokyseliny
Aminokyseliny jsou v lidském těle základním stavebním kamenem

proteinů a peptidů. Mají svůj podíl na tvorbě a obnově svalové hmoty, stimulaci
sekrece růstového hormonu, zkrácení doby regenerace po fyzické zátěži a další.
Názory na počet aminokyselin lidského těla se liší dle názorů jednotlivých
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odborníků od 20 až po 28. Nejčastěji se uvádí počet 22. Unikátní seřazení
aminokyselin je určující pro individuální charakteristiku proteinu. Jedním
seskupením vzniká např. inzulín zatímco jiné tvoří růstový hormon. Z 22 druhů
aminokyselin si tělo umí samo vytvořit pouze 13. Zbylých 9, musíme přijímat ve
stravě neboť si je tělo vytvořit nedokáže. Tyto aminokyseliny se nazývají
aminokyseliny esenciální.
Ne všechny potraviny obsahuji dostatečné množství těchto důležitých
látek. V této souvislosti se často můžeme se setkat s pojmy kompletní a
nekompletní zdroje proteinů. Mezi kompletní zdroje, tedy ty, které obsahují
všechny esenciální aminokyseliny ve správném množství patří např. vaječný
protein - ovalbumin nebo hlavní proteinovou složku mléka - kasein. Za
nekompletní

považujeme

ty

bílkoviny,

které

mají

všechny

esenciální

aminokyseliny nebo je mají v nevhodném poměru. Limitující aminokyselinou je
potom ta, které je v bílkovině nejméně.
(Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 224 - 226)
Za biologicky kompletnější považujeme proteiny živočišného původu. I
zde však platí, že vše má svůj rub a líc. Nadměrnou konzumaci bílkovin (zejména
těch živočišného původu) si může přivodit řadu zdravotních komplikací. Fořt
např. uvádí - přetížení jater, přetížení až poškození ledvin, zvýšená hladina
cholesterolu, zažívací potíže, únava (způsobená produkty trávení bílkovin a
energetickou náročností jejich trávení), zvýšení krevního tlaku. Z předchozích
řádků vyvstává tudíž otázka: ¨Kolik gramů bílkovin postačí fyzicky aktivnímu
jedinci?¨. Jen málo otázek nabízí tolik rozdílných odpovědí. Výživová doporučení
se liší dle jednotlivých odborníků i geografických regionů. Např. Clarková uvádí
jako bezpečné množství bílkovin toto: (viz tab.2)
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Tab. 2: Bezpečné množství bílkovin
Současná doporučená denní dávka

1 g bílkovin na 1 kg
tělesné hmotnosti

Dospělý se sedavým zaměstnáním

0,8

Kondičně cvičící dospělý

1,0 - 1,5

Dospělý sportovec

1,6 - 1,8

Dospívající sportovec v růstu

1,6 - 1,8

Dospělý budující svalovou hmotu

1,4 - 1,8

Sportovec omezující příjem energie

1,6 - 1,8

Maximální využitelná dávka pro dospělého 1,8
(Clarková, N., 2000)
Z hlediska sportujícího jedince mají aminokyseliny nezastupitelný
význam. Pokud je dostatečný a vyvážený příjem zabezpečen přirozenými zdroji
není suplementace proteinovými přípravky nutná. Lidé se bohužel, ale často
přiklánějí k tvrzení, že více znamená lépe. Evolucí dané absorpční mechanismy
našeho těla však umožňují pouze postupné využívání stravou dodaných
aminokyselin. V praxi to neznamená nic jiného než fakt, že nadbytek konzumace
bílkovin nevede k vyššímu vstřebávání, naopak dochází k zahlcení a přetížení
vnitřní rovnováhy. Absorpční schopnosti každého jedince se mohou mírně lišit,
nicméně tělo není schopno jednorázově vstřebat více než 30g bílkovin. V případě
vyššího příjmu si v lepším případě koledujeme o zažívací potíže. Nestrávené
bílkoviny ve střevě hnijí což může vést ke vzniku hnilobné dyspepsii, která může
mít karcinogenní účinky na střevní stěnu. V případě nedostatečného přísunu
bílkovin formou stravy lze využít celou řadu doplňků. Mezi nejznámější a
nejčastěji užívané patří proteinové prášky, aminokyselinové suplementy a BCAA.
Kvalitní proteinový přípravek by měl tvořit základ jak pro začátečníka tak i
pokročilého cvičence s cílem zesílit a nabrat svalovou hmotu. Při výběru
proteinového přípravku je nutné sledovat složení, obsah živin

a hlavně si

uvědomit nač daný proteinový přípravek využijeme.
(http://www.tribune.cz/clanek/12288;
http://kulturistika.ronnie.cz/c-5421-cesta-bilkoviny-nasim-organismem.html)

18

2.1.1.1 Proteinové prášky
Jsou nejpopulárnější formou proteinových suplementů. Jedná se o různými
způsoby zpracované bílkoviny, obsažené v mase, mléce, vejcích nebo sóje. V
dobách dřívějších byly proteiny většiny proteinových suplementů derivovány buď
z plnotučného mléka nebo vajec. S postupem biochemických výzkumu a
technologických forem zpracování se do popředí začal prosazovat protein
syrovátkový (Whey Protein).
Syrovátka je vizuálně bílý prášek, který po smíchání s vodou vytvoří
tekutinu svou konzistencí i chutí podobnou mléku. Syrovátková bílkovina se
získává derivací z mléčného séra a je rozpustnou částí mléčného proteinu.
Nerozpustnou frakcí je z hlediska výroby bílkovinných suplementů neméně
důležitý kasein. Poměrově jsou ve mléce zastoupeny v poměru 1:4 (syrovátka :
kasein).Syrovátka je pro lidský organismus prospěšná díky svým pozitivním
vlastnostem na metabolismus, kdy čistí střeva, podporuje tvorbu optimalizuje
střevní mikroflóru. Kromě vody a laktózy (mléčný cukr) obsahuje syrovátkovou
(nebo-li sérovou) bílkovinu a řadu minerálních látek (hořčík, fosfor, vápník,
draslík, sodík, zinek, niacin, biotin, kyselinu listovou a panthotelovou, vitaminů
(B1, B2, B12, B6, E, C) nebo antioxidantu glutationu.
(Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 235; http://www.aktin.cz/clanek/1023syrovatka-vs-kasein-proteinove-pripravky-i-cast)
Technologické zpracování syrovátky
V následujícím textu uvedeme 4 typy technologického zpracování
syrovátky jako nejrozšířenějšího zdroje bílkovin proteinových suplementů.
Jednotlivé způsoby se od sebe liší nejen cenou, ale především poměrem
jednotlivých živin, obsahem vitaminů a minerálních látek, laktózy nebo mléčného
tuku.
(www.aktin.cz/clanek/1023-syrovatka-vs-kasein-proteinove-pripravky-i-cast)
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Sušení
Nejlevnější, ale i zároveň technologicky nejvíce zastaralým způsobem je
sušení výchozí suroviny. Nejčastěji se lze setkat se sušenými vaječnými bílky či
mlékem. Nevýhodou bílkovin zpracovaných touto metodou je špatná stravitelnost.
Syrovátkový koncentrát
Výrobně dokonalejší je purifikační technika, kdy je výsledným produktem
syrovátkový koncentrát (WPC- Whey Protein Concentrate). Jedná se o základní
surovinu dnes vyráběných proteinových nápojů. Obsahuje mezi 50 – 80 %
syrovátkových bílkovin, poměrně značný obsah laktózy 20-50% (citlivé osoby
mají problém s její stravitelností) a kolem 5 % tuku. Díky vyššímu podílu
jednoduchých cukrů se syrovátkové koncentráty doporučují jako doplněk stravy
při nedostatku kvalitních bílkovin zejména v objemovém období.
Syrovátkový izolát
Obvykle se jedná o produkty s 80 – 90 % obsahem bílkovin. Oproti
metodě předcházející je syrovátkový izolát (WPI- Whey Protein Isolate) zbaven o
značné množství laktózy. Spolu s odstraněním této balastní látky bohužel ztrácí i
značné množství vitaminů a minerálních látek. Syrovátkový izolát se získává
pomocí filtrace. Nejjednodušší formou je filtrace prostá. Modernější filtrační
způsob je iontová výměna (IOX - Ion Exchange). Pomocí tohoto procesu jsou
separovány bílkovinné báze výchozí suroviny na základě jejich elektrického
náboje. Výhodou je nízký obsah laktózy a tuku. Za nevýhody můžeme pokládat
denaturaci některých aminokyselin s důležitými frakcemi vlivem použití
chemických činidel během procesu filtrace.
Současně

nejvyužívanější

filtrační

metodou

výroby

proteinových

suplementů je filtrace pomocí keramických filtrů (CFM – Cross Flow
Microfiltration). Tento aktuálně nejsložitější způsob filtrace, dokáže účinněji
oddělit kvalitní syrovátkové bílkoviny od ostatních nežádoucích látek (mléčný
tuk, laktóza, denaturované bílkoviny). Koncentraci proteinu určuje velikost póru
membrán na filtrech. Výhodou oproti metodě předešlé je nižší míra denaturace a
tudíž kvalitní syrovátková bílkovina obsahující všechny důležité látky prospěšné
pro organismus. Nevýhodou je cca 5x vyšší cena než u IOX. Cílem všech forem
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filtrace se snaha o zachování co nejvyššího procenta kvalitních bílkovinných
frakcí a nízký obsah mléčného tuku a cukru.
Syrovátkový hydrolyzát
Snahou o dosažení dokonalého syrovátkového proteinu je hydrolyzát.
Jedná se o metodu zpracování izolátu, kdy jsou enzymaticky neštěpeny dlouhé
řetězce syrovátkové bílkoviny. Stupeň hydrolýzy a tím i velikost výsledných
částic je směrodatná pro míru vstřebatelnosti proteinu (tzn. čím menší částice, tím
lépe vstřebatelné). Mezi výhody řadíme zachování obsahu laktaalbuminů,
imunoglobinů, glykomakropeptidů a laktoferinu.

Navíc dochází k podpoře

stimulace produkce anabolického růstového faktoru IGF-1. Za nevýhodu lze
naopak pokládat hydrolýzou narušené chuťové vlastnosti takto vzniklých
produktů.
Etiketa

všech

proteinových

doplňků

musí

obsahovat

celkovou

energetickou hodnotu, základní údaje o obsahu bílkovin, cukrů a tuků. Dále pak
složení proteinů, zda se jedná o čistý syrovátkový protein nebo nějakou směs.
Nesmí také chybět druh frakce použitých proteinů a jejich poměr a kompletní
tabulku

aminokyselinového

spektra

s vyčísleným

obsahem

jednotlivých

aminokyselin.
(www.aktin.cz/clanek/1023-syrovatka-vs-kasein-proteinove-pripravky-i-cast)
2.1.1.2 Aminokyselinové suplementy
Tento druh doplňků má význam zejména pro vrcholové sportovce jejichž
fyzicky náročné výkony vyžadují vysoký příjem bílkovin. Nejedná se tudíž o nic
jiného než bílkovinový doplněk stravy. V zásadě lze aminokyselinové suplementy
rozdělit do třech kategorií.
•

První jsou produkty, které obsahují všechny aminokyseliny.

•

Druhá kategorie tvoří individuálně prodávané aminokyseliny (např. tryptofan,
L-Glutamin)

•

Třetí kategorií spadající někam mezi dvě předchozí jsou aminokyselinové
doplňky obsahující komplex 2-3 aminokyselin. Nejznámějším zástupcem této
kategorie jsou bezesporu aminokyseliny s větveným řetězcem BCAA.
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Jelikož jsme se proteinovým suplementům věnovali již v kapitole
předcházející zaměříme se nyní na zástupce posledních dvou kategorií.
(Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 240)
2.1.1.3 Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem - BCAA
Do skupiny látek BCAA řadíme esenciální aminokyseliny valin, leucin a
isoleucin. Označení aminokyseliny s rozvětveným řetězcem dostaly tyto
substance díky své unikátní molekulové struktuře. Jsou organismem využívány
jako zdroj energie při vyčerpání rychle použitelných energetických zdrojů (cukry).
Mezi hlavní schopnosti patří ochrana před svalové tkáně před katabolismem a
částečná podpora dějů anabolických. Díky rychlosti vstřebávání a svou schopností
urychlení novotvorby bílkovin jsou ideálním po tréninkovým suplementem, kdy
svaly doslova lační po proteinech. Obvykle se podává ve formě pevných kapslí
nebo roztoku. Doporučená denní dávka se jako obvykle různí, rozmezí 500 –
2000mg/denně uvádí většina renomovaných autorů. Vhodná je souběžná
suplementace s vitaminem B6 a glutaminem.
(Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 253 – 256)
2.1.2

Glutamin
Je nejčastěji se vyskytující (neesenciální) aminokyselinou v našem těle,

kdy tvoří 50% intracelulárních a extracelulárních bílkovin. Nejvýznamnější jeho
role spočívá v proteosyntéze. Pokud je jeho hladina v těle nízká, dochází ke
změně ostatních aminokyselin na glutamin. Při dostatečně vysoké hladině
glutaminu nedochází ke katabolismu a konverzi ostatních aminokyselin a tím
omezení proteosyntézy. Svou roli hraje glutamin také svými antikatabolický
vlastnostmi a schopnosti zvyšovat hladinu růstového hormonu. Mezi jeho další
funkce patří:
•

slouží jako zdroj energie

•

napomáhá regulaci proteosyntézy

•

působí jako prekurzor syntézy proteinů a nukleotidů

•

podporuje imunitní systém v období stresu
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•

hraje roli v antikatabolismu

•

zvyšuje hladinu HGH v krvi

•

podporuje regeneraci střevní sliznice

•

podporuje buněčnou regeneraci a růst

•

nezbytný pro správnou funkci tenkého střeva
Doporučená denní dávka se liší dle jednotlivých výrobců, nejčastější

shodu lze nalézt na 2000 mg.
(Fořt, P., 2005, p. 210; Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 250)
2.1.3

Kreatin
Tato tělu vlastní substance je jednou z nejčastěji se ve sportu používaných

látek. První zmínky se datují již k roku 1832 kdy byl objeven v hovězím mase. V
lidském těle je prakticky všechen (více než 95 %) uložen ve skeletárních svalech.
Ve sportu je kreatin jednou z nejčastěji užívaných látek. Podává se za
účelem podpory tvorby svalové hmoty a dosažení maximálního výkonu v
disciplínách, vyžadující supra maximální výkon v trvání do několik sekund. V
silových sportech se podává s cílem zvýšení objemu svalové hmoty. Mezi další
vlastnosti kreatinu patří:
•

napomáhá přeměně tuku v organismem využitelnou energii

•

je základním stavebním kamenem pro tvorbu kreatinfosfátu

•

neutralizuje sůl kyseliny mléčné - laktát

•

je zdrojem energie ve svalových buňkách šetří glykogen

(Maughan, Ronald J., Burke, Louise M., 2006; Grasgrubner, P., Cacek, J., 2008)
Nejvýznamnějším zdrojem kreatinu je maso, živočišné produkty a ryby.
Množství, které můžeme ze stravy přijmou se odhaduje cca na 1 g denně. Strava
rostlinná je na množství kreatinu o poznání chudší, vegetariánům a pod. nezbývá
než se spolehnout na vlastní syntézu této látky. Celkové množství kreatinu se dle
specialistů v oboru biochemie odhaduje na 2 g kreatinu na kg hmotnosti.
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Na trhu se objevuje celá řada kreatinových přípravků navzájem se od sebe
lišící např. postupem výroby, použitou surovinou, dávkováním a dalšími. Většina
z nich je výsledkem chemické či technologické úpravy základní suroviny kreatin
monohydrátu.
(JEBAS, 2005, p. 60 - 66)
Díky významu a věhlasu, který si získal mezi návštěvníky posiloven si
uvedeme některé z nejznámějších forem.
2.1.3.1 Kreatin monohydrát
Jedná se o historicky první z masa extrahovanou formu. Je vstupní
surovinou všech ostatních suplementů na kreatinové bázi. Kreatin monohydrát je
vhodným prostředkem pro podporu svalové síly a hmoty.
2.1.3.2 Creapure
Je patentovanou formou 100% čistého kreatin monohydrátu.
2.1.3.3 Kreatin - ethyl ester (CEE)
Reakcí během výroby se na kreatin naváže esterová vazba čím dojde ke
změně chemické struktury tím vlastností kreatinu. Vzniká tak sloučenina
lipolytické povahy s vyšší využitelností než u kreatin monohydrátu, který je do
buněk transportován kapacitně omezenými iontovými kanály. Další výhodou této
látky je menší retence tekutiny v extracelulárním prostoru.
2.1.3.4 Kre-Alkalyn
Je další patentem chráněná forma, dle výrobce se 100 % využitelností
oproti kreatin monohydrátu. Jde o kombinaci kreatinu monohydrátu a soli
(konkrétně vyrovnávacími činidly - buffered).
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2.1.3.5 Krea-genic
Je forma kreatinu vyznačující se zdokonaleným systémem transportu z
trávícího traktu krví až ke svalovým buňkám. Molekuly této látky jsou opatřeny
dvojitou ochranou. První se uplatňuje proti kyselému žaludečnímu prostředí,
druhá v krevním řečišti. Tímto systémem je zachována stabilita a efektivnost
látky.
(http://kulturistika.ronnie.cz/c-4199-kreagenic-nova-generace-kreatinu.html)
2.1.3.6 Crea-trona
Zatím nejnovější forma kreatinu. Vazbou kreatin monohydrátu o čistotě
více než 94%

a hydrogen uhličitanu sodného je docíleno formy, které se

vyznačuje opět zdokonalenou formou transportu, stabilitou a především je méně
náchylná na konverzi kreatinu v neúčinný kreatinin.
(http://eshop.aktin.cz/kreatin/smartlabs-crea-trona)
Dávkování kreatinu se liší dle jednotlivých forem. I když lze kreatin užívat
nepřetržitě (zdravotní rizika nehrozí ani v množství 30g/den) doporučuje se jej
užívat ve čtyř týdenních cyklech (4 týdny užívat a na dobu 4-6 týdnu vysadit).
Dávkování kreatinu se liší dle jednotlivých forem.
(Kern, Diplomová práce, 2010)
2.1.4

HMB (beta-Hydroxy-beta-MethylButyrát)
Jde o produkt rozkladu leucinu (esenciální aminokyselina). Jeho schopnost

zvyšovat sílu a svalovou hmotu lze opřít o tvrzení uznávaného odborníka na
výživu Ing. Ivana Macha Csc. : „Jak ukázaly výzkumy, dobrou volbou pro
nováčky

v posilovně

je

HMB

(beta-hydroxy-beta-methylbutyrát).

Působí

výjimečně příznivě na začátečníky, kterým umožňuje rychle nabírat sílu a objemy
svalů. V návaznosti na trénink je třeba k HMB doplňovat syrovátku a arginin, aby
se zvýšilo proudění krve a s ní i HMB do svalů.“ Nejviditelnějších tréninkových
výsledků a zkrácení doby regenerace lze podle něj dosáhnout součinností 1 – 3 g
HMB se syrovátkovým proteinem obsahující leucin.
(www.aktin.cz/clanek/567-hmb-sila-a-svalova-hmota-v-jednom)
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2.2 Doplňkové zdroje energie
Sacharidy

jsou

nejvýznamnějším

energetickým

zdrojem

našeho

organismu. Dle většiny odborníků by měly tvořit 70 – 80 % naší stravy. Pro
sportovce jsou hlavním zdrojem energie pro zabezpečení optimálního výkonu.
Oproti proteinům a tukům je jejich metabolismus nesrovnatelně jednodušší a
rychlejší čímž jsou výborným energetickým substrátem. Během tréninku se
organismus dostává do stavu, kdy se složitější látky jako je například glykogen,
tuk a bohužel za určitých okolností i svalové bílkoviny rozkládají v jednodušší
látky, které jsou využity jako zdroj energie. Tento stav označujeme jako
katabolismus.
(Clarková, N., 2000)
Příjem sacharidů je s ohledem na svalový růst nejdůležitější zejména po
tréninku, kdy dochází k ukládání jednoduchých látek (glukózy a aminokyselin) do
buněk. Tento stav se nazývá anabolismus a je spojen se zvýšenou sekrecí
inzulínu (anabolický hormon). Ke zvýšenému uvolňování inzulínu dochází v době
do 60 min po tréninku, čímž chce tělo nastartovat co nejrychleji anabolické
regenerační procesy. Tento děj se nazývá inzulínové okno a je obdobím s
největším anabolickým potenciálem za celý den.
(http://kulturistika.ronnie.cz/c-14054-co-je-inzulinove-okno-a-jak-ho-nejlepevyuzit.html)
Podle molekulární struktury lze sacharidy rozdělit na :
•

Monosacharidy - jsou tvořeny pouze jedním sacharidem (glukóza, fruktóza a
ribóza).

•

Disacharidy - jsou kombinací dvou monosacharidů, např. sacharóza, maltóza,
laktóza.

•

Oligosacharidy - vznikají kombinací 10 - 100 molekul monosacharidů, mezi
zástupce patří rafinóza a stachyóza.

•

Polysacharidy - jsou nejkomplexnější formou sacharidů, jsou tvořeny až tisíci
molekulami monosacharidů, pro sportovce nejznámějším zástupcem pro je
glykogen, mezi další patří škrob nebo vláknina.

(Mandelová, L., Hrnčiříková, I., 2007, p. 9)
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Pro ty, kteří potřebují nabrat svalovou hmotu mohou být vhodným
doplňkem suplementy s obsahem karbohydrátů : sacharidové koncentráty gainery, nápoje nebo sportovní tyčinky.
(Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 296 – 299)
2.2.1

Sacharidové přípravky - gainery
Pomocí sacharidových přípravků lze navyšovat příjem sacharidů, které

jsou nezbytnou složkou potřebnou pro svalový růst.
Gainery jsou ve formě prášku, na první pohled jsou velmi podobné
proteinovým koncentrátům. Obvykle obsahují obě formy sacharidů (komplexní i
jednoduché). Často jsou fortifikovány o vitaminy a elektrolyty, kreatin, LGlutamin a další. Ve vodě jsou poměrně dobře rozpustné a lze je oproti
koncentrátům proteinovým připravit i bez využití mixéru. Optimální gainer by
měl ve 100 g prášku obsahovat 70 g sacharidů. Dávka přijatá ihned po tréninku by
se pro jedince s cílem nabrat svalovou hmotu měla pohybovat okolo 100 g
sacharidů, což představuje 150 g prášku.
2.2.2

Energetické nápoje
Energetické nápoje se staly zejména v poslední době velmi populárními

nejen mezi sportujícími jedinci, ale i v běžné populaci. Obvykle se jedná o
kombinaci taurinu, inositolu a kofeinu - látek stimulující mozkovou aktivitu,
vybraných vitaminů a jednoduchých sacharidů. "Ty nápoji nejen dávají chuť, ale
hlavně jsou zdrojem rychlé energie. Dobře se vstřebávají a tělo rychle nabudí."
vysvětluje odbornice na chemii v potravinách a výživová poradkyně Petra
Vašíčková. Množství cukru obsažené v jedné plechovce se přitom může rovnat
celé doporučené dávce cukru.
Účinek energetických nápojů nastupuje obvykle hodinu po požití a jejich
účinek trvá 2 - 3 hodiny. Rozhodně se nejedná o nápoj určený ke každodenní
konzumaci. Nadměrnou konzumaci nedoporučují nejen výživoví poradci, ale i
lékaři. Časté pití energetických nápojů negativně působí zejména na srdce a
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nervovou soustavu. Mezi nežádoucí účinky patří bušení srdce, úzkost nebo
poruchy spánku.
"Kombinace energy drinků s alkoholem potlačuje únavu, kterou alkohol
způsobuje, ale zároveň usnadňuje jeho vstřebávání." upozorňuje Petra Vašíčková.
Snadno se pak může stát, že se do organismu dostane více alkoholu než zvládne.
(Časopis kondice, únor 2013, p. 94 – 95)
2.2.3

Energetické tyčinky a gely
Svou dostupností, kdy nemusíme nic míchat a připravovat se staly velmi

populární formou karbohydrátů. V zásadě se jedná kombinaci sacharidů a dalších
prospěšných látek. Složení se liší dle jednotlivých výrobců, kdy mohou být
obohaceny o látky typu L-Carnitin, MCT tuky atd.. Své využití nacházejí zejména
u sportovců zabývající se vytrvalostními disciplínami.
(http://www.cyklomania.cz/obchod/energeticke-tycinky)
2.2.4

Koenzym Q10 (Ubidekarenom)
Je v tuku rozpustná sloučenina svou strukturou značně podobná

vitaminům. Je součástí všech buněk lidského organismu obsahující mitochondrie.
V mitochondriích, které jsou označovány jako turbíny lidského těla významně
přispívá k přeměně energie z potravy do ATP. Nejvíce je zastoupen v orgánech s
vysokými nároky na energii jako jsou srdce, játra a plíce.
Studiemi prokázanými účinky dosáhl světového významu a své místo si
získal i v povědomí laické veřejnosti. Výzkum ohledně dějů probíhajících v
mitochondriích v souvislosti s koenzymem Q10 dal vznik lékařsko - vědecké
specializaci nazývané mitochondriální medicína.
Druhá významná funkce koenzymu Q10 je jeho schopnost chránit buňky
našeho těla před destruktivním působením volných radikálů (látky vznikající v
důsledku vysoké fyzické a psychické zátěže, nevyváženou stravou nebo
negativními vlivy vnějšího prostředí).
(http://doplnky-stravy.abecedazdravi.cz/koenzym-q10-podle-ceho-se-orientovatpri-vyberu)
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Dále se uplatňuje při léčbě nejrůznějších forem onemocnění (např.
selhávání srdečního oběhu, selhávání ledvin, neplodnost mužů, degenerativní
onemocnění nervového systému).
Koenzym Q10 je částečně přijímán potravou a částečně produkován přímo
v organismu. Mezi zdroje patří sardinky, hovězí maso nebo brokolice. Potravou
jsme tak schopni přijmout maximálně 3-10 mg koenzymu Q10 denně. Sport však
představuje zvýšenou potřebu koenzymu Q10 v e svalových vláknech.
Doporučená dávka je dle Fořta v preventivních případech 30 mg. Účinky
této látky můžeme podpořit souběžným požitím karnitinu, kreatinu, thiaminu,
riboflavinu nebo vitaminu C a E. Maximální denní dávka dovolená ministerstvem
zdravotnictví je 60mg.
(Fořt, P., 2005, p. 257)
2.2.5

MCT tuky (medium chainedtriglycerides)
Jak název napovídá jde o tuky se středně dlouhým řetězcem. Nejedná o

žádnou novinku, naopak se již dlouhá léta užívají v medicíně k léčbě pacientů s
problematickou absorpcí tuků. MCT tuky se velmi snadno tráví i vstřebávají a to
dokonce i do mitochondrií (jiné tuky bez přítomnosti L-karnitinu nedokáží), kde
poslouží jako hodnotný zdroj energie. Mezi výhody tohoto druhu tuků patří i
ochrana svalové tkáně před katabolisme. MCT tuky se svým působením přibližují
sacharidům, kdy slouží jako rychlý, navíc více jak dvojnásob hodnotný zdroj
energie aniž by se ukládaly do tukových zásob.
Jako zdroj energie jej využijeme především při fyzickém zatížení dlouhého
charakteru (nad 2 hodiny). Kulturisté MCT tuky s oblibou využívají v rýsovacím
období, kdy konzumují stravu chudou na příjem sacharidů.
S dávkováním je nutno zacházet velmi obezřetně, nejdříve pouze 1/2
lžičky společně s jídlem. U kulturistů v soutěžním období lze dávku postupně
zvyšovat až na 40 lžiček denně.
(Staroštík, Diplomová práce, 2007)
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2.3 Stimulanty, hubnutí a podpora vytrvalosti
Cílem látek označovaných jako stimulanty je povzbuzení našeho
organismu (např. psychiky), k lepším výkonům, podpora odbourávání tuků a
zlepšování aerobního výkonu. V následujícím textu si představíme ty nejúčinnější
a nejvíce používané.
Spalovače tuku jsou velmi rozmanitá skupina látek, která z chemického
hlediska začínají u aminokyselin, pokračuje přes kofein až k vitamínům. Snižují
hladinu cholesterolu, působí i proti opětovnému ukládání, dodávají energii a
omezují chuť k jídlu.
Dokonce i některé z tuků mají význam při snižování nadměrné tělesné
hmotnosti. Kromě omega-3 nenasycených mastných kyselin, konjugované
kyseliny linolové (CLA) je to také kyselina gama linolová (GLA). Při redukčních
dietách se vyplatí spoléhat na tyto zdroje tuku. Tučné ryby jako losos, ořechy,
zejména některé druhy, a oleje z bylin jako pupalka, černý rybíz nebo brutnák, se
vyplatí zařadit do svých jídelníčků. Pokud se těchto látek z přirozené stravy
nedostává, lze je poměrně jednoduše doplnit suplementy.
V následujícím textu si představíme ty nejúčinnější a nejvíce používané.
2.3.1

Kofein
Jde o přírodní (je obsažen v bobulích rostliny Coffeearabica, listech

čajovníku a kolových ořeších) alkaloid příznivě stimulující nervovou soustavu a
činnost srdce. Díky svému obsahu v kávě a kolových nápojích je kofein
nejrozšířeněji užívaný stimulant ve světě, který se svým nadměrným užíváním
může dokonce stát drogou. Syntetický kofein, jako hořká, bílá látka byl objeven
roku 1819.
Ve sportu se kofein užívá ze dvou hlavních důvodů. První z nich jsme již
zmínili, jeho stimulační vlastnosti. Druhý důvod se pojí s vlivem kofeinu na
odbourávání tuků. Vrcholoví sportovci si ovšem musí dávat pozor na dávkování,
neboť mezinárodním olympijský výbor zařadil kofein na seznam zakázaných
látek.
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Nežádoucí účinky jsou do určité míry závislé na citlivosti jedince. Pro
některé jedince může být dávka kofeinu obsažená v jednom šálku kávy (cca
150mg) příčinou nežádoucích účinků jako je nervozita, zvýšená aktivita, bušení
srdce nebo nespavost. Někteří citlivější lidé mohou tyto stavy pociťovat již při
dávce okolo 45mg. V opačném případě jedinci často konzumující velké množství
kávy potřebují 150- 300mg kofeinu, aby mohli ráno vstát z postele. U této
skupiny lidí lze velmi často sledovat buď velmi silnou toleranci na kofein nebo
sníženou citlivost vůči kofeinu.
Kofeinové doplňky stravy jsou obvykle ve formě nápojů nebo tablet.
(Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 190 - 194)
2.3.2

CLA (konjungovaná kyselina linolová)
Je tělu vlastní nenasycená mastná kyselina.

V přírodě se vyskytuje

zejména v živočišných tucích a to zejména u volně se pasoucích zvířat. V
potravinách jako jsou například sýry, mléce, mase (hovězím a jehněčím). Pokud
bychom chtěli dosáhnout příjmu 4g CLA, které jsou odhadovány jako doporučená
denní dávka, museli bychom zkonzumovat několik kilogramů potravin. Nezbývá
tudíž než využít doplňků výživy.
Z hlediska využití ve fitness lze kombinací tělesného cvičení se
suplementací CLA dosáhnout účinnějšího spalování tuků.
Podle předního světového odborníka na výživu profesora Michaela W.
Parizy funguje tato látka jako bariéra, která brání tuku vstoupit do tukových buněk
a tím preventivně působí proti jejich zvětšování. Tuk se namísto uložení v
tukových buňkách díky enzymu lipáza přesune do buněk svalových, kde se spálí
při produkci energie.
Mezi další vlastnosti CLA patří:
•

tlumí růst tělesné tukové tkáně

•

zvyšuje rychlost metabolismu a tlumí její pokles zejména v noci (zvyšuje
energetický výdej)

•

tlumí potřebu přijímat nadměrné množství energie (mírní pocity hladu)
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•

zamezuje odbourávání svalové tkáně (katabolismus) v důsledku sníženého
příjmu energie

•

antikarcinogenita (proti rakovinový účinek)

•

snížení hladiny cholesterolu

(http://zdravi.dama.cz/clanek.php?id=8921)
2.3.3

L-karnitin
L-karnitin je ve vodě rozpustná látka, syntetizovaná v játrech. Ačkoli se

názory odborníků na jeho účinnost liší, patří k nejpopulárnějším spalovačům tuků.
Jeho role v metabolismu spočívá v transportu mastných kyselin s dlouhým
řetězcem do mitochondrií, kde dochází k jejich oxidaci (přeměně na energii). Tyto
kyseliny nejsou samy o sobě schopny procházet membránu mitochondrií a jsou
tak odkázány na přítomnost karnitinu. Mezi nejbohatší zdroje patří hovězí a
jehněčí maso. Tělo si jej však dokáže i samo syntetizovat z aminokyselin lysinu a
methioninu. K syntéze karnitinu je nutný vitamin C,B6 B3 a železo.
Mezi další vlastnosti této látky patří vychytávání acetylových skupin čímž
umožňuje správný průběh Krebsova cyklu.
Karnitin jako potravní doplněk je obvykle v tekuté formě nebo ve formě
kapslí. Doporučená denní dávka je 600mg.
(Fořt, P., 2004)
2.3.4

Synefrin
Synefrin je látka vyskytující se v oplodí pomerančovníku hořkého. Toto

ovoce je známé z tradiční čínské medicíny pod názvem zhishi.
Synefrin je strukturálně blízkou látkou adrenalinu a efedrinu. Na rozdíl od
efedrinu však nemá jeho vedlejší účinky. Synefrin působí na všechny tkáně
(včetně tukových tkání a srdce) se stejnou účinností a způsobuje tím nežádoucí
vedlejší účinky.
Synefrin se tudíž používá především k odbourávání tuků, snižování
hmotnosti a energizaci organismu (nejedná se o látku dopingového charakteru,
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jelikož byla vyjmuta z dopingové listiny). Synefrin mobilizuje tukové zásoby a
podporuje termogenezi. Zvyšuje metabolický obrat, aniž by měl negativní vliv na
srdeční činnost či krevní tlak. Zrychluje metabolismus, což souvisí se zvýšeným
spalováním energie (kalorií). Podporuje trojí mechanismus vedoucí k redukci
tělesné hmotnosti - odbourávání lipidů (tuků), zvyšování energetického výdeje a
eliminaci nadbytečné vody v organizmu.
(http://www.celostnimedicina.cz/synefrin.htm)
2.3.5

HCA (kyselina hydroxy-citrónová)
Se získává z dužiny plodu Garcinie rostoucí v jižní Asii. Extrakty z této

byliny se začaly používat pro podporu procesu redukce podkožního tuku. Na
rozdíl od ostatních blokátoru chuti k jídlu nepůsobí na regulaci aktivity centra
hladu v hypotalamu. Má schopnost navodit pocit sytosti již po konzumaci malého
jídla. Má pozitivní vliv na přeměnu jídlem přijatých sacharidů na zásobní
glykogen a glukózu. Vedle již zmíněných vlastností :
•

brání ukládání tuků do tukových buněk a snižuje ukládání tuků v játrech

•

brání syntéze tuků z glukózy, z níž místo něj tvoří svalový nebo jaterní
glykogen

•

snižuje produkci cholesterolu a mastných kyselin

•

zvyšuje produkci tělesného tepla aktivací procesu termogeneze

Za doporučené dávkování lze označit 2-3 g ve třech denních dávkách.
(Fořt, P., 2005, p. 239;
http://www.aktin.cz/clanek/955-hca-kyselina-hydroxycitronova)
2.3.6

Extrakt ze zeleného čaje
Extrakt pochází z přírodních sušených listů čajovníku čínského

(Camelliasinensis), který je používán po tisíce let v Asii pro přípravu nápojů.
Jedná seo jakýsi koncentrát účinných, zdraví prospěšných látek. Extrakt ze
zeleného čaje je bohatým zdrojem epigalokatechingalátu, známého také pod
zkratkou EGCG. Nejvíce je tato látka ceněna pro svoji schopnost napomáhat
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lepšímu odbourávání tuků.

EGCG dokáže zablokovat činnost enzymu, jenž

zhoršuje využití mechanismu spalování tuků. Mezi další vlastnosti uveďme:
•

antioxidační účinek složek zeleného čaje (až 100 krát silnější než u vitamínu C
a vitamínu E)

•

přínos zeleného čaje a extraktu při regeneraci organismu a před zvýšeným
nepříznivým odbouráváním svalové hmoty.

•

význam při prevenci proti civilizačním onemocněním

(http://www.fitvit.cz/clanek/extrakt-ze-zeleneho-caje)

2.4 Zvyšování imunity s cílem zdravotní prevence
2.4.1

Pupalkový olej
Pupalkový olej se získává z rostliny pupalky dvouleté. Dříve se tento olej

používal převážně v kosmetice nebo pro výrobu masážních prostředků. Dnes je
zajímavou substancí zejména díky své základní složce - gama linolové kyselině
(GLA). GLA má :
•

protizánětlivé účinky

•

pozitivní vliv na kvalitu pokožky, vlasů a nehtů

•

pozitivní vliv na udržení funkčnosti kloubů

•

vliv na rychlejší regeneraci a svalový růst

•

pozitivní vliv na kardiovaskulární systém

•

vliv na regulaci hladiny cholesterolu

(http://www.fitvit.cz/clanek/kyselina-gama-linolenova-gla;Embleton, P., Thorne,
G., 1999, p. 327 – 330)
2.4.2

Omega 3 nenasycené mastné kyseliny
Je jedním z mála tělu prospěšných tuků našeho jídelníčku. Mezi omega-3

nenasycené mastné kyseliny patří kyselina linolenová, eikosapentaenová (EPA) a
dokosahexaenová (DHA). Kyselina linolenová patří mezi esenciální mastné
kyseliny a je základní látkou pro vznik EPA a DHA.
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Významným faktorem ovlivňující působení omega 3 nenasycených
mastných kyselin je jejich vzájemný poměr s omega-6 mastnými kyselinami.
Optimální je poměr 1:1 až 2:1 ve prospěch n-3 MK. Při významné převaze
jakékoliv z uvedených mastných kyselin vzniká riziko zdravotních komplikací
(srdeční onemocnění, vznik zánětů případně poruchy imunity nebo poruchy
srážlivosti krve).
Omega 3 nenasycené mastné kyseliny můžeme s úspěchem využít i ve
sportu jako vhodný prostředek k prohloubení regenerace a prevence vzniku zánětů
v organismu.
(http://www.fitvit.cz/clanek/omega-3-nenasycene-mastne-kyseliny)
Své uplatnění naleznou i pro ty z nás, kteří se snaží vypořádat s
nadbytečnými kilogramy podkožního tuku, kdy zefektivňují metabolismus tuků.
Nenasycené kyseliny omega 3 mají kromě své klíčové role pro udržení dobrého
zdravotního stavu organismu také vliv na sportovní výkon.
2.4.3

Echinacea
Jedná se o rostlinu původně pocházející ze středozápadu Spojených států

Amerických. Do Evropy se rozšířila jako okrasná rostlina. V našich končinách ji
můžeme spatřit spíše než ve volné přírodě na okrasných zahradách pod jménem
třapatka.
Kromě svého významu v okrasném zahradnictví obsahuje několik zdraví
prospěšných látek. Zatímco kořeny obsahují vysokou koncentraci esenciálních
olejů, v nadzemní části nalezneme polysacharidy a léčivé látky aktivizující
imunitní systém. Tyto látky nacházejí své uplatnění zejména při posílení imunity
a léčbě nachlazení, chřipky a angíny. Potravní doplňky obsahující výtažky z
Echinacei jsou obvykle ve formě tinktur, tablet nebo čajů.
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Třapatka_(Echinacea))
2.4.4

Ginkgo biloba
Nebo-li také Jinan dvoulaločný je strom mající široké farmakologické

využití. Extraktem z jeho listů lze získat látku mající vliv na rozšiřování cév. Díky
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těmto vasodilatačním vlastnostem nacházíme uplatnění v prevenci proti náhlým
mozkovým příhodám, infarktu myokardu i proti poškození buněk degenerativními
nemocemi spojenými se stářím. Obvykle se podává ve formě tinktury.
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba)

2.4.5 Chondroitin
Chondroitin je základním stavebním kamenem chrupavek. Užívání
chondroitinu v součinnosti s GLA a omega-3 mastnými kyselinami má význam
jako prevence vzniku revmatoidní artritidy.
(Fořt, P., 2005, p. 379)
2.4.6

Glukosamin
Glukosamin je látkou, kterou můžeme nalézt v pojivových tkáních a

kloubech, kde je součástí bílkovin zvaných kolageny. Díky svým protizánětlivým
účinkům (zejména v oblastech kloubů) se využívá jako prostředek k podpoře
prevence poškození pojivových tkání a v procesech její regenerace. Glukosamin
je látkou jíž zhodnotíme zejména v poúrazových či pooperačních stavech nebo
artróze. Doporučená denní dávka je 3x denně 500mg.
(http://www.lekarna.cz/text/glukosamin/; Fořt, P., 2005, p. 379 - 380)

2.5 Vitaminy
Vitaminy samy o sobě nejsou všemocné a nenahradí nám kvalitní stravu ani
nezlepší sportovní výkon. Jedná se ovšem o organické látky, které jsou
nepostradatelné pro zdraví, růst normální funkci metabolismu. Mnohé z nich jsou
jako složky kofaktorů nezbytné v řadě enzymatických reakcí, nebo mohou být
také složkami hormonů. Až na ojedinělé výjimky (vitamin D) jsou vitaminy
látkami esenciálními, organismus je tudíž odkázán pouze na příjem potravou.
Některé z vitaminů jsou stravou přijímány ve formě provitaminů, což je inaktivní
prekurzor, který se ve vitamin mění až v organismu. Nejznámějším příkladem
můžeme uvést např. β-karoten, který se oxidačním štěpením probíhajícím v
organismu mění ve vitamin A. Dle své rozpustnosti vitaminy dělíme na rozpustné
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v tucích (vitaminy A,D,E,K) a rozpustné ve vodě (C,B1-12, H). Doporučená denní
dávka se pro vitaminy rozpustné ve vodě udává v mg pro vitaminy rozpustné v
tucích v IU (mezinárodní jednotka, standardně užívaná po celém světe). Vitaminy
rozpustné v tucích mohou být v těle akumulovány pro pozdější potřebu. Pokud je
však uskladněné

množství příliš vysoké může dojít k poškození organismu

zejména jater. Vitaminy rozpustné ve vodě nelze v těla nikterak uskladnit, proto je
v požadovaném množství musíme přijímat každý den.
(Dostál, J., Paulová, H., Slanina, J., Táborská, E., Biochemie pro bakaláře, 2003,
p. 110 - 114;Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 260 - 268)
2.5.1

Vitamin C (kyselinaL-askorbová)
Je pravděpodobně nejznámější zástupce vitaminů. Jde o ve vodě

rozpustnou látku, která je nezbytná k udržení tělesného zdraví. Neměli bychom na
něj nahlížet pouze jako na sezónního pomocníka proti virózám a podobných
chorobám, neboť díky němu správně běží biochemické pochody v organismu, a to
od mozku až po játra. Lidský organismus je jeden z mála, který jej neodkáže sám
syntetizovat a je odkázán na příjem potravou. Z nejvýznamnějších rostlinných
zdrojů můžeme zmínit citrusové plody nebo kiwi. V našich zeměpisných šířkách
jako zdroj vitaminu C využijeme např. šípek, brokolici, růžičkovou kapustu,
rajčata, černý rybíz nebo brusinky. Objemem konzumovaného množství lze za
zdroj vitaminu C považovat i brambory. Významný vliv na množství této látky v
potravinách má způsob úpravy, kdy muže dojít ke ztrátě až 60 % původního
množství.
Obvyklé dávkování (pro zdravého člověka) se pohybuje v rozmezí 100 –
150 mg denně. Ideálně by se tato dávka měla rozdělit na několik meších dávek
během dne (dávky vyšší než 50 mg nejsou využity a odcházejí močí). Vhodným
řešením je využití produktů s postupným vstřebáváním. Kromě již zmíněného
uplatnění jako prevence proti virózám je Vitamin C látka:
•

nutná k tvorbě kolagenu a dalších pojivových tkání

•

působící proti účinku volných radikálů

•

usnadňující vstřebávání železa

•

stimulující tvorbu bílých krvinek
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•

která může být dle studií z posledních let nápomocna k léčbě rakoviny
(nitrožilně se aplikuje množství až 15x převyšující DDD)

(Dostál, J., Paulová, H., Slanina, J., Táborská, E., Biochemie pro bakaláře, 2003,
p. 111;http://cs.wikipedia.org/wiki/vitam%c3%adn_c; Časopis Kondice, únor
2013, p. 50)
2.5.2

β -karoten a vitamin A (retinol)
V lidském těle funguje jako a antioxidant a jako prekurzor vitaminu A,

kdy z jedné molekuly β - karoten vznikají 2 molekuly vitaminu A. Svůj věhlas
získal zejména svou významnou rolí při ochraně kůže proti poškozením
nadměrným sluněním. Přírodním zdrojem jsou převážně zelenina, vajíčka nebo
mléko. Mezi hlavní funkce vitaminu A patří napomáhání prevenci očních
onemocnění a podpora růstu kostí (u dětí).
Doporučená dávka je pro retinol stanovena na 1 IU.
(Dostál, J., Paulová, H., Slanina, J., Táborská, E., Biochemie pro bakaláře, 2003,
p. 110)
2.5.3

Multivitaminové směsi
Patří mezi nejen cvičící populaci k nejprodávanějším suplementům. Jak již

název napovídá jedná se o směs, tedy o několik různých vitaminů v jedné tabletě
(kapsli, roztoku). Složení se různí dle jednotlivých výrobců, proto bychom měli
před koupí kteréhokoliv vitaminového komplexu pečlivě prostudovat etiketu.
Multivitaminové tablety mohou obsahovat některé minerální látky nebo různé
bylinné extrakty. Pro běžného uživatele netrpícího žádnými konkrétními obtížemi
je suplementace multivitaminovými směsmi pohodlným doplněním všech
hlavních vitaminů a minerálů najednou. Nevýhodou je obvykle vyšší koncentrace
látek než aby je organismus jednorázově zpracoval.
(Embleton, P., Thorne, G., 1999, p. 268)

38

2.6 Minerální látky
Jsou nezbytnou součástí naší výživy. Protože je náš organismus nutně
potřebuje a nedokáže si je sám vytvořit jsme odkázáni na příjem minerálních látek
do těla potravou a tekutinami.
Minerální látky mají významnou úlohu při růstu a pro metabolismus
celého organismu. U mnoha dospělých, bohužel i u dětí dochází k jejich
nedostatku, a to zejména špatnou výživou.
Nejde pouze jenom o množství jednotlivých přijímaných minerálních
látek, ale také o jejich vzájemný poměr. Minerální látky se podílejí na výstavbě
tělesných tkání, podmiňují stálý osmotický tlak v tělesných tekutinách, regulují,
aktivují a kontrolují metabolické pochody a jsou důležité i pro vedení nervových
vzruchů. Uplatňují se jako aktivátory nebo součásti hormonů a enzymů. Mnohé
minerální látky hrají důležitou úlohu v prevenci civilizačních onemocnění.
(www.celostnimedicina.cz/mineralni-latky-jejich-zdroje-a-vyznam-proorganismus.htm#ixzz2qxgyyqvu;
www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1005983&docType=ART&nid=11816)
2.6.1

Vápník (Ca)
Je nejhodnotněji zastoupeným minerálem v našem těle, a to zejména v

kostech a zubech. Nízký příjem vápníku ve stravě dětí má negativní dopad na
mineralizaci kostí. Je to velmi důležitý prvek v těhotenství. Dostatečný příjem
vápníku je potřeba pro chemickou rovnováhu v těle. Ve sportu má význam
zejména svým podílem na správných svalových a nervových funkcích. Dále
reguluje srdeční rytmus a je také nezbytný pro aktivaci některých enzymů i pro
správnou srážlivost krve.
Doporučenou denní dávku, která je stanovena na množství 800 mg můžeme čerpat
ze zdrojů jak jsou např. luštěniny (zvláště sója), tmavozelená zelenina (brokolice,
kapusta, špenát), mák, lískové a vlašské ořechy, mandle, sezamová a slunečnicová
semena, klíčky, mléčné výrobky.
(www.celostnimedicina.cz/mineralni-latky-jejich-zdroje-a-vyznam-proorganismus.htm#ixzz2qxht82fj;
www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1005983&docType=ART&nid=11816)
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2.6.2

Hořčík (Mg)
Jeho funkce spočívá zejména v regulaci srdečního rytmu a svalové

kontrakce, ochraně nervů. Dále tělu pomáhá využívat vitaminy C, E a přeměňovat
glukózu na energii. Je nepostradatelným pro metabolismus enzymů. Hraje
významnou roli v procesu srážení krve, vzniku estrogenů, v činnosti žaludku,
střev a močového měchýře. Hořčík je antistresový činitel, působí protialergicky,
protizánětlivě a antitoxicky. Ale většina lidí a tím hůře i dětí má hořčíku
nedostatek. Je to obvykle způsobeno tím, že k látkové přeměně cukru a výrobků z
bílé mouky využívá organismus právě hořčík. Mezi průvodní jevy nedostatku
hořčíku patří křeče ve svalech (lýtkách), závratě, nervozita, střídání průjmu se
zácpou, tiky v oku. Zvýšený přísun hořčíku je třeba zabezpečit u dětí zejména v
období rychlého růstu, při výkonnostních sportech nebo při déle trvajícím stresu.
Také období těhotenství a kojení klade přísunu hořčíku vyšší nároky. Správná
aktivace hořčíku je podmíněna dostatkem vitaminu E a vápníku. Poměr mezi
hořčíkem a vápníkem by měl být v těle udržován 1:2.
Mezi zdroje pro dosažení doporučené denní dávky (375mg) patří : zelená
listová zelenina, luštěniny, různá semínka, ořechy, celozrnné obiloviny a výrobky
z nich, pšeničné klíčky, jablka, ryby, klíčky.
(http://www.celostnimedicina.cz/mineralni-latky-jejich-zdroje-a-vyznam-proorganismus.htm#ixzz2qysdsgys;
http://www.szpi.gov.cz/docdetail.aspx?docid=1005983&doctype=art&nid=11816
2.6.3

Zinek
Je součástí mnoha enzymů podílejících se na štěpení bílkovin. Má podíl na

tvorbě inzulinu a prodlužuje dobu jeho účinku v těle. Je součástí oční duhovky a
má vliv na správnou funkci zraku. Pro vstřebávání zinku musí být podáván s
vitaminem A. Je to účinný v prevenci před rakovinou. Jeho nedostatek může vést
k nedostatečnému vývoji a poruchám pohlavních žláz. Při nedostatku zinku se
zvyšuje chuť na sladkosti. Je důležitý k léčbě alergií a kožních onemocnění. Mezi
zdroje zinku patří dýňová semena, ústřice, slanečci, pšeničné klíčky, otruby,
luštěniny, cibule, vejce. Doporučená denní dávka je 10 mg.
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(http://www.celostnimedicina.cz/mineralni-latky-jejich-zdroje-a-vyznam-proorganismus.htm#ixzz2qywt2oqr;
http://www.szpi.gov.cz/docdetail.aspx?docid=1005983&doctype=art&nid=11816

2.7 Sportovní nápoje
2.7.1

Iontové nápoje
Jsou jednou z možností jak hradit ztráty tekutin organismu způsobené

především vytrvalostním sportovním výkonem. Během fyzického výkonu
(obzvláště velkých vedrech) ztrácí naše tělo někdy až těžko uvěřitelné množství
vody i značné množství iontů. Tímto stavem se celý organismus může dostat do
silné nerovnováhy, což může mít za následek i kolaps.
Mezi hlavní cíle iontových nápojů patří především :
• doplnění ztraceného množství tekutin
• doplnění minerálů a iontů, které odcházejí z těla společně s tekutinami
• dodání potřebného množství energie
• udržení konstantní hladiny výkonu
• zabránění negativních projevů (např. křeče)
• zabránění kolapsu organismu
Dle koncentrace (tonicita) iontů sportovních nápojů, která se porovnává s
koncentrací krevní plazmou dělíme nápoje do několika skupin (viz. tab 3).
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Tab. 3: Rozdělení nápojů
Název

Koncentrace vůči
krevní plazmě

Vlastnosti a uplatnění

Hypotonické

nižší

•
•

Izotonické

stejná

•

Hypertonické

vyšší

•
•
•

hlavní složkou je voda
doplnění tekutin při
vytrvalostním výkonu (běh,
cyklistika)
vhodný spíš pro vysoce
intenzivní výkony v délce
trvání do 1hod
využití ve sportu velmi
ojedinělé
svou koncentrací zahušťují
krevní plazmu
uplatnění převážně v lékařství

Sportovní nápoje obvykle obsahují kromě kombinace iontů a vody další
látky typu kreatin, L-karnitin, monosacharidy a další.
Závěrem je nutno podotknout, že se nejedná o žádné limonády určené pro
běžnou konzumaci. Naopak si zvýšenou konzumací na ionty (např. draslíku)
bohatých tekutin můžeme přivodit zdravotní komplikace (např. přetížení ledvin
atd.).
(http://www.iontove-napoje.cz/)
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3

Vzdělávání v oblasti výživy
Podobně jako je tomu v jiných odvětvích i oblast sportovního poradenství

má své specifika a klade na schopnosti uchazeče o tento druh povolání jisté
nároky.
Mezi hlavní činnosti práce fitness trenéra patří nejen znalosti teoretické,
ale také praktické a interakční. Kvalitní osobní trenér by měl mít kvalitní
teoretické základy ze všech klíčových tělovýchovných a tělovýchovně lékařských
předmětů tvořící základ pro užší znalosti specializovaných okruhů. Zde bezesporu
patří i znalosti v oblasti výživy potažmo doplňkové stravy.
Absolvováním trenérského kurzu získá absolvent jisté povědomí z oblasti
výživy a potravních doplňků. Z osobní zkušenosti však vím, že takto získané
znalostí jsou spíše obecného charakteru.
Nejsnazším řešením nám může poskytnout některá ze škol nebo školících
zařízení nabízející kurzy v různých oblastech výživy. Prostřednictvím kurzů lze
získat spoustu zkušeností k rozvíjení svých dosavadních znalostí. Většinou nestačí
pouze účast, ale musíme skládat průběžné testy, zpracovávat úkoly a zvládnout
závěrečné zkoušky. „Je dobré zkusit zmapovat, co se na dnešním trhu vzdělání
nabízí, a také prozkoumat rozsah osnovy kurzu, kvalitu referencí, délku kurzu,
požadavky pro splnění kurzu. Nejprve si ale odpovězte na otázku, jaká oblast
výživy vás zajímá především. Existují totiž kurzy různě zaměřené,“ říká
specialistka na výživu Bc. Monika Divišová.
V následujícím přehledu si uvedeme některé ze škol a kurzů:
Vyšší odborné a vysoké školy:
•

Masarykova univerzita v Brně, obor Regenerace a výživa ve sportu
(http://www.muni.cz/study/fields/6526?lang=cs)

•

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, obor Sportovní a
kondiční specialista (http://vstvs.palestra.cz/)
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Kurzy:
•

kurz sportovní výživy a pitný režim při sportu (http://www.nutris.net/)

•

kurz Sportovní výživa (http://www.nutrice.org/sport-vyziva-kombi.php)

•

Kurz poradce pro výživu (www.crossmag.cz/)

•

Specializovaný

kurz

Sportovní

výživa

(http://www.faceczech.cz/kurzy/detail/specializovany-kurz-sportovnivyziva/)
•

Výživa

ve

sportu

a

doping

(http://www.cesa.vutbr.cz/zajemci-o-

studium/specializacni-kurzy/vyziva-ve-sportu-a-doping-diplom)

44

PRAKTICKÁ ČÁST
4

Metodologie

4.1 Úvod do problematiky
Znalosti doplňkové stravy jsou jednou z nezbytných znalostí trenéra
fitness. Míra znalosti potravních doplňků a doplňků stravy by měla být na takové
úrovni, aby mohli být během své profese erudovanými rádci svých klientů nejen v
oblasti správného cvičení, ale také sportovní výživy. Během výzkumu byl zjištěn
vztah fitness instruktorů, osobních trenérů a pracovníku fitness baru k doplňkové
výživě. Byly zjištěny také jejich osobní zkušenosti s užíváním, jejich postoj k
dalšímu doporučování a míra znalostí k čemu jednotlivé produkty doporučit.
Výsledky práce poslouží k vytvoření vzdělávacího kurzu doplňující
dosavadní znalosti.

4.2 Metoda výzkumu
Pro výzkum byl zvolen kvantitativní výzkum pomocí dotazníku a následně
statisticky vyhodnocen. Dotazník je zaměřen na zkoumání zvyklosti užívání
doplňkové výživy v oblasti kondičního fitness. Část dotazníku zkoumá zvyklosti s
užíváním doplňků samotného respondenta a část je zaměřena na jeho znalosti v
této oblasti. Dotazník je uveden v přílohách pod označením Příloha 1.

4.3 Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je určit, zda jsou znalosti trenérů v oblasti doplňkové
stravy dostatečné, případně je doplnit vzdělávacím workshopem.
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4.4 Výzkumná otázka
Diplomová práci je koncipovaná ve smyslu výzkumné otázky: „Jsou
znalosti fitness trenérů v oblasti suplementů dostatečné?“.
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5

Výsledky a diskuze
Během měsíce ledna roku 2013 byl rozeslán dotazník respondentům, kteří

jsou fitness trenéry v 3 renomovaných pražských Wellness centrech. V dotazníku
jehož vyplnění trvalo respondentům v průměru méně než 8 minut jsou konkrétní
otázky týkající se jejich postojů a znalosti z pohledu doplňkové výživy. Je
zkoumáno, jaké užívají doplňky stravy a jak se staví k jejich propagaci svým
klientům. Dotazník naleznete v Příloze 1.

5.1 Počet hodnocených respondentů
Na dotazník odpovědělo 25 respondentů.

5.2 Pohlaví
Z celkového množství 25 hodnocených respondentů bylo 19 mužů a 6 žen.

Obr. 1: Pohlaví
Diskuze k otázce: Procentuální vyjádření napovídá, že profesi fitness
trenéra je více rozšířeno mezi muži. Přikládám to za důsledek toho, že se lidé
stávají fitness trenéry obvykle po své předchozí zkušenosti se cvičením ať již
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kondičním nebo spojeným se soutěžní kariérou v různých sportech. Ženy do
posiloven a fitness center chodí (i když se jejich množství postupně zvyšuje) o
poznání méně než muži. Je to pravděpodobně výsledek mýtů, kdy se bojí, aby jim
nenarostly příliš velké svaly. Atletky, které běžně zvedají činky okolo 100 kg,
mají přesto dokonalé ploché břicho, krásně pevné hýždě a elegantně tvarovaná
stehna a paže. Dokonce i závodnice v body fitness, které na fotografiích vypadají
„příliš svalnatě“, jsou hlavně vyrýsované a rozhodně ne objemné. Mimo soutěž,
kdy nejsou natřené barvou a zatnuté v příslušných pózách, kdy jim překryje svaly
tenká přirozená vrstva tuku, působí velmi drobně a především velmi přitažlivě.

5.3 Věk

Obr. 2: Věk
Diskuze k otázce: Z výsledků této otázky jež je zacílena na věk, je patrno,
že je více než 1/3 věku respondentů je ve věku 26 - 30 let. Tento fakt je podle nás
výsledkem toho, že většina prestižních wellness či fitness klubů vyžaduje, aby
měl trenér patřičné vzdělání a zkušenosti. Z výsledků je taktéž patrno, že věková
skupina 36- 40 a 41- více, je mezi trenéry nejméně zastoupena.
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5.4 Užívání doplňků stravy

Obr. 3: Užívání doplňků stravy
Diskuze k otázce: Výsledky této otázky nám jasně dokazují pozitivní
postoj k užívání doplňků stravy. Pokládám to za důsledek toho, že se fitness
trenéři obvykle věnují nejrůznějším formám pohybových aktivit kladoucí zvýšené
nároky na jejich výživu.
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5.5 Množství užívaných doplňků stravy

Obr. 4: Množství užívaných doplňků
Diskuze k otázce: Otázka č. 4 zjišťuje množství suplementů, které trenéři
sami užívají (viz. obr. 4). Překvapilo mě, že 3 a více doplňků užívá 50 % z
celkového množství odpovídajících žen (viz. obr. 5).

Obr. 5: Množství doplňků užívaných ženami
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5.6 Četnost užívání suplementů

Obr. 6: Četnost užívání suplementů
Diskuze k otázce: Dle výsledku otázky č. 6 (viz obr. 6), v niž je
dotazováno na četnost užívání doplňkové výživy lze usuzovat, že více než
polovina respondentů přikládá pravidelnému užívání suplementů patřičnou
pozornost.

51

5.7 Dodržování doporučených denních dávek (DDD)

Obr. 7: Dodržování doporučených denních dávek (DDD)
Diskuze k otázce: Dle výsledku (viz obr. 7) je patrno, že se pouze 4/6
respondentů řídí DDD. Tento jev přikládám za důsledek obecně rozšířené pravdě,
že více znamená lépe.
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5.8 Doporučování suplementů klientele

Obr. 8: Doporučování suplementů klientele
Diskuze k otázce: Dle výsledků otázky č. 3 (táži se, zda trenéři užívají
doplňkovou výživu), z níchž je patrný pozitivní postoj k suplementům stravy, lze
předpokládat že většina (dle odpovědí cca 3/4) respondentů doporučuje
(pravděpodobně sebou vyzkoušené) doplňky i svým klientům (viz obr. 8).
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5.9 Doporučování suplementů klientele se specifickými potřebami

Obr 9: Doporučování suplementů klientele se specifickými potřebami
Diskuze k otázce: Dle výsledku (viz obr. 9) je patrno, že fitness trenéři
nedoporučují doplňkovou výživu plošně. Dá se předpokládat, že 8 z 10 trenérů
doporučující potravní doplňky a doplňky stravy vychází ze specifických potřeb
svých klientů.
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5.10 Klientelou nejčastěji dotazované suplementy

Obr. 10: Klientelou nejčastěji dotazované suplementy
Diskuze k otázce: Výsledek otázky, v níž zjišťujeme skupinu nejčastěji
dotazovaných doplňků, napovídá i o cílech klientů respondentů. Dle výsledku (viz
obr. 10) lze předpokládat, že klienti upřednostňují úbytek váhy a posílení zdraví
před nabuzením organismu a nabíráním svalové hmoty.
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5.11 Zdroj informací o suplementech

Obr. 11: Zdroj informací o suplementech
Diskuze k otázce: Nejrozšířenějším zdrojem je dle očekávání internet (viz
obr. 11). Tento fakt je dám především časovou a materiální dostupností.
Specializované odkazy můžeme najít nejen na stránkách zabývající se výživou,
ale také na webech výrobců. Nevýhodou čerpání informací z internetu může být
nižší validita a je proto nutno čerpat z ověřených a seriózních zdrojů.
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5.12 Vzdělávání v oblasti sportovní výživy

Obr. 12: Vzdělávání v oblasti sportovní výživy
Diskuze k otázce: Dle výsledků je zřejmé (viz obr. 12), že většina fitness
trenérů dává přednost samostudiu. Dle mého názoru je to důsledek časové
flexibilnosti této metody. Zdrojů, které lze pro samostudium využít je celá řada.
Dle výsledků otázky předcházející je však patrno, že většina respondentů volí
formu internetu.
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5.13 Vliv reklamy na výběr suplementu

Obr. 13: Vliv reklamy na výběr suplementu
Diskuze k otázce: Dle odpovědí (viz obr.13) nemá reklama vliv na více než
60 % dotazovaných. Pokládáme to za fakt uvědomělosti o ne vždy pravdivých
reklamních sděleních. Při otevření některého z tematicky zaměřených periodik lze
na každé druhé stránce spatřit reklamu propagující daný výrobek, v jehož
sloganech se často objevují slova typu: nejúčinnější, s nejvyšším množstvím
účinných látek na trhu, 100 % čistý atd.. Tato skutečnost pravděpodobně vede
respondenty ke zdrženlivým reakcím vůči reklamě.
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5.14 Rozlišení definice mezi doplňkem stravy a potravním doplňkem

Obr. 14: Rozlišení definice mezi doplňkem stravy a potravním doplňkem
Diskuze k otázce: Výsledek (viz obr. 14), kdy správnou odpověď volila
méně než 1/2 dotazovaných naznačuje, že většina trenérů dává přednost
vědomostem praktickým o konkrétních suplementech než o legislativním
vymezení doplňkové výživy.
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5.15 Biologická hodnota bílkovin živočišných vs. rostlinných

Obr. 15: Biologická hodnota bílkovin živočišných versus rostlinných
Diskuze k otázce: Výsledek vypovídá o tom(viz obr. 15), že pouze méně
než 3/4 respondentů správně pokládají bílkoviny živočišné za biologicky
hodnotnější než rostlinné. Aminokyselinový profil bílkovin živočišného původu je
kompletnější (zejména týkající se aminokyselin esenciálních) než je tomu u
aminokyselin původu rostlinného.
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5.16 Doporučení pro BCAA - aminokyseliny s rozvětveným řetězcem

Obr. 16: Doporučení pro BCAA - aminokyseliny s rozvětveným řetězcem
Diskuze k otázce: Prakticky 100% odpovědí je pokládáno za správné. Dle
mého názoru je to výsledek toho, že BCAA patří mezi nejčastější a tudíž i
nejznámější suplementy vůbec. Kromě funkce ochranné jim bývá přisuzována i
funkce anabolická (viz obr. 16).
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5.17 Doporučení pro klienta s cílem nabírání svalové hmoty

Obr. 17: Doporučení pro klienta s cílem nabírání svalové hmoty
Diskuze k otázce: Otázka cílena na znalosti specifického využití
suplementů pro klientelu s cílem nárůstu svalové hmoty. Sacharido-proteinové,
glutamin a kreatin přípravky jsou nejvíce používané sportovci v objemovém
období. Sacharido-proteinové přípravky využíváme jako okamžitý zdroj
jednoduchých sacharidů a k doplnění ztrát svalového glykogenu. Glutamin
používají jako prostředek podporující svalový růst a regeneraci. Kreatin využívají
zejména na tvorbu svalové hmoty podporující účinky (viz obr. 17).
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5.18 Kasein a jeho využití z hlediska denní doby

Obr. 18: Kasein a jeho využití z hlediska denní doby
Diskuze k otázce: Otázku správně vyhodnotilo 76 % (viz obr. 18). Kasein
je nerozpustná frakce mléka vhodná jako zdroj bílkovin večer před spánkem.
Během noci dochází v organismu ke katabolickým, respektive katabolickoanabolickým, tzn. regeneračním procesům. U intenzivně trénujících sportovců je
spánek nejdůležitější fází obnovy svalových tkání a regenerace zásob svalového
glykogenu, k jejichž poškození došlo během tréninku. Abychom byly maximálně
podpořeny regenerační pochody, je potřeba zařadit tzv. „pomalé proteinové
suplementy“ (např. micelární kasein), tedy rozhodně jiné, než potřebuje tělo v
průběhu dne. Doba vstřebávání kaseinu trvá až 7 hodin, což je 2x déle než u
proteinu syrovátkového.
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5.19 Množství monosacharidů před tréninkem

Obr. 19: Množství monosacharidů před tréninkem
Diskuze k otázce: V této otázce se více než polovina respondentů domnívá
(viz obr. 19) o pozitivním vlivu většího množství monosacharidů konzumovaných
krátce před fyzickým výkonem. V tomto případě se ovšem monosacharidy (např.
glukózu) použít nesmí. Naopak se upřednostňují cukry s nízkým glykemickým
indexem, které zajistí stabilitu krevního cukru a ne jeho výkyvy! Vysoké
množství rychlých cukrů vede k masivní inzulínové reakci, která naopak za
následek útlum organismu.
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5.20 Konzumace energetických nápojů

Obr. 20: Konzumace energetických nápojů
Diskuze k otázce: Dle výsledku (viz obr. 20) se lze domnívat, že
respondenti chápou užívání energetických nápojů pouze jako příležitostný
stimulační prostředek. Svým obsahem se rozhodně nejedná o nápoje, které by se
měly pravidelně objevovat v pitném režimu.
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5.21 Vedlejší účinky užívání suplementů

Obr. 21: Vedlejší účinky užívání suplementů
Diskuze k otázce: Celých 64 % předpokládá, že užívání doplňkové stravy
sebou nenese žádná rizika. Jak samotný název napovídá jedná se o látky nebo
jejich směsi, které by měly být doplněním hlavní složky bohaté stravy. Ve
specifických potřebách je užívání doplňků opodstatněné, nicméně rozhodně zde
neplatí čím více tím lépe. Předávkování určitými látkami může mít za následek
nejrůznější formy zdravotních komplikací (viz obr. 21).
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6

Diskuze
Z výsledků výzkumu diplomové práce bylo zjištěno, že i přes určitý stupeň

nelze prokázané vědomosti pokládat za dostatečné. Doplňková výživa se zejména
v poslední době stává fenoménem stále více pronikajícím nejen do běžného
života, ale také do sportu v kondiční úrovni. Je tedy nutné tyto znalosti doplnit.
V současné době lze absolvovat mnoho trenérských či výživových kurzů a
škol poskytující určité znalosti v oblasti sportovní výživy. Řada z nich je ovšem
spíš zaměřena komerčně než na získání nových vědomostí. Dle mého názoru na
trhu chybí vzdělávací kontinuální program zaměřený jednak na oblast nových
cvičebních poznatků, ale také na oblast suplementů. Ty jsou oproti vzdělávání v
oblasti cvičebních metod opomíjeny.
Dle získaných informací byl vypracován návrh úvodní vzdělávací
jednotky zaměřené na výživové doplňky (viz příloha 2).
Testovaný vzorek respondentů je profesně situován do Prahy a blízkého
okolí. Předpokládal jsme, že díky větší konkurenci a boji o zákazníka je na
znalosti trenérů kladen vedením fitness center větší důraz než je tomu obvyklé v
menších městech. Oslovení trenéři působí zejména v zařízeních, které se svou
kvalitou a zacílením řadí mezi nejlepší fitness a wellness centra v Praze a
republice. Množství fitness trenérů odpovídajících na námi zaslaný dotazník je
nízké díky omezenému počtu trenérských týmů jednotlivých zařízení. Je nutné
také přiznat i časovou tíseň, ve které jsem se v při vyhodnocení práce nacházel.
Dle probádané literatury neexistuje dotazník na hodnocení znalostí v oblasti
sportovní výživy. Dotazník byl proto sestaven dle vlastního úsudku.
V práci je použito 16 zdrojů. I když se podařilo z uvedených zdrojů
problematiku suplementů ve fitness dostatečně zpracovat, je nutno podotknout, že
na našem knižním trhu jsou publikace s aktuálními poznatky z oblasti sportovní
výživy nedostatkovým zbožím.
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Závěr
Tato práce se věnovala dynamicky se rozvíjejícímu odvětví potravních
doplňků a úrovni vědomostí fitness trenérů v této oblasti. V teoretické části jsou
popsány potravní doplňky a nastíněn jejich význam nejen pro běžnou populaci,
ale především pro jedince věnující se sportu. V další části je doplňková výživa
vymezena dle platné legislativy.
Značný podíl teoretické části byl věnován rozdělení doplňků stravy dle
funkčního uplatnění. V práci jsou podrobně charakterizovány nejen jednotlivé
skupiny, ale především jejich nejužívanější a nejznámější zástupce. V závěru
teoretické části je uveden význam vzdělávání v oblasti doplňkové výživy pro
fitness trenéry a zmíněny možnosti, jakými lze rozvíjet současný stav znalostí.
V praktické části je vytýčena otázka: „Jsou znalosti fitness trenérů v
oblasti suplementů dostatečné?“ Pro výzkum byl zvolen kvantitativní výzkum
pomocí dotazníku a následně statisticky vyhodnocen. Dotazník byl z části
zaměřen na zvyklosti užívání doplňkové výživy a z části je zaměřen na znalosti
fitness trenérů v této oblasti. Dotazník je uveden v seznamu příloh pod označením
Příloha 1.
Po vyhodnocení výsledků je zřejmé, že znalosti fitness trenérů v oblasti
suplementů nejsou dostatečné. Zjištění této skutečnosti mě vedlo k zamyšlení nad
vytvořením návrhu vzdělávacího plánu, jehož jednotka je součástí seznamu příloh
pod označením Příloha 2.
Výsledky práce mohou přispět k vytvoření vzdělávacího programu v
oblasti sportovní výživy určeného pro trenéry posiloven, fitness center a
podobných druhů zařízení. Tento vzdělávací plán by mohl postupovat od
obecného rozdělení výživových doplňků až k jednotlivým přednáškám
zaměřeným na cíl klienta např. jaké suplementy doporučit klientovi s cílem
snížení hmotnosti apod..
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Seznam použitých zkratek
1.

ATP - adenosintrifosfát (ATP, zkratka z angl. adenosine triphosphate),
nejběžnější energetické oběživo živých systémů

2.

BCAA - větvené aminokyseliny L-Leucin, L-Isoleucin a L-Valin tvoří
významnou část všech aminokyselin tvořících svalovou tkáň

3.

CEE(Creatin - ethyl ester) - je látka prodávaná jako podpora pro sportovní
výkonnost a pro vývoj svalů v kulturistice. Je to ethylester (derivát)
kreatinu, z něhož je vyroben

4.

CFM - (CrossFlowMicrofiltration) - Výrobní technologie proteinových
koncentrátů, řeší problém, jak šetrně oddělit ušlechtilé bílkoviny ze
syrovátky od dalších látek

5.

CLA - konjugovaná kyselina linolová, polynenasycená mastná kyselina,
vyskytuje se v hovězím, skopovém, vepřovém, kachním mase (ale jen
pasoucích se zvířat)

6.

ČIA - Český institut pro akreditaci

7.

DDD - (Doporučená Denní Dávka) v anglicky mluvících zemích RDA
(RecommendedDailyAllowance)

8.

EFSA - evropský úřad pro bezpečnost potravin

9.

EGCG

(Epigalokatechingalát)

je

jednou

z nejdůležitějších

složek

obsažených v zeleném čaji, má termogenní účinek ( podpora spalování
tuku ), účinek ochrany svalové hmoty před poškozením a antioxidační
účinek
10.

GI -Glykemický index - je bezrozměrná veličina, která udává rychlost
využití glukózy tělem z určité potraviny

11.

HCA - hydroxycitronová kyselina zde pochází z ovoce GarciniaCambogia,
podpůrný prostředek k redukci váhy

12.

HGH - (HumanGrow Hormon) - hormon, vylučovaný hypofýzou, jeho
molekulární struktura obsahuje 191 aminokyselin

13.

HMB - beta-hydroxy-beta-methylbutyrát - poslední dobou hojně užívaná
sportovci ke zvýšení fyzického výkonu

14.

IGF-1 - inzulínový růstový faktor s vysokým anabolickým potenciálem
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15.

IOX - (Ion Exchange) - iontová výměna - jedna z nejlepších metod výroby
proteinových koncentrátů

16.

IU - International Unit - mezinárodní jednotka, je měrná jednotka pro
množství účinné látky, založená nikoli na hmotnosti, nýbrž na naměřeném
biologickém působení nebo účinku. Užívá se ve farmakologii a v lékařství
pro vitamíny, hormony, léky, vakcíny, krevní produkty a podobné
biologické látky.

17.

MCT tuky - (Medium ChainTriglycerides - MCT) -Mastné kyseliny se
střední délkou uhlíkatého řetězce, alternativní zdroj energie u velmi
dlouhých vytrvalostních výkonů

18.

Mzd ČR - Ministerstvo zdravotnictví České republiky

19.

n-3 MK - Omega-3 nenasycené mastné kyseliny, pozitivní vliv na
kardiovaskulární a imunitní systém

20.

SZPI - Státní zemědělské a potravinářské inspekce

21.

WPC- (WheyProteinConcentrate) - syrovátkový koncentrát, obsahuje
poměrně značné množství laktózy 20-50% a kolem 5% tuku.

22.

WPI- (WheyProteinIsolate) - syrovátkový izolát, technologicky vyspělejší
metoda výroby proteinových koncentrátů s menším obsahem laktózy a
tuku.
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Seznam příloh
Příloha 1
Dotazník
Vážení kolegové,
jmenuji se Filip Krusberský a jsem studentem Masarykovy univerzity v
Brně, fakulty sportovních studií, obor Učitelství tělesné výchovy. Ve své
diplomové práci provádím výzkum, kterým chci zjistit Váš postoj k užívání
potažmo k doporučování suplementů vašim klientům.
Rád bych Vás požádal o spolupráci při vyplnění následujícího dotazníku.
Vyplňte prosím dotazník co nejpravdivěji a dle specifikací vašeho přístupu k
výživě a fitness. Vyplnění dotazníku zabere cca 15 minut. Veškeré údaje
zjišťované a zapsané v tomto dotazníku slouží k výzkumu užívání suplementu ve
fitness a znalostí trenérů v této oblasti.
1. Pohlaví
•

muž

•

žena

2. Věk
•

18-25

•

26-30

•

30-35

•

35-40

•

40-...

3. Užíváš sám doplňky stravy?
•

ano

•

ne
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4. Kolik druhu doplňků užíváš?
•

1

•

2

•

3 a vice

5. Jak často doplňky užíváš?
•

denně

•

příležitostně

•

vždy v určitých cyklech

6. Dodržuješ DDD?
•

ano

•

ne

7. Doporučuješ doplňky stravy svým klientům?
•

ano

•

ne

8. Doporučuješ doplňky stravy všem svým klientům?
•

ne, specifikuj

•

ano

9. O kterou skupinu potravních doplňku mají Tví klienti největší zájem?
•

gainery

•

proteinové koncentráty

•

spalovače tuku

•

stimulanty

•

vitaminy, minerály

10. Odkud čerpáš informace v oblasti doplňkové stravy?
•

z odborných publikaci

•

z časopisu
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•

z internetu

11. Jakým způsobem se v oblasti sportovní výživy vzděláváš?
•

samo studium

•

kurzy

•

škola

12. Ovlivňuje Tvůj výběr reklama?
•

ano

•

ne

13. Dokázal by jsi charakterizovat rozdíl mezi doplňkem stravy a potravním
doplňkem?
•

jedná se o jedno a totéž

•

potravní doplněk jsou pouze jednotlivé substance, doplněk stravy je jejich
směs

•

doplněk stravy řadíme mezi léčiva zatímco potravní doplněk ne

14. Pokládáš bílkoviny za biologicky více hodnotné něž živočišného
•

ano

•

ne

15. K čemu by jsi doporučil BCAA
•

rychlejší regeneraci po tréninku

•

k stimulaci před výkonem

•

k nárůstu svalové hmoty

16. Které produkty navrhuješ po tréninku pro klienta -s cílem nabrat hmotu
•

Glutamin, sacharidový koncentrát (14 % bílkovin), kreatin

•

100 % whey protein

•

aminokyseliny, sacharidy s nízkým GI

17. V které fázi dne by jsi doporučil bílkoviny pocházející z kaseinu
•

ráno, kdy je nižší hladina krevního glykogenu
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•

po tréninky, jako komplexní zdroj aminokyselin

•

večer, díky dlouhé době štěpení kaseinu

18. Doporučil by jsi krátce před tréninkem vyšší množství jednoduchých
cukrů a proč?
•

ne, vzniká riziko hypoglykemie

•

ano, pozvolným zvýšením hladiny krevního cukru dosáhneme dlouhého
přísunu energie

•

ano, prudké zvýšení hladiny krevního cukru má za následek produkci
inzulinu

19. Jak často piješ energetické nápoje?
•

nikdy

•

zřídka

•

1-2x týdně

•

2-4x týdně

•

denně

20. Znáš nějaká rizika spojena s užíváním doplňků stravy?
•

ne

•

ano, vyjmenuj

79

Příloha 2
Vzdělávací jednotka - úvodní

Suplementy ve fitness

Filip Krusberský
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Definice dle legislativy
Doplňky stravy - potraviny, které se od potravin pro běžnou potřebu
odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s
nutričním nebo fyziologickým účinkem, kdy byly vyrobeny za účelem doplnění
běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav.
Vymezují se z kategorie léčiv - nejsou určeny k prevenci (předcházení)
nebo léčbě jakékoliv nemoci.
Dle zákona (č.456/2004 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích) jsou
doplňky stravy potraviny, které se od potravin pro běžnou potřebu odlišují
vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo
fyziologickým účinkem.
Potravní doplňky jsou jednotlivé substance s významným biologickým
účinkem. Mezi zástupce patří např.:
•

vitaminy

•

enzymy

•

aminokyseliny

•

minerály

•

extrakty a další látky.
Průběžně doplňovanou databázi potravin pro zvláštní výživu a doplňků

stravy schválených Mz ČR lze nalézt na stránkách registru rozhodnutí hlavního
hygienika https://snzr.ksrzis.cz/snzr/rrh/.
Co vyčteme z etikety
Z etikety volně prodejného doplňku stravy může dozvědět i :
•

Registrovaný obchodní název a stručná charakteristika doplňku

•

Označení, že jde o doplněk stravy či potravinu určenou pro zvláštní výživu

•

Velikost balení a forma zpracování

•

Název, adresu výrobce
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•

DDD (doporučená denní dávka)

•

Obsah hlavních účinných látek v jednotce balení ve 100 g a v DDD

•

Údaje o energetické hodnotě (kJ a kcal) živin

•

Je-li bílkovina – původ

•

Je-li mléko – obsah laktózy

•

Údaje o složení (včetně stabilizátorů, barviv apod.)

•

Údaj o obsahu případných alergenů (lepek apod.)

•

Omezení pro děti, těhotné apod.

•

Návod na uskladnění

•

Celková hmotnost výrobku

•

Doba použitelnosti

•

Čárový kód a jeho číslo

•

Informace o recyklovatelnosti obalu

•

Údaj o kvalitě výrobku

•

Doporučená Denní Dávka (DDD)
Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek včetně dalších

požadavků na doplňky stravy a na obohacování potravin v ČR upravuje vyhláška
225/2008 Sb. dostupná na www.szpi.gov.cz.
V anglicky mluvících zemích je státem stanovený limit pro příjem
hlavních výživných látek nazýván RDA (Recommended Daily Allowance).
Z historického hlediska můžeme DDD jako veličinu spojit s nástupem
potravin ve formě polotovaru, kdy díky tepelnému zpracování ztrácí svou
skutečnou výživnou hodnotu.
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Fortifikace potravin
Je obohacování potravin jako přídavek jedné nebo více esenciálních živin
za účelem prevence nebo odstranění prokázané výživové deficiente živin.
Legislativně je obohacování ošetřeno ve vyhlášce č. 53/2002 Sb.
V ČR se v současné době vitaminizují nejrůznější nápoje, oleje, těstoviny,
cukrovinky, cereální tyčinky sušenky či speciální dietetika. Dnešním trendem je
přidávat do potravin další látky, například extrakty rostlin, aminokyseliny či
přímo protein.
Formy skupenství
•

Kapsle

•

Tablety

•

Prášková forma

•

Tekutiny

•

Micely

Druhy kapslí
•

s otevíratelným obalem + sypká směs

•

s měkkým obalem + tekutina olejového typu

Druhy tablet
•

nepotahované - obtížné polykání

•

potahované - cílem je ji ochránit před působení žaludečních šťáv

Prášková forma
•

nejjednodušší a tím nejčastěji se vyskytující formou

•

riziko hrudkovatění a navlhnutí

•

k přímé spotřebě nebo k přípravě nápoje

Tekutiny
•

snadná vstřebatelnost a snadné polykání
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Formy tekutin:
•

gel

•

ve formě aerosolu - spreje

•

kapky

•

sirup

•

koncentrát

Micel
•

vstřebatelnost až na 90%

•

konkrétní látka uzavřena do micel (miniaturní kuličky)

•

lépe vstřebatelná v zažívacím traktu

•

např. micelární kasein

Kategorizace doplňků stravy
1. Svalový růst a síla (Proteiny, hydrolyzáty bílkovin, peptidy, aminokyseliny BCAA, Glutamin; kreatin, HMB, Pyruvát)
2. Energizéry (Sacharidy, Energetické nápoje, Kreatin)
3. Hubnutí, podpora vytrvalosti a uvolňování energie (Kofein, CLA, karnitin,
koenzym Q10, chróm, vláknina, HCA)
4. Zvyšování imunity s cílem zdravotní prevence (Echinacea, ginkobiloba, lněný
olej, chondroitin, glukosamin, GLA, n-3 MK)
5. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky (Vitamin C, vápník, hořčík,
multivitaminové směsi, β-karoten)
6. Sportovní nápoje (energetické a iontové nápoje)
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Resumé
Diplomová práce se zaobírá problematikou suplementů a úrovně
vědomostí trenérů ve fitness. Teoretická část obsahuje definicí doplňků,
legislativní vymezení, formy jejich skupenství a rozdělení do skupin. V závěru
teoretické části je popsána úloha trenéra a jsou zde zmíněny možnosti jimiž lze
rozšířit znalosti v oblasti výživy a sportovních doplňků.
Obsahem praktické části je odpověď na výzkumnou otázku, zda jsou
vědomosti fitness trenérů v oblasti suplementů dostatečné. Výzkum byl proveden
pomocí dotazníku.
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Resume
This diploma thesis deals with the issue of supplements and the level of
trainers’ knowledge in the fitness centers. The theoretical part contains definitions
of supplements, legislative definition, forms of supplements’ states and their split
into groups. As a conclusion of the theoretical part is described the role of trainer
and as well different options in what way can be their knowledge on nutrition and
sports supplements enhanced.
The practical part provides the answer to the research question whether
knowledge of fitness trainers is sufficient in terms of supplements. The research
was conducted using a questionnaire.
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