MASARYKOVA UNIVERZITA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Bakalářská práce

2013

Jan Páleníček

Masarykova univerzita v Brně
Lékařská fakulta

Ergogenní doplňky stravy
Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce:

Autor:

Mgr. Vlastimil Chadim

Jan Páleníček
obor Nutriční terapeut
Brno, srpen 2013

Jméno a příjmení autora: Jan Páleníček
Název bakalářské práce: Ergogenní doplňky stravy
Pracoviště: Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Vlastimil Chadim
Rok obhajoby bakalářské práce: 2013
Počet stran: 93
Anotace - česky:
Ergogenní doplňky stravy jsou významnou komoditou na trhu s doplňky stravy.
Teoretická část práce je věnována hlavním ergogenním látkám - kofeinu a kreatinu, které jsou
součástí ergogenních doplňků stravy. Vybrané ergogenní doplňky stravy jsou posuzovány při
fyzické zátěži, sledována je bezpečnost ergogenních doplňků stravy a jejich nežádoucí a
pozitivní účinky na lidský organismus. U zvolených ergogenních substancí je popsán
mechanismus působení, funkce v energetickém metabolismu, tvorba metabolitů a dávkovaní
vztažené ke sportovnímu výkonu. Práce popisuje řadu proběhlých klinických studií o
působení ergogenních látek při sportovním výkonu. Praktická část analyzuje četnost
konzumace ergogenních doplňků stravy a vlastní zkušenosti s nimi. Bylo provedeno
dotazníkové šetření pomocí webového dotazníku. Výsledky praktické části potvrzují určité
specifické souvislosti v konzumaci ergogenních doplňků stravy u jednotlivých forem sportů a
jejich rostoucí význam.

Klíčová slova:
Ergogenní doplňky stravy, kofein, kreatin, sacharidy, aminokyseliny, karnitin, fyzická
zátěž

Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných
norem.

Author: Jan Páleníček
Title: Ergogenic dietary supplements
Department: Department of Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Masaryk University
Supervisor: Mgr. Vlastimil Chadim
Year: 2013
Number of pages: 93

Annotation:

Ergogenic nutritional supplements are an important commodity market supplements.
The theoretical part is devoted to the main ergogenním substances - caffeine and creatine,
which are part of the ergogenic food supplements. Selected ergogenic supplements are
assessed during physical activity, monitored the safety of ergogenic supplements and their
negative and positive effects on the human body. The selected ergogenic substances describes
the mechanism of action in the energy function metabolism, formation of metabolites and
dosing relative to sports performance. This work describes a number of past clinical studies
on the effect of ergogenic substances in sport. The practical part analyzes the frequency of
consumption of ergogenic supplements diet and my own experience with them. A
questionnaire was investigation using a web questionnaire. The results of the practical part
refer to certain specific context in consumption ergogenic supplements in various forms of
sports and their growing importance.

Key words:
Ergogenic dietary supllements, coffeine, creatine, carbohydrates, amino acids,
carnitine, physical exertion.

I agree that the thesis may be borrowed for the purposes of research and cited according to
valid standards.

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr.
Vlastimila Chadima a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.

V Brně dne …………………

…………………………………
Jan Páleníček

Tímto děkuji Mgr. Vlastimilu Chadimovi za odborný dohled, cenné rady a podporu při
zpracování této bakalářské práce, MVDr. Halině Matějové za poskytnutí studijních materiálů,
vstřícný přístup a pochopení a svým blízkým za veškerou trpělivost.

Obsah

1

Úvod .............................................................................................................................................. 10

2

Doplňky stravy .............................................................................................................................. 11
2.1

Doplněk stravy a potravinový doplněk ................................................................................. 11

2.2

Ergogenní látky ..................................................................................................................... 11

3

Energetický metabolismus organismu........................................................................................... 12

4

Kofein............................................................................................................................................ 15

5

6

4.1

Stanovení kofeinu.................................................................................................................. 16

4.2

Absorpce, distribuce a eliminace........................................................................................... 16

4.3

Guarana ................................................................................................................................. 16

4.4

Účinky na centrální nervovou soustavu ................................................................................ 17

4.5

Účinky na kardiovaskulární systém ...................................................................................... 18

4.6

Účinky na renální systém ...................................................................................................... 19

4.7

Účinky na respirační systém ................................................................................................. 20

4.8

Účinky na svalovou soustavu ................................................................................................ 20

4.9

Účinky na gastrointestinální trakt.......................................................................................... 21

4.10

Ergogenní účinky kofeinu .................................................................................................... 21

4.11

Fyziologické a farmakologické vlastnosti ............................................................................. 24

4.11.1

Bezpečná a toxická dávka kofeinu ................................................................................ 24

4.11.2

Kofein ve spojitosti s kardiovaskulárním a nádorovým onemocněním ........................ 25

Kreatin ........................................................................................................................................... 26
5.1

Mechanismus působení a účinku kreatinu na sportovní výkon ............................................. 26

5.2

Chemické složení a metabolismus kreatinu .......................................................................... 27

5.3

Kreatin jako ergogenní doplněk stravy ................................................................................. 28

5.4

Dávkování a dostupnost kreatinu .......................................................................................... 29

5.5

Kreatin a vysoce intenzivní sportovní zátěž v terénních studiích ......................................... 30

5.6

Kreatin ethyl ester (CEE) ...................................................................................................... 32

Potenciálně ergogenní substance ................................................................................................... 32
6.1

Vlastnosti ergogenních doplňků stravy určených pro sportovce ........................................... 32

6.2

Sacharidy ve výživě sportovců .............................................................................................. 33

6.3

Iontové Nápoje ...................................................................................................................... 36

6.3.1

Hydratace organismu..................................................................................................... 36

6.4

Energetické gely a tyčinky .................................................................................................... 38

6.5

Bílkoviny ............................................................................................................................... 39

6.5.1
6.6

Aminokyselinové doplňky stravy .......................................................................................... 41

6.6.1

BCAA ............................................................................................................................ 41

6.6.2

L – glutamin .................................................................................................................. 42

6.6.3

L-arginin ........................................................................................................................ 43

6.6.4

HMB .............................................................................................................................. 44

6.7
7

Příjem bílkovin u sportovců .......................................................................................... 40

Karnitin ................................................................................................................................. 45

Praktická část ................................................................................................................................ 47
7.1

Úvod ...................................................................................................................................... 47

7.2

Cíle práce .............................................................................................................................. 47

7.3

Vyšetřované osoby a metodika ............................................................................................. 47

7.4

Výsledky ............................................................................................................................... 48

8

Diskuze .......................................................................................................................................... 78

9

Závěr ............................................................................................................................................. 80

10

Seznam použité literatury .......................................................................................................... 81

Příloha………………………………………………………………………………………86

Seznam symbolů a zkratek
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ADP adenosindifosfát
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MCT triglyceridy tvořené mastnými kyselinami se střední délkou uhlíkatého řetězce
PLA placebo
RDI doporučený denní příjem
BCAA větvené aminokyseliny
VO2max maximální spotřeba kyslíku
VOŠ vyšší odborná škola
VŠ vysoká škola
ZŠ základní škola

HPP hlavní pracovní poměr
VPP vedlejší pracovní poměr
OH olympijské hry
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Úvod

Doplňky stravy jsou současně na obchodním trhu velmi prodávaným produktem a
tendence prodeje je na vzestupu. Firmy prodávající doplňky stravy rozšiřují místa prodeje o
lékárny a super/hypermarkety, kde se zvyšuje sortiment doplňků stravy. Se zájmem
konzumentů doplňků stravy roste v České republice a v zahraničí vyšší nabídka těchto
produktů. Ergogenní doplňky stravy, jak jsem v bakalářské práci nazval, jsou produkty
podporující svalovou práci a za specifických podmínek zvyšují výkonnost sportovce. Velký
sortiment doplňků stravy na našem trhu může uvést nakupujícího do neznalosti o kupovaném
doplňku stravy. Důvodem je velice široká paleta různých typů a směsí doplňků stravy pod
různým označením. Je podstatné zdůraznit, že část prodávaných doplňků stravy se liší pouze
poměrem obsažených živin a sortiment tak navyšuje o další „nové“ produkty které mají
funkci nalákat zákazníka. U většiny doplňků stravy se můžeme na etiketě informovat o
přesném složení a specifických potravinových tvrzeních, které výrobce deklaruje. Co je
ovšem zarážející a stává se, že produkt v minimech případů obsahuje látky na našem území
zakázané a tedy nevhodné k prodeji. Výrobce ve snaze zvýšit prodej, podstupuje riziko sankce
a vystavuje spotřebitele také klamavým informacím o produktu.
Práce obsahuje nejzákladnější ergogenní substance, které se nachází ve většině doplňků
stravy určené pro sportovce. Teoreticky je popsán ergogenní účinek dvou nejzásadnějších
ergogenních substancí, kofeinu a kreatinu. V práci je uveden základní mechanizmus působení
určitých ergogenních látek pro specifické potřeby organismu před a v průběhu fyzické zátěže,
tak i ve fázi regenerační. Teoretická část také odkazuje na nejrůznější klinické studie
provedené u sportovců různých odvětví. Řada sportovců odlišných disciplín využívá
specifické ergogenní doplňky stravy, vytvářející sportovní benefit ve výkonu nebo
regenerační fázi. Praktická část práce byla provedena dotazníkovým šetřením u aktivních
sportovců. Aktivní sportovci byli roztříděni do tří typů sportů, dle specifických kritérií. Byla
zjišťována četnost spotřeby daných ergogenních doplňků stravy, vlastní zkušenosti a míra
spotřeby před rokem. Z výsledků dotazníkového šetření u aktivních sportovců tří typů sportů
vyvstávají specifické souvislosti konzumace ergogenních doplňků stravy a preference
konzumace u pohlaví a věkových skupin respondentů.
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2

Doplňky stravy

Doplňky stravy jsou upraveny zákonem o potravinách a tabákových výrobcích
č.110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o potravinách). Doplňky stravy
jsou potraviny, jejichž účinkem je doplňovat běžnou stravu o koncentrovaný zdroj vitamínů a
minerálních látek nebo látek s nutričním účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo
v kombinaci, určené k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích (35).

2.1 Doplněk stravy a potravinový doplněk

Doplňky stravy je potřeba chápat jako potraviny, doplňující náš životní styl. Doplňkům
stravy se často říká potravinové doplňky a je potřeba tyto dva termíny od sebe oddělit.
Potravinovými doplňky myslíme pouze látky obsažené v produktu, které jsou součástí balení
doplňku stravy. Některé látky obsažené v doplňku stravy jsou označovány jako ergogenní
substance a jsou potencionálně stimulující pracovní kapacitu organismu. Odvozené z řeckého
slova „ergo“= práce (1).

2.2 Ergogenní látky

Vědecké doklady o ergogenních účincích látek, tedy o účincích podporující pracovní
výkonnost, existují jen pro několik málo živin. „Subjektivní zkušenosti jednotlivých sportovců
nemohou být použity jako jediné správné vodítko pro vytvoření obecných doporučení. Proto
jsou tyto často diskutované a používané látky označovány jako „potencionálně ergogenní“ –
tedy možná podporující výkonnost.“ (1) Mezi ergogenní látky řadíme anabolické steroidy a
látky zneužívané ve sportovním odvětví, které se výrazně podílí na vzrůstu svalové hmoty a
výkonnosti sportovce (43). Vzhledem k bezpečnosti užívání a zachování základních
morálních hodnost sportu je následující práce koncipovaná na látky ve sportu povolené. Jako
ergogenní látky v této práci budeme popisovat kofein a kreatin. Dále jsou to potenciálně
ergogenní látky, jejichž účinek má pravděpodobně ergogenní vliv na lidský organismus. U
hlavních potenciálně ergogenních látek popíšeme sacharidové doplňky stravy v různých
11

formách podání (iontové nápoje, gely, tyčinky a tablety), bílkoviny, aminokyselinové doplňky
stravy a karnitin. Ostatní možné potenciálně ergogenní látky, jako vitamíny, minerální látka,
stopové prvky, koenzym Q10, taurin, nebudou v této práci popisované. (1,2).

3

Energetický metabolismus organismu

Každá fyzická zátěž ovlivňuje energetické nároky kosterních svalů, aby bylo možné
výkon uskutečnit je potřeba splnit energetické podmínky. Pro optimální dlouhodobou
sportovní výkonnost je nejdůležitějším faktorem vyrovnaná energetická bilance, tedy poměr
mezi výdejem a příjmem energie. Energetický výdej se musí rovnat energetickému příjmu
k dosažení neutrální energetické bilance organismu (2).
Organismus využívá dva typy energetického systému při sportovním výkonu. První typ
dráhy je anaerobní cesta, která využívá fosfátové a glykolytické procesy. Druhým typem je
dráha aerobní (oxidační). Anaerobní cesta charakterizující fosfátový systém je nejvíce
využívána při aktivitách trvající několik sekund s vysokou intenzitou. Anaerobní cesta
poskytuje maximální energii pro sval, který je schopen vykonat pouze tři svalové kontrakce.
To potvrzuje fakt, že maximální intenzita svalu je striktně omezena, brzy nastává stav
vyčerpání (33).
Při anaerobní cestě zisku energie se spotřebovávají vysokoenergetické fosfáty, které
fungují jako „energetické oběživo“. Mezi ně řadíme fosfoenolpyruvát, karbamoylfosfát, 1,3bisfosfoglycerát a kreatinfosfát. Za předpokladu, že je odpovídající enzymové vybavení, může
adenosindifosfát ADP přijímat fosfátovou skupinu z vysokoenergetických zdrojů obsahujících
fosfor. Tímto způsobem cyklu ATP/ADP (adenosintrifosfát/adenosindifosfát) propojuje
procesy generující fosfor. Tyto procesy vysokoenergetický fosfát spotřebovávají, dochází
k spotřebě a regeneraci ATP (39). ATP se tvoří v mitochondriální matrix za přítomnosti
enzymů a kyslíku. Sloučenina ATP obsahuje vysoký obsah využitelné energie, která se
snadno štěpí a uvolňuje. Kreatinfosfát (CP) je další molekulou obsahující makroergní vazbu a
snadno se zakomponuje do makroergní vazby ATP. Celá reakce trvá zlomky sekundy. CP je
ve svalu poměrně velké množství, asi pětinásobek ATP a proto CP tvoří důležitou zásobu
energie (42).
Aerobní cesta zisku energie nenastupuje náhle, ale tvoří komplex získávání energie
s pozvolným nástupem. Co ovlivňuje aerobní cestu je intenzita, doba trvání, četnost a typ
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činnosti, dále pohlaví jedince, genetika, trénovanost a předchozí příjem živin a energie. Jaké
živiny jsou využívány k uspokojení energetických potřeb organismu v průběhu pohybových
aktivit? Přibližně 50-60% energie při 1 až 3 hodinovém nepřetržitém cvičení na úrovni 70%
maximální spotřeby kyslíku se využívá ze sacharidů a zbytek z mastných kyselin. Trénovaní
jedinci nemění celkový objem energie vynaložené na svalovou činnost, ale mění podíl
spotřebované energie ze sacharidů a tuků. V důsledku aerobních tréninků se zvyšuje tvorba
ATP z tuků a klesá spotřeba sacharidů. Trénovaný jedinec tedy využívá vyšší podíl tuků
k naplnění energetických požadavků svalu než netrénovaný jedinec, vykonávající stejnou
činnost. Mastné kyseliny s dlouhým řetězcem se stávají u trénovaných jedinců přednostním
palivem pro svalovou aerobní aktivitu (2, 33).
Adenosintrifosfát (ATP) a kreatinfosfát (CP) poskytují snadno dostupnou energii,
přítomnou

ve

svalu.

Aktivita

enzymu

kreatinkinázy přenáší

fosfátovou

skupinu

z kreatinfosfátu na ADP, z kterých se tvoří ATP. Součástí energetického procesu je aktivita
katalytické přeměny ATP na ADP, což zajišťuje ATPáza. Vyšší koncentrace ATP ve svalu
neustále zajišťuje vyšší aktivita kreatinkinázy než ATPázy. Limitujícím faktorem pro
množství ATP je hladina CP. Množství ATP přítomné v kosterním svalu není dostačující pro
zajištění nepřetržité dodávky energie, zvláště při vysokých intenzitách cvičení. Množství
kreatinfosfátu je oproti ATP ve svalu k dispozici více, a proto je CP primární energický
substrát používaný pro vysoce intenzivní a krátce trvající činnosti. Zásoby CP v kosterních
svalech slouží k resyntéze ATP (33).
Studie přinesly informaci, že i při velmi krátkém intenzivním běhu (40 m sprint) dojde u
stehenního svalu ke zvýšení hladiny laktátu a hladina CP se při následujícím běhu snižuje. CP
v tomto případě nepřispívá k novotvorbě energie. Příkladem využití energie CP může být
závodník ve vzpírání nebo rychlé výpady v kolektivních sportech jako je košíková, házená či
lední hokej. Součástí první energetické dráhy je i využívání svalového glykogenu a glukózy,
které jsou rychle anaerobně metabolizovány přes glykolytickou kaskádu. Cesta anaerobní
glykolytické dráhy zajišťuje svalovou akci trvající od 60 do 180 sekund. Přibližně 25%
svalového glykogenu je využíváno během jednoho 30 vteřinového sprintu. Fosfátová ani
glykolytická dráha nemůže udržet dlouhodobé poskytování energie, a tak dochází k přímo
úměrnému snížení anaerobní dráhy k délce trvání aktivity. Při déle trvající aktivitě se
nejvýznamnější mírou podílí výhradně oxidativní procesy. Výjimka je v prvních několika
minutách aktivity, kdy k produkci energie přispívá také anaerobní metabolismus (2,33).
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Mezi hlavní dodavatele energie patří svalový a jaterní glykogen, krevní glukóza, mastné
kyseliny obsažené ve svalových buňkách a volné mastné kyseliny pocházející z tukové tkáně
a zanedbatelné množství aminokyselin ze svalů, jater a střev. Hlavními živinami
v oxidativním procesu jsou tuky a sacharidy. Až při nedostatku sacharidových zdrojů jsou
omezeně využívány i energetické zdroje z bílkovin, resp. aminokyselin. Energie z bílkovin ve
většině případů nepředstavuje více než 5% celkové energetické potřeby. Při hladovění jsou
aminokyseliny ze svalové tkáně poskytnuty glukoneogenezi, pro novotvorbu glukózy (39).
Poměr využití sacharidů a tuků je závislý především na intenzitě aktivity. Při vysoce
intenzivním cvičení jsou utilizovány sacharidy. Při intenzitě nepřesahující 50% VO2max
(maximální využití kyslíku v mililitrech na kilogram tělesné hmotnosti za minutu) je hlavním
palivem tuk. Oxidační dráha představuje energetickou zásobu pro vytrvalostní běhy (běžecké
tratě v délce nad 1500 metrů), vytrvalostní jízdu na kole nebo plavecké tratě nad 400 metrů.
Se zvýšenou spotřebou kyslíku v pracujícím svalu, tělo využívá více aerobní (oxidativní)
cesty a méně anaerobní cesty. Při aerobních procesech může sval získávat mnohem více ATP
a to prostřednictvím Krebsova cyklu (2, 33,42).

Tab. č. 1: Podíl anaerobního a aerobního metabolismu na produkci energie při
maximálním výkonu o různém trvání (2).
Délka

Anaerobní

Aerobní dráha

aktivity

dráha (%)

(%)

10s

90

10

60s

70

30

5min

30

70

30min.

5

95

60min.

2

98

120min.

1

99
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4

Kofein

Kofein je alkaloid, který je společensky přijatelný a používá se na celém světě
v různých podobách. Kofein se primárně nachází v rostlinných částech listů, zrn a semen.
Přítomnost kofeinu byla zjištěna u mnoha druhů rostlin, jejich počet dosahuje přes sto
identifikovaných s obsahem kofeinu. Populární teorie hovoří o tom, že kofein působí jako
přírodní insekticid. Kofein je smrtelně jedovatý pro larvy komárů, které se přiživují na
rostlinách. Nejvíce pěstované jsou semena z bobulí kávovníku Coffea arabica nebo
canephora, odrůda robusta, přitom Coffea arabica má ve srovnání s Coffea robustou menší
obsah kofeinu. Dále se pěstují listové pupeny a listy z čaje (Thea sinensis, známý jako
Camellia sinensis), matice stromu koly (Cola acuminata) a semena z kakaových stromů
(Theobroma cacao). Kofein patří mezi methylované xantiny a jeho chemický název je 1,3,7trimethylxanthin (39). Kofein se společně s theofylinem a theobrominem nachází v semenech
rostlin kávovníku, kakaovníku, čajovníku, listech maté (tzv. cesmíně paraguajské) a guaraně
(40). Uvedené zdroje jsou charakterizované psychostimulačním účinkem. Kofein byl také
objeven v mátových lístcích z Ilex paraguariensis a kolových ořeších. Kofein je složkou více
jak 60 druhů koření. Anglické slovo kofein pochází z francouzského slova pro kávu „caffee“.
Historické záznamy hovoří o léčebných účincích již před druhým tisíciletím před naším
letopočtem. Konzumace kávy jako nápoje byla datována v 15. století a její účinky byly
využívány mnichy z klášterů k dlouhotrvajícím modlitbám. V roce 1510 byl otevřen první
„coffehouse“ v Mecce a Kahiře, od této doby docházelo k rozšiřování obchodů s kávou do
Evropy. Mechanismus výroby nápoje z rozemletých kávových zrn se děje za procesu
extrakce, kdy dochází za vysoké teploty k přechodu účinných látek z kávové fazole do vody.
Při výrobě instantní kávy se vaří káva ve velkém množství a pak následuje odstranění vody
pomocí vysušení a lyofilizace. Při tomto procesu se zachovávají aromatické vlastnosti
instantní kávy (34).
Největší obsah kofeinu mají specifikované pochutiny a potraviny jako káva, čaj,
čokoláda a energetické nápoje. (3, 34). Vedlejší účinky konzumace kávy může v některých
případech podpořit kyselina chlorogenová, která snižuje chuť na jídlo a irituje žaludeční
sliznici (41). U sportovců je v takovém případě možno využít kapslovou formu kofeinu bez
těchto vedlejších účinků kávy.
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4.1 Stanovení kofeinu

Kofein se stanovuje pomocí UV spektrofotometrie z extraktu organického rozpouštědla.
Po vhodném vyčištění extraktu je kofein stanoven pomocí kolonové chromatografie. Používá
se metoda kapalné chromatografie, která má vysoký výkon. Tyto metody v první fázi extrakce
poskytují přesná data o množství kofeinu v potravinách a fyziologických vzorcích (6).

4.2 Absorpce, distribuce a eliminace

Průměrná hodnota koncentrace kofeinu v krevní plazmě je 8-10 mg/l. Tyto hodnoty jsou
pozorované při orálním pozření nebo intravenózní dávce 5-8 mg/kg. To, v jakém rozsahu se
kofein absorbuje, ovlivňuje mnoho faktorů. Samotná absorpce je odvislá na celkové přijaté
dávce kofeinu, naplněnosti žaludku potravou a nízké hodnotě pH, které mohou ovlivnit
rychlost vyprazdňování žaludku. Kofein vstupuje do prostředí intracelulárních tekutin a
nachází se v tekutinách celého těla jako je cerebrospinální tekutina, sliny, žluč, sperma,
mateřské mléko a pupečníkové krev. Velká část přijatého kofeinu je vyloučena v potu a moči.
Část přijatého kofeinu se váže z 10 až 30% na plazmatické proteiny. Kofein prochází skrz
krevní mozkovou a placentární bariéru, proto je rovnováha výměny z matky na plod
zachovaná (6).

4.3 Guarana

Guaranové tablety tvoří významný zdroj ergogenní látky kofeinu, jež je ve stimulaci
organismu využívaná sportovci. Rostlina guarany (Paullinia cupana) je popínavá, pocházející
z povodí Amazonky a vyskytující se běžně v Brazílii. Obsahuje vysoké množství guaraninu,
chemické látka se stejnými charakteristickými vlastnostmi jako kofein. Guaranin je
synonymum pro kofein. Guaranin je chemicky identický s kofeinem v kávě a čaji. Rostlina
guarana má velké listy a plody podobné velikosti kávových zrn. 1g guarany obsahuje 40 mg
kofeinu, což je přibližně dvakrát větší množství kofeinu tj. 2-4,5 % (až 5% - SUCHÝ,1994)
ve srovnání s kávovými zrny (1-2%) (37, 5). Guarana obsahuje také různé směsi alkaloidů
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jako xantin, theobromin a theofylin. Za aktivní antioxidační účinky guarany vděčíme obsahu
saponinů, tříslovin a flavonoidů, které se v guaraně vyskytují v poměrně vysokých dávkách
(37.). Guarana je uznána jako přijatelná složka některých nápojů a vyšší množství nacházíme
v energetických nápojích. Guarana je přidávána do tablet a kapslí pro zvýšení stimulace
organismu, které poskytují obdobný stimulační účinek jako kofein (4, 5).

4.4 Účinky na centrální nervovou soustavu

Při podávání kofeinu zvířatům byly sledovány neuroendokrinní účinky, jako je
zvyšování kortikosteronu a beta-endorfinu a snižování růstového hormonu a thyreotropinu,
ovšem tyto očekávané účinky nelze demonstrovat v lidské populaci. Psychostimulační účinky
kofeinu jsou sledovány při konzumaci 50-200 mg, což představuje 1-2 šálky kávy (40).
Účinky jsou marginální a často v rozporu s endokrinními účinky.
Kofein je popsán jako centrální nervový stimulant, podílí se na podpoře uvolňování
katecholaminů, serotoninu, kyseliny gama-aminobutyrátové, norepinefrinu a je prokázáno
uvolnění množství acetyl-cholinu. Pozorované účinky v chování organismu jsou již u přijaté
kofeinové dávky 1-3 mg/kg hmotnosti. Ve studiích bylo upozorňováno na vyšší citlivost a
aktivitu kognitivních funkcí, tedy bdělosti, učení, paměti a nálady. Koncipienti ve studiích
uváděli, že po užívání dávky kofeinu se lépe vyrovnávali s únavou. Studie také přinesly
poznatky o vyšším vlivu přijaté dávky kofeinu u starších žen, u kterých docházelo k vyššímu
vnímání stimulujícího efektu na kognitivní funkce. Srovnávací studie u pravidelných
konzumentů kofeinu naznačují, že dochází ke snižování hlavních účinků kofeinu
ovlivňujících náladu a výkonnost. U osob na kofeinu závislých se projevují poruchy spánku.
Pozdní účinky kofeinu mohou snížit celkovou doby spánku a zvýší možnost spontánního
probouzení, které je doprovázené záškuby končetin těla. CNS je ovlivněná účinkem kofeinu,
přičemž nepřímé účinky na příčně pruhované svaly se projevují pozorovaným třesem rukou.
Zvýšené přijaté dávky kofeinu (15 mg/kg) se projevují nervozitou, hučením v uších, bolestí
hlavy, svalovými záškuby, podrážděností, neklidem a bušením srdce. Chronické projevy
nadměrného užívání kofeinu splňují část kritérií pro diagnostikování kofeinismu, tedy
chronickou závislost na kofeinu. Dávka kofeinu 100-200 mg/kg způsobuje mírné delirium
následované záchvaty a smrtí organismu. Oproti dávkám nižším, vedoucím ke stimulaci,
bdělosti, výkonnostním benefitům a snižujícím pocit ospalosti a únavy. Epidemiologické a
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laboratorní studie navrhly příznivé účinky konzumovaného kofeinu na léčbu Parkinsonovy
choroby pomocí zapojení mechanismu přes adenosin A2A receptory. Adenosinové A2A
receptory mají úlohu v léčbě nervových zranění a degenerativních onemocnění jako je
Alzheimerova nemoc. Kofein působí inhibici fosfodiesterázy za pomocí neselektivního
antagonismu adenosinových receptorů spolu s dalšími methylxantiny. Kofein blokuje
adenosinové receptory a tím uvolňuje adrenalin, který stimuluje sympatikus. Vyšší dávky
kofeinu v organismu inhibují fosfodiesterázu a ovlivňují intracelulární kalcium, zvyšující
tvorbu moči a potu. Kofein se považuje za mírné diuretikum, ale dávky menší než 500 mg za
den nezpůsobují dehydrataci ani chronickou nerovnováhu tekutin (37.). Projevem působení
kofeinu je periferní vazodilatace a centrální stimulace CNS a kardiovaskulárního centra.
Dalším účinkem kofeinu je analgetické působení, které je zapříčiněno pronociceptivním
účinkem adenosinu spolu s aktivací adrenergního systému aktivující inhibiční dráhy bolesti
(6, 7, 4).

4.5 Účinky na kardiovaskulární systém

Srdeční tkáň je přímo stimulovaná účinkem kofeinu, zrychluje se srdeční frekvence a
zesiluje kontrakce srdeční svaloviny. Srdeční frekvence je přímo inhibovaná přes nervus
vagus a účinky kofeinu na srdeční sval jsou vysvětlovány jako tachykardie, bradykardie a
nebo k žádnému uvedenému efektu docházet nemusí. Absenci tachykardie nebo bradykardie
je možno objasnit individuálními rozdíly v příjmu stejných dávek kofeinu po delší pravidelné
konzumaci. Klinické studie nepotvrdily, že by účinkem příjmu kofeinu byly pozorovány
srdeční arytmie. Kofeinem způsobenou vazodilatací se zvyšuje krevní tok v malých cévách.
Tyto účinky jsou výsledkem relaxace hladkých svalů cév. Účinky vazodilatace na koronární
cévy byly pozorovány in vitro. In vivo je nemožné pozorovat účinky rozšiřování koronárních
cév. Rozlišné působení kofeinu na krevní oběh, konkrétně působením na výstelku cév, může
snižovat bolesti hlavy. Vlivem kofeinových účinků dochází u pacientů s autonomním
selháním k potlačení postprandiální hypotense. Mezi pozorované kardiovaskulární efekty
patří 5-10% zvýšení systolického a diastolického krevního tlaku do 1-3 hodin od příjmu
kofeinu. Výrazné souvislosti byly nalezeny mezi kofeinovým působením na systolický krevní
tlak a účinky kofeinu na zvýšenou toleranci bolesti. Několik epidemiologických studií
prokázalo, že při běžném příjmu kofeinu dochází ke snížení krevního tlaku. Srdeční frekvence
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je v první hodině po příjmu kofeinu snížena o 5-10%, v následujících 2-3 hodinách dochází
z nárůstu tepové frekvence nad referenční hodnoty. Tyto účinky nejsou zjistitelné
při pravidelné konzumaci kávy, jelikož vzniká vyšší tolerance na účinky kofeinu. Tolerance u
chronického příjmu kofeinu jsou často v rozporu s výsledky uváděnými v literatuře. Je málo
studií spojující užívání kofeinu s hladinou homocysteinu, který sehrává důležitou roli při
rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Účinky kofeinu jsou spojovány s vyšším vztahem ke
kardiovaskulárním onemocněním, ale je nejisté, jestli jsou opravdovou příčinou chorob.
Prováděné epidemiologické studie byly navrženy tak, aby vytvořily vztah mezi příjmem
kofeinu a výskytem infarktu myokardu, mortalitou u ischemických srdečních onemocnění
nebo cerebrovaskulárních příhod. Studie poskytly rozporuplné informace a nepodařilo se
vytvořit významnou souvislost mezi sledovanými atributy (6).

4.6 Účinky na renální systém

Při podání jediné dávky 4 mg/kg kofeinu dochází ke zvýšené exkreci sodíku, vápníku,
hořčíku, draslíku, chloru a zvýšenému odvodu moči z organismu. Mechanismus této mírné
diurézy přispívá ke zvýšené renální filtraci krve, zvyšuje se glomerulární filtrace a snižuje se
tubulární reabsorbce sodíkových a dalších iontů. Efekty zvýšené diurézy moči se výrazně
objevují u zvýšené akutní dávky kofeinu nad 10 mg/kg. Závěrečný objem diurézy organismu
je srovnatelný s aktuálně přijímanou tekutinou. Není potvrzená elektrolytová nerovnováha
v organismu nebo narušení termoregulace, nemůžeme tedy hovořit o škodlivém působení
kofeinu na zdraví (6). Kofein se považuje za mírné diuretikum, ale dávky menší než 500 mg
za den nezpůsobují dehydrataci ani chronickou nerovnováhu tekutin (37.)
Tolerance kofeinového diuretického efektu byla popsána již před 50 lety. Chronický
příjem kofeinu v klinické praxi se projevuje hypokalémií a kalciurií. Tolerance účinků
kofeinu je způsobena především adaptivním zvýšením v počtu adenosinových receptorů.
Dehydratace je minimální u jedinců, kteří užívají nízké a střední dávky kofeinu. Některé
epidemiologické kontroverzní studie popsaly riziko odvápnění, při každodenním příjmu 750
mg vápníku se zvýšil poměr kostní ztráty a byla popsána snížená kostní denzita. Nicméně
k tomu, aby docházelo k osteoporotickým změnám, je nutná kombinace vyššího příjmu
kofeinu a genetických predispozic jedince. Za standardních podmínek denního příjmu
vápníku není popsán žádný negativní vliv kofeinu na vápníkové hospodářství (6, 34).
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Adaptační procesy jsou pozorované u pravidelných konzumentů kávy a potravin s obsahem
kofeinu (38).

4.7 Účinky na respirační systém

Respirační systém je ovlivněn příjmem kofeinu v množství 4 mg/kg, při kterém se
zvyšuje plícní výměna plynů. Účinky zvýšené ventilační výměny nenacházíme u chronického
příjmu kofeinu (kofeinismus). Účinek na respirační systém je popsán hned několika
mechanismy. Kofein zvyšuje krevní průtok plícemi, zvyšuje potřebu kyslíku díky relaxaci
bronchů a ovlivňuje citlivost respiračního centra na oxid uhličitý. Kofein tedy zvyšuje plícní
spotřebu kyslíku v klidovém stavu a tím i zvýší minutovou ventilaci. Další účinky způsobí
stimulaci centrálního dýchání, kontrakci příčně pruhovaných svalů a celkově zvýší srdeční
výdej. Vyšší dávky přijatého kofeinu (7 mg/kg) vedou přechodně k snížené výměně oxidu
uhličitého v těle (6, 8).

4.8 Účinky na svalovou soustavu

Kofein působí relaxačním účinkem na bronchy a hladké svaly, zlepšuje kontrakci
kosterních svalů. Při příjmu kofeinu v dávce 6 mg/kg je popsán zvýšený třes rukou a
předloktí. Výše popsané účinky kofeinu jsou úzce propojeny s CNS, která mají přímý vliv na
svalová vlákna (6).
Absorbce kofeinu je ovlivněna obsahem konzumované vody. Ve svalové tkáni kofein
zvyšuje svalovou kontraktilitu a proces kontrakce je zprostředkován pomocí nervosvalové
soustavy. Svalová kontrakce je výsledkem přenosu vápenatých iontů. Výzkumy působení
kofeinu probíhaly na živočišných druzích hmyzu a některé studie na lidských dobrovolnících.
Mnoho těchto výzkumů je založeno na názoru, že kofein nemusí mít vliv na neurosvalový
přenos se současně zvýšeným acetylcholinem, ale kontrakce je výsledkem nepřímé stimulace.
Kofein uvolňuje vápník z retikulární soustavy a tím provokuje svalové buňky ke kontrakci.
Tendenci ke svalové kontrakci má aktuálně podaná dávka kofeinu se zvýšenou hladinou

20

adrenalinu v krvi. Vyšší tvorba adrenalinu a příjem kofeinu zvyšuje hladinu krevní glukózy,
která přispívá ke kontrakci (9).

4.9 Účinky na gastrointestinální trakt

Kofein relaxuje hladké svalstvo žlučového a zažívacího traktu a má slabé účinky na
peristaltiku gastrointestinálního systému. Nicméně vysoké dávky kofeinu mohou produkovat
bifázickou odpověď, která má počáteční kontrakce doprovázené relaxací svalstva. Zdá se, že
kofein nemá vliv na sníženou činnost esofageálního svěrače. Dávka 4-8 mg kofeinu zvyšuje
tvorbu žaludeční šťávy a pepsinu. Kofein modifikuje kapalnou výměnu v tenkém střevě a
z absorbované tekutiny následně vyloučí sodík. Po klinicky a epidemiologicky provedených
studiích na souvislosti kofeinu s výskytem peptických ulcerací a gastrointestinálních
komplikací jsou výsledky doposud nejasné. Kofein může výrazně zvyšovat sekreci žaludeční
kyseliny a pepsinu. Situace se nemění ani u kávy zbavené kofeinu, dokonce je zde účinek
větší. Nekofeinová složka v kávě má významný účinek na žaludeční sekreci (6, 34).

4.10 Ergogenní účinky kofeinu

Akutní podání kofeinu navýší bazální metabolismus o 5-25% (6.). Zvýšený
energetický nárůstu je u klidového metabolismu vyšší než při prováděném cvičení. Pokud je
prováděn vytrvalostní trénink je snížená schopnost termogenního účinku kofeinu.
Ergogenním účinkem kofeinu na metabolismus je štěpení tukové tkáně, tzv. lipolýza.
Lipolýza je rozklad triacylglycerolů na volné mastné kyseliny do krevní cirkulace s následnou
oxidací na metabolické palivo (39). Lipolýzu lze vysvětlit jako inhibici fosfodiesterázy a
současné uvolnění katecholaminů nebo antagonismu adenosinového receptoru. Zvýšení
dostupnosti volných mastných kyselin může mít šetřící efekt na zásoby glykogenu. Tyto
výsledky nepodporují hypotézy o kofeinu z hlediska zlepšování stimulace lipolýzy u
vytrvalostního výkonu. Ergogenní účinky kofeinu na vytrvalostní výkon mohou působit na
úrovni svalové soustavy a centrální nervové soustavy. Je potřeba zmínit, že výše uvedené
účinky na energetický metabolismus jsou potlačeny při přijímání potravy. Účinek kofeinu je
ovlivněn vysokým příjmem sacharidů v potravě, společně hrají roli v předtréninkovém stavu
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organismu. Názory vědců jsou v otázce ergogenního potenciálu kofeinu na sportovní výkon
kontroverzní. Kofein nezvyšuje výkon během krátké aktivity, ale během vysoce intenzivní
práce. Akceptovatelný názor vědců je u aktivity s dlouhým trváním, kde dochází ke zvýšení
pracovního výkonu a vytrvalosti (6).
Kofein má několik účinků na příčně pruhované svaly, efektivně vyvolává výměnu
vápenatých iontů, ovlivňuje činnost sodíko-draslíkové pumpy, zvyšuje cyklický AMP a přímo
aktivuje enzym glykogenfosforylázu. Glykogen jako zásobní forma energie pro sval se začne
odbourávat a využívat jeho energetický potenciál. Celou aktivaci podporuje adrenalin a
metabolismus glykogenu reguluje glykogenfosforyláza. Aktivace glykogenfosforylázy je
podporována zvýšenými koncentracemi adrenalinu a Ca2+. Zvyšování hladiny katecholaminů
a přímým vlivem kofeinu dochází k lipolýze v tukové tkáni a svalových buňkách. Ta
způsobuje zvýšenou koncentraci plazmatických mastných kyselin a zvyšuje dostupnost
intramuskulárních triglyceridů. Efekt kofeinu pozorujeme při intenzivním cvičení, nicméně
studie ukazují, že i při středně náročném cvičení dochází k výraznému ergogennímu efektu.
Oxidační potenciál ergogenního působení kofeinu na lipolýzu je během fyzické aktivity
individuální. Kofein může zvyšovat množství volných mastných kyselin, kortizolu a
adrenalinu, tento účinek se může podílet na zvýšené sportovní výkonnosti. Mnohé studie
v laboratorních podmínkách ukázaly příznivé účinky, ovšem v terénních studiích byl
zaznamenán menší počet pozitivního působení. Ergogenní účinky kofeinu jsou aplikovatelné
u mnoha různých typů zátěže, od krátkých s vysokou intenzitou až po dlouhodobou se
submaximální úrovní. Ergogenní působení kofeinu při fyzickém výkonu je popisováno u
aktivit trvajících déle než 30 minut. Kofein působí šetřením svalového glykogenu za současné
mobilizace volných mastných kyselin. První studie na účinek kofeinu byly provedeny na
vytrvalostních sportovcích. Po aplikaci 6 mg/kg kofeinu 1 hodinu před výkonem byla
zaznamenána nižší únava a zvýšená stimulace organismu. Novější studie přinesly informace o
příznivém vlivu při vysoce intenzivní zátěži s maximální dobou 6 minut, kterou můžeme
pozorovat u dráhové cyklistiky nebo běhu na 1500 metrů. Podobných výsledků se dosáhlo i u
testování cyklistů na 40 km nebo plavců na 1500 m. Působení kofeinu je velice individuálně
ovlivněno a na mechanismu působení se může podílet i zvyk v pravidelné konzumaci kofeinu.
Provedené studie na 20 hráčích fotbalu nepřinesly pozitivní výsledky v rozdílném užívání
energetického nápoje a placeba. Energetický nápoj obsahoval 120 mg kofeinu a byl obohacen
o 200 mg taurinu. Hráči absolvovali 6 sprintů v různých časových odstupech. Každý
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následující sprint byl statisticky výkonnostně horší a energetický nápoj neměl vliv na
výkonnost (10, 4, 2).
Tradiční studie pracovaly s aplikovanou dávkou kofeinu 5-6 mg/kg, což představuje u 80
kg jedince dávku 400-480 mg kofeinu. Z pozorování vyplývá, že stejné zvýšení (12) výkonu
je pozorováno i při nízkých dávkách kofeinu (1-3 mg/kg) tj. 80-240 mg. Zjistila se souvislost
nezávislosti dávky kofeinu na účinku, protože k příznivému vlivu došlo i za nízkých dávek
kofeinu a nebylo pozorované žádné zlepšení výkonu při vysokých dávkách. U jedinců jsou
zaznamenány různé hodnoty vylučování kofeinu močí. Obecně platí, že dávka 6 mg/kg
nepřesáhne koncentraci kofeinu v moči nad 12 μg/ml. Vyšší dávky kofeinu nad 9 mg/kg
mohly podléhat v minulosti povinnému hlášení u registrovaných sportovců. Rozporuplné
myšlení lidí rozděluje společnost na ty, co kofein z etických důvodů ve sportu odsuzují a na
ty, co konzumaci nebrání. Dle druhé skupiny lidí je zákaz nesmyslný a je prakticky nemožná
eliminace kofeinu v běžně konzumované stravě. Situaci v kauze kofein ve vztahu k dopingu
vyřešilo jeho vynětí ze seznamu zakázaných látek. Ergogenní látka kofein byla 1. září 2001
zařazena na seznam zakázaných stimulancií Olympijského antidopingového kodexu. Spis
obsahoval poznámky, které je možno vyložit dvěma způsoby.


„příjem kofeinu je zakázán v každém případě, přičemž oznamovací povinnost je od
hladiny 12 μg/ml“



„příjem kofeinu je povolen do dávky, která nevede k jeho koncentraci v moči nad 12
μg/ml“ (2)

Dne 1. 1. 2004 byl kofein vyňat ze seznamu zakázaných stimulancií antidopingového kodexu
(2).
Koordinace těla není kofeinem pravděpodobně ovlivněna. Při užití nízkých dávek
kofeinu tj. 150-300 mg nebylo zaznamenáno žádné působení kofeinu na koordinaci. Vysoké
dávky kofeinu způsobují snížení jemné motoriky a stisku ruky. Několik studií hlásilo
nesrovnalosti na odezvu pohybu, ovšem tyto výsledky byly komplikované v rozdílné toleranci
a variabilitě jedinců. Dřívější studie uvedly, že dávka kofeinu do 130 mg zvýšila rychlost
psaní textu, ale dávka vyšší nad 390 mg způsobila nežádoucí třes rukou (9).
Energetické procesy změněné užitím kofeinu jsou úzce spojeny se zvýšenou hladinou
volných mastných kyselin, glycerolu a koncentrace laktátu v séru, oproti tomu byly
zaznamenány rozporuplné výsledky v množství glukózy v krvi. Akutní dávky kofeinu ukázaly
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snížení inzulinové citlivosti a zhoršení glukózové tolerance, tyto výsledky je možné přičíst za
následek zvýšeného plazmatického adrenalinu. Nicméně je nepochopitelné, že rozsáhlé
epidemiologické studie nám přinášejí informaci o sníženém riziku vzniku diabetu 2. typu u
mužů a žen přijímajících kofein. Nepatrný egrogenní účinek může mít kofein izolovaný a
přidávající se do tablet, čípků, dražé a prášku, je tedy součást analgetik, antipyretik,
bronchodylatancií a spasmolytik (6,41).

4.11 Fyziologické a farmakologické vlastnosti

Fyziologické a farmakologické vlastnosti jsou prezentovány kumulativním efektem
kofeinu v organismu ve sloučeninách, dochází k metabolizaci kofeinu na tři metabolity. Je
docela možné, že účinek přiznaný kofeinu je ve skutečnosti zprostředkován jedním nebo více
jeho metabolity (6).
Chemické označení purinového alkaloidu kofeinu je 1,3,7-Trimethylxanthin.
Metabolity kofeinu jsou paraxantin (PX), theobromin (TB) a teofylin (TP). Největší procento
přeměny kofeinu demetylací je na paraxantin (85%), dále z 12% na teobromin a ze 4%
theofylin. Kofein je metabolizován v játrech enzymy cytochromu P450 1A2 (známý jako
CYP1A2). Poločas metabolismu kofeinu v organismu je 5-6 hodiny u dospělých. Poté je
z těla vyloučen i s metabolity močí (6, 34).

4.11.1 Bezpečná a toxická dávka kofeinu

Podání akutní orální dávky LD50 (dávka, která po podání usmrtí poloviční část
souboru) kofeinu je smrtelné množství více než 200 mg/kg pro krysy, 230 mg/kg pro křečka a
morče, 240 mg/kg pro králíka a dávka 127 mg/kg zabije myš. Citlivost u krys na letální dávku
kofeinu je vyšší s věkem a toxický účinek je pozorovaný ve větší míře u samců než samic.
Otravy u dětí byly popsány po perorálním příjmu kofeinu v množství 80 mg/kg. Projevy
otravy signalizovaly bolesti břicha, zvracení, fotofobie, svalové záškuby, křeče a bezvědomí.
Byly popsány smrtelné otravy kofeinu u dětí, projevující se zimnicí, křečí žaludku, tetanickou
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křečí a cyanózou. Pravděpodobná letální dávka pro dospělého jedince se odhaduje přibližně
na 10 g, kterému odpovídají zhruba 150-200 mg/kg kofeinu (6).

Tab. č. 2: Obsah kofeinu v různých potravinách (2).
Potravina nebo nápoj

Množství

Obsah kofeinu (mg)

Spařená káva

250 ml

40-200*

Instantní káva

250 ml

40-160*

Čaj

250 ml

10-60*

Energetický nápoj

250 ml

50-80

Energetický gel s kofeinem

30-40 g

20-25

Kola

375 ml

40-49

Energetická tyčinka s kofeinem

60 g

58

*Hodnoty kofeinu v kávě a čaji se liší podle použitých surovin a způsobu přípravy.

4.11.2 Kofein ve spojitosti s kardiovaskulárním a nádorovým onemocněním

Na rozdíl od jiných potravin a dalších rekreačních drog (alkohol a nikotin) je malá
evidence ve spojitosti kofeinu s nádorovým onemocněním nebo kardiovaskulárními
chorobami. K srdečním poruchám může docházet při přijatých vysokých dávkách kofeinu a
účinek je ovlivněn individuálním vnímáním jedince. Při akutním podání kofeinu dochází ke
zvýšení krevního tlaku a srdeční frekvence (6).
Pro většinu lidí se tolerance na účinky kofeinu vyvíjí během několika dnů, přičemž
nedochází ke změně na kardiovaskulárním sytému. Z výsledků studií na zvířatech a lidech
nebyly nalezeny žádné přesvědčivé důkazy o zvýšeném výskytu nádorového onemocnění
v důsledku konzumace kávy. Výsledky meta-analýz epidemiologických studií přišly k závěru,
že u osob konzumujících 4 a více šálků kávy denně bylo o 24% snížené riziko výskytu
rakoviny tlustého střeva ve srovnání s osobami, které kávu nekonzumovali vůbec nebo jen
zřídka (2).
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5

Kreatin

Slovo kreatin pochází z řeckého ,,kreas“- maso. Kreatin byl objeven v 1. polovině 19.
století. V roce 1995 zveřejnil Roger Harris ve své práci účinek kreatinového produktu, ve
kterém dokládá vliv kreatinu na schopnosti svalu a zvýšení koncentrace kreatinfosfátu. Toto
zjištění mělo zásadní vliv na rozvoj výroby a prodeje kreatinu jako doplňku stravy. Kreatin
má ergogenní účinky a stal se zájmem mnoha vědců, sportovních trenérů a lékařů.
V posledních dvou desetiletích byl zaznamenán exponenciální růst prodeje kreatinu jako
doplňku stravy (13, 29).

5.1 Mechanismus působení a účinku kreatinu na sportovní výkon

V organismu dochází k štěpení ATP (adenosintrifosfát) na ADP (adenosindifosfát), Pi a
energii. Díky tomuto procesu je třeba neustálého obnovování ATP, který se tvoří zpětně z již
vzniklého ADP a CP (kreatinfosfát). Při sportovním výkonu musí tedy docházet rychle k
refosforylaci ATP a to za pomocí katalytického enzymu kreatinkinázy. Vlastní regenerace
kreatinfosfátu (CP) probíhá za klidových podmínek v mitochondriích procesem oxidativní
fosforylace. K oxidativní fosforylaci je zapotřebí substrátu C (kreatinu) a ATP za vzniku CP a
ADP. V experimentech bylo prokázáno, že kreatin zvyšuje klidovou regeneraci ATP. Ve
svalové tkáni se nachází velmi malé množství ATP, které odpovídá 3,4 g (5 mmol/kg) u
mladého muže s 20 kg svalové hmoty. Celkové množství ATP tvoří u uvedeného jedince 70
g. Resyntéza ATP je velmi rychlá reakce, která svým mechanismem dodává pracujícím
svalům výkon. Samotný mechanismus poskytování cenného energetického materiálu z ATP
je omezen délkou trvání a úrovní zátěže. V další navazující části energetického krytí
nastupuje glykogenolýza, poskytující relativně velké množství energie. Glykogenolýza má
své hranice efektivního zprostředkování energie. Laktát (anion kyseliny mléčné) je výsledným
produktem anaerobní glykolýzy. (14, 2).
Podávání kreatinu podle zjištěných studií nezvyšuje jednorázový maximální dynamický
silový výkon (vzpěračský výkon), ale zvýší maximální izometrický výkon, což představuje
udržení činky po delší časový interval. Zvýší výkon při opakovaných periodách velmi
intenzivní zátěže, využitelnou v opakovaných sprintech nebo při hraní ledního hokeje. Kreatin
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prokazatelně zvyšuje izometrickou vytrvalost svalů. Kreatin nemá žádné nebezpečné vedlejší
účinky na organismus. Mechanismem osmotické hyperhydratace buněk může docházet ke
zvýšenému výskytu lehkých otoků svalů. Kreatin zatěžuje funkci ledvin, takže je potřeba při
jeho doplňování dodržovat dostatečný pitný režim, aby nedošlo k poškození funkce. Jako
vedlejší účinek se také uvádí po laboratorním vyšetření falešný pozitivní katabolismus, tvoří
obraz falešné nefropatie (14).
Mezi mechanismy působení suplementovaného kreatinu patří zvýšení tukuprosté hmoty,
účinky na metabolismus proteinů, zvýšení exprese myozinových těžkých řetězců, změny
dalších myozinových faktorů, zvyšuje se aktivita satelitních buněk a důsledkem
hyperhydratace svalových buněk dochází ke zvýšené proteosyntéze (14).

5.2 Chemické složení a metabolismus kreatinu

Kreatin je derivát tří aminokyselin, glycin, arginin a methionin. Chemicky se tedy
nazývá N-methyl-guanidin-acetát. Syntéza kreatinu začíná v ledvinách a dále se krevní cestou
dostává do jater, kde reaguje s S-adenosylmethionin a syntetizuje se kreatin. Kreatin je
distribuován z 95% do kosterní svaloviny a zbytek nacházíme ve varlatech, mozku a
ledvinách. V lidském těle je kreatin syntetizovaný v játrech a částečně je jeho potřeba hrazena
stravou bohatou na červené maso. Cesta kreatinu je pomocí krve, která ho rozvádí do příčně
pruhované svaloviny respektive do sarkomery a mitochondrií. Rozvod tohoto nutrientu je za
pomocí uzpůsobených transportérů Crea T1 a Crea T2 (14.). Exkrece kreatinu probíhá formou
kreatininu močí a záleží na množství svalové hmoty jedince. Kreatinin vzniká ve svalové
tkáni z kreatinfosfátu ireverzibilní neenzymovou dehydratací. (39).
Kreatin je v těle tvořen v dávce 1 až 2 g za 24 hodin a příjmem stravy tělo získá další
dávku 1 až 2 g kreatinu. U dospělého jedince vážícího 70 kg se v průměru nachází množství
120 g kreatinu ve svalové tkáni (14).
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5.3 Kreatin jako ergogenní doplněk stravy

Kreatin jako složka se obvykle vyskytuje v různých potravinách (produktech
živočišného původu) a je prodáván jako doplněk stravy na celém světě. Kreatin je používán
převážně jako EDS a pro léčbu neuromuskulárních poruch. V posledních letech popularita
kreatinu dramaticky vzrostla zejména mezi sportovci. V USA kreatin tvoří velkou část
prodeje doplňků stravy a jeho prodej se šplhá na odhadovaných 2,7 mld. dolarů z ročního
prodeje doplňků sportovní výživy. Tento prudký růst tržeb byl započat uvedením jedné
z formy kreatinu, a to kreatin monohydrát. Kreatin monohydrát je na trhu od roku 1990 a
nejčastěji tuto formu CM nalézáme jako součást doplňků stravy a v potravinách živočišného
původu. K dnešnímu dni s výjimkou Japonska je CM jediná forma kreatinu, který byl úředně
schválen a bylo přijato obchodování na trzích v USA, Evropské unii, Kanadě a Jižní Koreji.
Jiné formy kreatinu jsou zakázané a jejich uvedení na trh souvisí s mnoha faktory. Na straně
obchodníků je nedostatečná informovanost nebo porozumění k platným zákonům a
předpisům, úmyslné nedodržení zákonů nebo nedostatečné prosazování práva výkonného
orgánu. Veřejné zdravotnictví se potýká s důsledky rozsáhlého šíření a použití těchto
neoprávněných forem kreatinu a snaží se o pečlivé monitorování výskytu různých forem
kreatinu (17).
Nové formy kreatinu jsou uváděny na trh s nároky na zlepšení fyzikálních,
chemických a fyziologických vlastnosti požadovaného produktu ve srovnání s kreatinem
monohydrátem. Nové formy kreatinu mají předpokládanou lepší stabilitu, rozpustnost ve
vodě, biologickou dostupnost a i zvyšují potenciál výkonu. Metody zjišťování bezpečnosti a
účinnosti jednotlivých forem kreatinu bylo předmětem rozsáhlých analýz a systematických
výzkumů. Do analýz byly zahrnuty některé doplňky stravy obsahující různé formy kreatinu a
kreatin přirozeně se vyskytující v potravě. Strategie vyhledávání byla založena na fyzikálních
vlastnostech (např. rozpustnost, stabilita, biologická dostupnost atd.) nebo na ovlivnění
výkonnosti organismu. Výsledky těchto rozborů dokládají následující informace. Nejvyšší
procento zadrženého kreatinu monohydrátu v těle během 3-denní konzumace 20 g/den bylo
při současném podání glukózy (80% retence). Samotné užívání kreatinu monohydrátu má
retenci v těle 60%. Srovnání změn v celkovém obsahu svalové kreatinkinázy v reakci na
placebo (PLA), kreatin monohydrát (CM), a kreatin ethyl ester (CEE). Výsledky jednoznačně
dokládají vzestup svalové kreatinkinázy o 40% šestý den užívání kreatinu monohydrátu, o
15% při konzumaci kreatin ethyl esteru a konzumace placeba hladinu kreatinkinázy
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neovlivnila. Závěrem bylo zjištěno, že kreatin monohydrát je stabilní a jedinou formou, která
není degradovaná během trávicích procesů. CM je začleněn do energetického procesu svalové
buňky nebo je eliminován močí. Lékařská stanoviska potvrdila bezpečnost na základě
nulových hlášených nežádoucích účinků. Nebyly zjištěny žádné účinky nových forem
kreatinu a to na základě velmi malých evidencí. Kreatin monohydrát je stabilní, rychle
stravitelný a má efektivní vliv na úroveň svalové kreatinkinázy (17).

5.4 Dávkování a dostupnost kreatinu

Kreatin je využívám v různých druzích sportovních aktivit a dávkování kreatinu je
rozlišné. Doporučený denní příjem je dávka 3 g kreatinu, jehož užívání má setrvávající
učinek po dobu 28 dnů. Je možné kreatin přijímat v dávkách 20 g za den, rozložených do 4
dávek během dne. Tento tzv.,,nasycovací“ nebo urychlený režim je možno držet po dobu
příjmu 5 dní. Kreatin je dobré kombinovat s pyruvátem, jakožto prevence vzniku svalových
křečí. Kreatin s glutaminem a nebo s kyselinou lipoovou je využívám k omezení úbytku
svalové hmoty při redukčních dietách a rýsovacích fází tréninku kulturistů (14). Denní
potřeba kreatinu činní přibližně 2 g. Tradiční dávka kreatinu 20 g za den, rozdělena do čtyř
dávek po 5 g kreatinu. Délka trvání je této suplementační kůry je 4-6 týdnů. Na rozdíl od
léčivých přípravků, které působí na organismus rychle, působí kreatin pomalou kumulací ve
svalové tkáni stejně jako je tomu u svalového glykogenu. Této fázi kumulace říkáme
nasycovací fáze. Kreatin je produkován ve vnitřním metabolismu, takže není jeho potřeba
úplně závislá na exogenní dávce ze stravy. Polovina potřeby je hrazena příjmem potravy a
další poloviny endogenní tvorbou ze tří aminokyselin glycin, arginin a methionin. Kreatinové
zásoby v těle se mohou zvyšovat při podávání pilulek obsahující kreatin monohydrát, kreatinu
v prášku, v nápojích nebo jako směsi u doplňků stravy v produktech jako HMB (beta-hydroxy
beta-methylbutyrát),

aminokyselinách

nebo

karnitinu.

Studie

přinesly

zjištění,

že

maximálního kreatinového zásobení ve svalech je dosaženo po čtyř až šestidenním podávání
kreatinu. Účinky kreatinu na tvorbu glykogenových zásob ve svalu jsou optimální s
konzumací dostatečného množství sacharidů. Roli zde také sehrává účinek kofeinu, který
inhibuje resyntézu fosfokreatinu během zotavování po zátěži. Kofein tedy zasahuje do
ergogenního účinku kreatinu. Sníženou dávku kreatinu ve svalech nacházíme u vegetariánů,
kde v tomto případě je na místě hradit kreatin selektivním doplňováním ze stravy (6, 12, 14).
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5.5 Kreatin a vysoce intenzivní sportovní zátěž v terénních studiích

Ve dvojitě zaslepených a plecebem kontrolovaných studiích byli testováni vrcholoví
sportovci při výkonu. Byli vybráni hráči ledního hokeje obou pohlaví. Kompletní testování
probíhalo na 60-ti metrové vzdálenosti, kde byly zaznamenávány běžecké úseky a rychlost
determinována na vzdálenost 10-30-40 a 50 metrů. Po kontrolních úsecích byli sportovci
vystaveni dávce 20 g kreatinu plus 5 g glukózy nebo placeba, který představoval pouze 5 g
glukózy. Proces trval sedm dní při konzumaci pěti dávek kreatinu denně. Po nasycení svalů
kreatinu sportovci absolvovali šedesátimetrový sprint. Nebyly zjištěny žádné statisticky
významné hodnoty, které souvisí s účinkem na rychlost mezi sledovanými skupinami.
Významné výsledky nebyly popsány ani při testování sportovců na delší tratě 700 metrů nebo
v intervalovém běhu 8 krát 50 yardů v 1,5 minutách (6).
Suplementace kreatinu byla testována na plavcích, kde se zjišťovaly hodnoty složení
těla a výkonnosti. Kreatin byl suplementován u 18 elitních plavců v San Paulu, u 6 žen a 12
mužů. Dvojitě zaslepená studie sledovala skupinu CrG (creatin group) užívající denně dávku
5 g kreatinu a 20 g glukózy. Placebo skupina PlG (placebo group) dostávala pouze 20 g
glukózy denně. Výkonnost plavců byla měřena na padesátimetrové délce, na 150-ti metrech a
na štafetovém plavání (3 krát 50 m). Výsledky určily signifikantní zvýšení kreatinu a
kreatininu v moči u CrG skupiny. Koncentrace laktátu neprokázala žádné zvýšené hodnoty
oproti srovnávací skupině. Ovšem celková hmotnost se u sledované skupiny po suplementaci
kreatinu zvýšila. Zvýšil se podíl celkové tělesné vody a s tím nárůst svalové tkáně. Hodnoty
byly měřeny pomocí DEXA a bioimpedance BIA. Ze zvýšené hodnoty intramuskulárního
kreatinu se dalo očekávat zlepšení sportovní výkonnosti, tato skutečnost ovšem nebyla
pozorována. Příčinou jsou faktory nárůstu tělesné hmotnosti, které měly za následek zhoršené
hydrodynamické schopnosti těla. Zvýšená tělesná hmotnost měla za následek změny
v mechanice stylu plavání a následně vyšší potřebu energie. (15)
Kreatinová suplementace má různý vliv na jednotlivá sportovní odvětví. Účinek
kreatinu může být zvyšující, snižující nebo bez účinku. Příznivý efekt suplementace kreatinu
je ve sprintech na kole. Kreatin plní funkci rezervoáru rychle dostupné energie pro tvorbu
ATP. Tohoto pozitivního účinku dosáhneme u vysoceintenzivní aktivity s krátkou délkou
trvání (méně jak 30 s), aktivita může mít přerušovaný charakter. Součástí vytrvalostních
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cyklistických závodů jsou etapové sprinty, při kterých se efektivně využije kreatinových
zásob jako zdroje primární energie. Ergogenního efektu kreatinu dosahujeme při krátkých
úsecích běhu, jako jsou sprinty. Studie uvádí snížení výsledného času při běhu na 100 metrů.
Ve skutečnosti dochází u kreatinové suplementace (20 g/7 dní) ke zvýšení hmotnosti o 0,8 kg,
která ovlivní rychlost a frekvenci běhu, ale ne délku kroku. I přes negativní působení
kreatinové suplementace na výkonnost v plavání (uvedeny výše), má své určité benefity při
dlouhodobé konzumaci než při jednorázových dávkách kreatinu. V roce 2008 na OH
v Pekingu byl rozdíl časů v mužském plavání mezi 1. a 10. místem (volný styl) pouze 1,07
sekundy. Je možné, že se na výkonu podepsaly výše uvedené mechanismy kreatinového
doplnění. U ostatních sportů, které nejsou uvedeny, je těžké vytvořit jednoznačný závěr
účinku kreatinu na výkon. Zvláště u tenisu je obtížné odhalit vliv na zvýšení výkonnosti. U
hráčů fotbalu při suplementaci kreatinu 30 g po dobu 7 dní, byla prokázaná vyšší schopnost
v driblování s míčem (12).

Tab. č. 3: Účinek kreatinové suplementace u specifických druhů sportů (12).
Druh sportu

účinek

ATP-PCr systém (≤ 30 s)
sprint

zvyšuje

rychlobruslení

zvyšuje

plavání

zvyšuje

Glykolýza (30–150 s)
sprint

bez účinku

rychlobruslení

bez účinku

plavání

bez účinku

Oxidativní fosforilace (≥150 s)
rychlobruslení

bez účinku

plavání

Bez účinku/ snižuje

Další provedená meta-analýza na účinek kreatinové suplementace zahrnovala 20 studií
a 414 zkoumaných subjektů. U dvou studií bylo hodnoceno působení kreatinu na výkon u
starších osob 60 let a žen, jinak se studie zaměřovaly na věkový rozsah 18-36 let. Výsledky
sledování určily zvýšení maximálního silového výkonu při 1-3 opakování na bench-press
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(tlak činky na lavici). Kreatinová suplementace ve srovnání s placebem byla vyšší o 5%
vzepřené hmotnosti. Delší kreatinová suplementace v 9-12 týdnu nepřinesla zásadní nárůst
absolutní síly než na konci 4-8 týdne (16).

5.6 Kreatin ethyl ester (CEE)

Konečným produktem odbourávání kreatinfosfátu je kreatinin. Ethyl ester kreatinu je
jedna z dalších forem kreatinu v doplňkové výživě. CEE obsahuje karboxylovou skupinu,
která je štěpena všudy přítomnými esterázami. Důvodem navržení a uvedení CEE na trh bylo
lepší prostupnost přes gastrointestinální trakt a lepší lipofilní účinky. Konečná měření CEE
prokázala 13-násobné zvýšení rozpustnosti než kreatin monohydrát (18).

6

Potenciálně ergogenní substance

Sportovní výživa se stala vědeckých oborem a její poznatky prověřuje praxe. Odborníci
uvádějí, že výběr vhodných potravin v jídelníčku sportovců je ve velkém množství případů na
nízké kvalitativní i kvantitativní úrovni. Sportovci nemají adekvátní znalosti ve výživě, aby
dosáhli patřičných nutričních cílů. Ve velkém množství případů stojí právě důvody praktické,
daných právě vykonávanou sportovní aktivitou, sportovec má ztížené možnosti se stravovat a
dosáhnout tak optimální nutriční podpory pro fyzický výkon. V tomto případě nastupuje
možnost využití sortimentu speciálních potravinářských výrobků neboli doplňků stravy.
Doplňky stravy mají pro svého zákazníka vytvořit přínos v dosažení nutričních cílů a tak
vyplnit mezeru na trhu s potravinami, již jsou pro osoby provozující sportovní a fyzický
výkon zásadní.

6.1 Vlastnosti ergogenních doplňků stravy určených pro sportovce

Potenciálně ergogenní DS určené pro sportovce se zvláštními nutričními potřebami mají
jednu nebo více vlastností rozhodující o jejím výběru. První vlastností je dosažení určitého
energetického příjmu živin, kdy daný doplněk stravy zajistí přesnou dávku živiny pro
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specifickou sportovní situaci. Dalším funkčním využitím je dodání živiny, která je u
některých sportů nebo skupiny sportovců v nízkém množství příjmu nedostačující. Mezi
pozitiva konzumace doplňkové výživy patří jejich snadná konzumace. Pro uživatele doplňku
stravy je benefit ze snadné přípravy, nenáročného skladování, delší doby trvanlivosti,
praktičnosti obalu a usnadněné přenositelnosti. Běžný jídelníček sportovce s přídavkem
doplňků stravy zajistí ucelenější zdroj živin v porovnání s konzumovanou stravou bez
doplňků stravy. Ergogenní doplňky stravy mohou obsahovat pro nás významné ergogenní
složky, které podporují svalovou činnost a tedy mají potenciál zvýšit sportovní výkon. Právě
účinek podpory svalové práce v menší nebo vyšší míře má každý doplněk stravy, jež je určen
pro zvláštní výživu a slibuje zvýšení sportovního výkonu. Ergogenní efekt doplňků stravy se
stal nejúspěšnějším lákadlem pro spotřebitele. Je na místě zvážit skutečnou potřebu sportovce
a etičnost konzumace ergogenních doplňků stravy, a tak samotnou lukrativnost prodeje.
Výrobci v mnoha případech usilují o rychlý zisk ze stále vyvíjejících se novinek EDS bez
ohledu na skutečnou účinnost výrobku. Stává se, že u části těchto produktů není tvrzení o
jejich účinku podloženo důkazy (2).
Velké množství rekreačních a aktivních sportovců používat výživové doplňky v naději
na zlepšení výkonnosti. Tyto forma podpory může být nákladná a potenciálně škodlivá a
deklarovaný ergogenní zisk je často založen na malých nebo žádných vědeckých důkazech.
Doplňky stravy mohou obsahovat látky, které jsou ve sportu zakázány. Sportovec má mnohdy
nedostatek znalostí o produktu a je dezorientován mnoha nevhodnými zdroji informací.
Intervenční a preventivní úsilí by mělo být zejména zaměřeny na mládež (19).

6.2 Sacharidy ve výživě sportovců
Ergogenní účinek a dostupnost sacharidů je jedním z rozhodujících faktorů pro
sportovní výkon o vysoké intenzitě. Sacharidová suplementace před sportovním výkonem je
důležitým faktorem, který zlepšuje výkon. Sacharidy jsou nezbytnou součástí lidské stravy,
která poskytuje největší podíl z celkového energetického příjmu pro většinu lidí. Vzhledem ke
své centrální roli v energetickém metabolismu během aktivity, hraje velmi důležitou roli
v jídelníčku sportovce. Dobře zvolená strava sportovce může celkově naplnit potřebu
sacharidů a využití sacharidových doplňků stravy během, před a po aktivitě napomáhá
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sportovcům idealizovat nutriční cíle. Tyto doplňky stravy mohou být v pevné, kapalné nebo
gelové formě a ve většině případů obsahují další makro i mikroživiny (3, 20).
Sacharidy tvoří převážnou část energie jídelníčku běžných lidí a u sportovců je tomu
právě tak. Sacharidy neboli cukry rozdělujeme na jednoduché a složené. Mezi jednoduché
sacharidy patří monosacharidy a disacharidy. Složené sacharidy živočišného původu tvoří
zásobní glykogen a složené rostlinné sacharidy tvoří např. škrob. V této velké rodině
organických sloučenin existují samostatné molekuly, které mohou být polymerizovány za
vzniku řetězce lišící se délkou od dvou (disacharidy) do desítek tisíc jednotek glukózy
(polysacharidy). Nejvýznamnější monosacharid je glukóza („hroznový cukr“) a fruktóza
(„ovocný cukr“). Důležitost samotné glukózy je vysoká. Jakýkoliv přijatý sacharid potravou
je

v organismu

konvertovaný na

glukózu.

Organismus

glukózu

dovede

vytvořit

z glukogenních aminokyselin, představující 13 aminokyselin. Fruktózu v nejvyšším
zastoupení nacházíme v plodech ovoce. Fruktóza je sladší a má horší rozpustnost než glukóza,
proto se v doplňcích stravy kombinuje s dalšími sacharidy. Jako rychlý energetický zdroj
považujeme maltodextrin. Maltodextrin řadíme mezi oligosacharidy tvořící pět až dvacet
molekul glukózy s relativně nulovou sladivostí. Tři běžné disacharidy jsou sacharóza („řepný
cukr“), maltóza („sladový cukr“) a laktóza („mléčný cukr“). Sacharóza je v těle rozložena na
glukózu a fruktózu, která je konvertovaná v játrech na glukózu. Vysokomolekulární
polysacharidy jako je glykogen, tvoří v těle energetické zásoby ve svalové a jaterní tkáni.
Polymerní formy glykogenu zabírají málo místa, jsou nerozpustné a uloženy bez
nadbytečného množství vody. V komoditních doplňcích stravy je zdroj energie ze sacharidů
využíván převážně maltodextrin a glukóza. Průměrná doporučená denní dávka sacharidů
v jídelníčku je 300-420 g (42, 6).
Celkové množství sacharidů uložených v těle je malý, maximálně asi 100 g glykogenu
v játrech a 400-500 g ve svalech. Množství svalového a jaterního glykogenu závisí na
konzumované stravě, a nejnižších hodnot dosáhne v období hladovění a po fyzické aktivitě.
Glykogen v játrech může být štěpen na glukózu a následně uvolňován do krevního oběhu, kde
poskytuje energii ostatním tkáním organismu a je jediným zdrojem energie pro červené
krvinky. Svalový glykogen je okamžitě k dispozici při zahájení svalové práce a je nedostupný
jiným tkáním, protože neobsahuj enzym glukóza-6-fosfatázu. Sval může využít energetické
zdroje z oxidace dostupných tuků, stejně jako energie ze sacharidů. Během fyzické aktivity
probíhá utilizace některých energetických substrátů. Na samotném využití energeticky
hodnotných živin se podílí celá řada faktorů, včetně intenzity, trvání aktivity a trénovanosti
sportovce. Úroveň využití sacharidů je regulovaná metabolismem v játrech, respektive závisí
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na obsahu jaterního glykogenu. Glykogen tak výrazně ovlivňuje utilizaci tuků a bílkovin
v organismu (42, 22).
Existuje několik způsobů, jak tělo nakládá s energií ze sacharidů. Sacharidy jsou
hlavním palivem pro vysoce intenzivní práci. Metabolická poptávka po glykogenu stoupá a
zásoby se snižují při jednom i opakovaném intenzivním sportovním výkonu. Další
mechanismus je popsán při aktivitě o mírné intenzitě a dlouhém trvání, kde je následně
využíván jako zdroj energie tuk. Vyčerpání svalového glykogenu je spojené s vyšší únavou a
snížení pracovní schopnosti svalu. Snížením koncentrace glukózy v krvi může dojít také při
cvičení a příčinou je nesoulad mezi produkcí glukózy játry a svalového vychytávání glukózy.
U některých sportovců tento stav může vyústit v hypoglykemii se zřejmými známkami únavy,
dezorientace a poruchy pracovní kapacity. Zdroje sacharidů v potravinách jsou omezené a
často tvoří nedostatečné množství energetických požadavků organismu při intenzivním
tréninku a soutěži. Sportovci jsou proto často vedeni ke konzumaci sacharidů z doplňkové
výživy, aby se tak zabránilo nebo oddálilo vyčerpání zásob sacharidů. Strategie příjmu s
vysokým obsahem sacharidů vede k vyšší vytrvalosti a výkonnosti. Taková strategie zahrnuje
sacharidovou superkompenzaci před vytrvalostním a ultravytrvalostním závodem, tedy
sportovní výkon trvající déle než 90 minut nebo aktivitu o vysoké intenzitě trvající 60 minut.
(21, 22, 2).
Primární zdroje sacharidů pochází ze stravy. Konzumace potravin bohatých na
sacharidy přispívají k energetickým potřebám těla a poskytují společně další užitečné živiny
pro zdraví a výkonnost. Speciální sportovní výrobky, obsahující zvýšené množství
koncentrovaných sacharidů poskytují cennou nutriční podporu v některých inkriminovaných
situacích. Mezi výhody těchto produktů patří poskytování známého množství sacharidů pro
konkrétní sportovní cíle při simultánním poskytování dalších důležitých živin. Výhodou
sportovních doplňků výživy na sacharidové bázi je rychlé trávení a vstřebávání v zažívacím
traktu. Produkty mají praktické vlastnosti obalu, konzumovat je lze kolem tréninků (běžné
balení), nebo přímo při soutěžní aktivitě (přenosné, trvanlivé, minimální příprava). Doplňky
stravy s obsahem sacharidů tvoří nejširší prodejní základnu sportovních doplňků stravy. Ve
sportovním světě je současná spotřeba DS se speciálními přísadami na vysoké úrovni odbytu.
Narůstá spotřeba doplňků stravy mimo kontext sportu, jejich vhodné používání podporuje
pracovní výkon nebo má pro konzumenta další zjistitelné výhody (21, 10, 22, 2, 6).
Mnoho soutěžních odvětví vyžaduje účast na vyšším počtu uskutečněných aktivit v
jeden den, což představuje značnou fyzickou zátěž a snižování glykogenových zásob. Proto je
důležitá adekvátní nutriční strategie během a krátkodobě po cvičení. Resyntéza svalového
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glykogenu může být kritická pro další následující výkon ve stanoveném dnu. Několik studií
ukázalo, že příjem bílkovin se sacharidy po cvičení zvyšuje množství svalového glykogenu.
Zvýšení svalového glykogenu může vést ke zlepšení výkonnosti při následné sportovní
činnosti. Svalová glykogenová resyntéza po cvičení se skládá ze dvou fází. Počáteční na
inzulínu nezávislá fáze, která trvá přibližně 1 hodinu a má vyšší míru resyntézy. Na ní
navazuje inzulíndependentní fáze, která trvá několik hodin (20).

6.3 Iontové Nápoje

Iontové nápoje by měly obsahovat dvě nejzákladnější minerální látky, sodík a draslík.
Hořčík by iontové nápoje obsahovat ve zvýšeném množství neměly, má kontraproduktivní
sedativní tlumivé účinky při aktivitě. Hořčík se tedy dodává až po ukončení sportovní
aktivity. Do sportovních nápojů se přidává jako zdroj energie glukóza, řepný cukr a
maltodextriny. Maltodextriny jsou v iontových nápojích nejdůležitější a nejrozšířenější zdroj
energie. Ostatní složky vitamínů, stopových prvků a vápník nemají v iontových nápojích
zásadní opodstatnění. Sportovní nápoj může mít formu rozpustného prášku nebo tekutiny,
obsahuje 4-7% sacharidů a 10-25 mmol/l sodíku. Ve sportovní výživě hraje roli v příjmu
tekutin a sacharidů během fyzické zátěže a po zátěži, jako vhodná hydratační složka a
doplnění energických zásob (14, 23).

6.3.1 Hydratace organismu
Dobrá hydratace organismu je důležitým aspektem pro optimální sportovní výkon.
Hydratace je součást úspěšného sportovního výsledku a v opačném případě může dojít až k
újmě na zdraví následkem dehydratace. Dehydratace zvyšuje riziko ohrožení životních funkcí.
Mezi důsledky dehydratace patří úpal, poškození mentálních-kognitivních funkcí organismu.
Dehydratace se výraznou mírou podílí na ztrátě aerobní výkonnosti. Sportovci by měli
usilovat o euhydrataci, optimální zásobení těla tekutinami před, během a po sportovní aktivitě.
Ztráty tekutin z organismu záleží na množství ztrát potu, v závislosti na intenzitě a době trvání
činnosti. Ztráty tekutin se budou lišit mezi jednotlivci. K základnímu posouzení stavu
hydratace nám může sloužit zjištění barvy moče. Koncentrace první ranní moči může být
způsob, jak posoudit stav hydratace organismu (23, 24).
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Základní doporučení pitného režimu ve sportu dle ACSM (American College of Sports
Medicine) (24).

6.3.1.1 Pitný režim před výkonem
Nejméně 4 hodiny před výkonem by měli sportovci pít přibližně 5-7 ml/kg tekutiny
na kilogram tělesné hmotnosti. Tekutinu by měla tvořit voda nebo sportovní nápoj. Poskytnutí
dostatku času k optimalizaci hydratace je vyrovnáno vylučováním případného přebytku
tekutin močí. Hyperhydratace, tedy zvýšené zavodnění organismu, rozšiřuje intracelulární
prostory a zvyšuje výrazně riziko nutného přerušení průběhu aktivity. Hyperhydratace
neposkytuje žádnou fyziologickou výhodu oproti euhydrataci (24).

6.3.1.2 Pitný režim během výkonu
Odvod tepla při fyzické aktivitě z organismu probíhá za pomocí záření, kondukcí,
konvekcí a odpařování vody. V horkém a suchém prostředí se odpařování podílí na odvodu
více než 80% z metabolického tepla. Odvod tepla se bude měnit v závislosti na okolní teplotě,
vlhkosti, tělesné hmotnosti, genetických vlastnostech, tepelné aklimatizaci a metabolické
činnosti. V závislosti na typu sportovní aktivity a stavu organismu se odvedené množství potu
pohybuje od 0,3 l až 2,5 l. Kromě vody pot také obsahuje značné, ale proměnlivé množství
sodíku. Průměrná koncentrace sodíku v potu se blíží 50 mmol/l nebo až 1 g/l. Pot obsahuje
množství draslíku a malé množství dalších minerálních látek jako hořčík a chloridy. Záměrem
sportovce během cvičení je, aby odvrátil deficit tekutin organismu vyšší než 2% tělesné
hmotnosti. Tekutiny přijímané během zátěže by měly obsahovat sodík, draslík a sacharidy.
Sodík funguje jako stimulant žízně a zadržuje tekutiny v organismu a sacharidy dodávají
ztracenou energii. Ideálním prostředkem pro doplnění tekutin jsou iontové nápoje, a to ve
formě izotonické a hypotonické. Nápoje obsahující 5 - 8% sacharidů jsou doporučeny pro
sportovní aktivity trvající déle než 1 hodinu (14, 24).
Vhodné nápoje během výkonu jsou hypotonické minerální vody (př. Poděbradka
(nejvyšší obsah Na), Excelsior, Ondrášovka, Matonni, Korunní), ovocné čaje a nápoje slazené
glukózou. Džusy (100% ovoce) a ledové čaje lze užívat ve zředěném poměru 1:1, jelikož
obsahují vysoké množství cukrů. Jako přísady sportovních nápojů bývají karnitin (v dávce 1
g/l nápoje), kofein, guarana, maltodextrin a aminokyseliny (v dávce 10 g/l nápoje). Mezi
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nevhodné sportovní nápoje řadíme hypertonické minerální vody zhoršující dehydrataci,
bylinkové čaje působící žaludeční hypersekreci, nápoje s CO2 zpomalující vstřebávání
tekutin. Alkoholické nápoje jsou dříve detoxikovány v játrech, dříve nastupuje nežádoucí
pocit únavy a podporují dehydrataci organismu. Nevhodné jsou silné čaje, kávy a jakékoliv
mléčné nápoje, obsahující bílkoviny, které zatěžují GIT (14, 24).

6.3.1.3 Pitný režim po výkonu
Vzhledem k tomu, že někteří sportovci nezkonzumují dostatek tekutin během výkonu,
jsou ztráty tekutin hrazeny dodatečně. Rychlé a úplné navrácení tekutin do organismu
z nadměrné dehydratace může být dosaženo vypitím 900-1300 ml tekutiny pro náhradu
každého ztraceného kilogramu hmotnosti během aktivity. Konzumace rehydratačních nápojů
a slaných potravin je ku prospěchu hrazení ztrát tekutin a elektrolytů (23, 24, 33).

6.4 Energetické gely a tyčinky

Energetické gely jsou EDS s vysokým obsahem sacharidů tvořící 60-70% obsahu a
některé jsou obohaceny o triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT) nebo kofein.
Snadností stravitelnosti, využitelnosti a rychlosti dodání kalorií stojí po sacharidových
nápojích na druhém místě právě energetické gely. Výhodou této formy gelu je mnohem vyšší
koncentrace sacharidů – v malém objemu přináší více energie. Vhodně použitý gel výrazně
nezatíží zažívací soustavu a přitom dodá tolik potřebnou nálož „rychlého paliva“. Většina
energetických gelů se prodává ve velikosti 30-70 gramových balení nebo v tubě o objemu 40
g, obsahující 25 g sacharidů. Užitím této dávky tělu snadno poskytnete v jednoduché podobě
významných 100 kcal (2, 25).
Energetické tyčinky poskytují vysoce koncentrovaný zdroj energie převážně ze
sacharidů. Hmotnost tyčinky je různá, dle výrobce a typu, 50-60 gramová tyčinky obsahuje
40-50 g sacharidů a 5-10 g tuku. Ve většině typů energetických tyčinek je obsažen 50-100%
doporučený denní příjem (RDI) vitamínů a minerálních látek. Součástí obsahu bývá i
ergogenní substance kreatinu a aminokyselin. Energetické tyčinky poskytují energii během
zátěže, jako jsou dlouhé vytrvalecké běhy či cyklistické závody a další. Jelikož je to snadno
přenosná forma výživy na cesty, využívají ji sportovci k doplnění živin po fyzické zátěži.
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Kanadská studie zjišťovala vliv energetických tyčinek na aerobní výkon běžců. Experiment
zahrnoval jednohodinový běh, při kterém byly měřeny hodnoty tepové frekvence, spotřeba
kyslíku a rychlost běhu. 15 minut před výkonem dostali sledovaní běžci energetickou tyčinku
a vodu, studie byla dvojitě zaslepená. Tato studie nepotvrdila přímý vliv na zvýšení aerobní
výkonnost v průběhu jedné hodiny. Koncentrovaný zdroj energie ve formě tyčinky přispívá
k poskytnutí energie při déle trvajících sportovních aktivit, delší než jednu hodiny. Velmi
důležité informace jsou na etiketě výrobku, která by měla dostatečně informovat spotřebitele
o složení a vhodném použití těchto výrobků. O správné době konzumace tj. před, během nebo
po fyzické aktivitě (2, 25).

6.5 Bílkoviny
Bílkoviny jsou potřebnou makroživinou lidského těla a hrají velmi důležitou roli ve
sportovní výživě. Stravování sportovců ve 20. století bylo typické vysokým příjmem bílkovin
ve stravě a bílkoviny byly považovány za primární zdroj energie při sportovním výkonu.
Společnost věřila, že konzumace bílkovin z masa bude mít přímý vliv na výkon a sílu
sportovců. Nedávné studie uvedly, že pravda je opačná a vysoký příjem bílkovin ve stravě
neposkytuje hlavní energetický substrát svalu. Bílkoviny ovšem hrají nepostradatelnou úlohu
ve zdraví a výkonnosti sportovce. Nejčastější otázky v současné době se týkají optimálních
přijatelných dávek bílkovin pro sportovce, aktivně sportujících lidí a lidí s minimálním
pohybem. Další kontroverzní otázky jsou: jaký má vysoký příjem bílkovin vliv na sportovní
výkonnost a jaká jsou potencionální rizika vysokého příjmu bílkovin nebo bílkovinných
doplňků (26).
Současná doporučení pro příjem bílkovin pro zdravé dospělé je 0,8-1,0 g/kg/den, tento
příjem pokryje 97,5% populace bez ohledu na pohlaví nebo body mass index (BMI). U dětí
doporučený denní příjem bílkovin 1,0 g/kg/den a u dospívajících až 1,5 g/kg/den. Doporučení
jsou založena na zjištěných údajích o dusíkových bilancích od testovaných osob. Skutečný
příjem bílkovin ve vztahu k celkově přijaté energii se pohybuje mezi 11-13%. Otázkou
zůstává, kolik je potřeba bílkovin pro udržení celkové rovnováhy bílkovin během
intenzivního vytrvalostního tréninku. Obecným doporučením pro populaci s fyzickou
aktivitou je rozmezí 1,0-1,8 g/kg/den. Doporučené denní dávky bílkovin jsou standardizovány
Mezinárodní společností pro sportovní výživu. Zatímco ve velmi intenzivním tréninku se
zátěží by měl být příjem bílkovin zvýšen až na 2,4 g/kg/den pro udržení pozitivní dusíkaté
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bilance. Ve většině případů, navzdory skutečnosti, navrhovaný příjem bílkovin převyšuje
doporučené denní standardy. Většina studií se shoduje, že při správné výživě není potřeba
zvýšeného příjmu bílkovin. Oproti tomu, některé studie přinesly

výsledky zvýšené

využitelnosti bílkovin při silově prováděných sportovních přípravách. Není dosud žádný
vědecký důkaz, že vyšší bílkovinný příjem zvyšuje výkonnost a přírůstek svalové hmoty.
V případě vyššího nevyužitelného příjmu bílkovin je přebytek použit jako zdroj energie nebo
uložen v podobě tuku v organismu. Několik studií ukazuje, že správným načasováním příjmu
bílkovin po fyzické aktivitě je důležité pro zotavení svalové tkáně, zejména pokud jsou
bílkoviny v kombinaci se sacharidy. Ve studiích zabývající se aplikací 10 g bílkovinného
roztoku po těžkém tréninku byla prokázána hypertrofie svalové tkáně u starších osob se
sakropénií. Bílkoviny poskytují základní materiál pro výstavbu svalů, kostí, vazů, šlach a
orgánů. Mají funkci ovlivňovat osmotický tlak vlivem krevního albuminu. Optimální syntéza
krevních bílkovinných přenašečů zajišťuje transport kyslíku z plic do pracujícího svalu,
transferin přenáší minerální látky jako železo a albumin zajišťuje přesun mikronutrientů.
Bílkoviny mají významnou funkci v regeneraci poškozené tkáně, zejména svalů (2, 26).
Bílkoviny nepatří mezi nejvyužívanější zdroj energie pro pracující sval. Zdroje energie
zajišťují z velké části společně sacharidy a tuk. V organismu dochází k metabolizaci bílkovin
přes peptidy až na jednotlivé aminokyseliny, při jejich oxidaci se uvolňuje množství energie,
CO2 a voda. Finální eliminace samotných bílkovin probíhá prostřednictvím moči z těla,
primárně močovinou. Aminokyseliny v bílkovinách jsou klasifikovány na esenciální a
neesenciální.

Esenciální aminokyseliny jsou zcela závislé na příjmu bílkovin, zatímco

neesenciální aminokyseliny si tělo dovede syntetizovat. Komplet všech aminokyselin je
nezbytný pro zdraví, růst a regeneraci organismu (26).

6.5.1 Příjem bílkovin u sportovců
U mnoha sportovců, zvláště sportovců silových disciplín a kulturistiky, je příjem
bílkoviny na vysoké míře preference. Sportovci konzumují vyšší dávky bílkovin a
aminokyselinových doplňků zajišťující adekvátní denní přísun pro jejich výkonnost. Dle
provedených studií z roku 1991 byla průměrná konzumace bílkovin u mužského triatlonu a
maratonu 2 g/kg a bílkoviny tvořily 14% celkové přijaté energie (CEP). Dalšími sledovanými
skupinami byli hráči fotbalu, jež příjem bílkovin tvořil 1,5 g/kg a 15% CEP. Jiná situace byla
u vzpěračů, kde činil průměrný příjem bílkovin 1,9 g/kg a 18% CEP. Od skupiny sportovců se
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výrazně vzdalovaly vysoké hodnoty bílkovin závodníků v kulturistice a to 2,7 g/kg a 22,5%
CEP (2, 26).
Příjem bílkovin a následná tvorba aminokyselin je substrátem pro glukoneogenezi a
prevenci vzniku hypoglykémie. Aminokyseliny jsou konvertovány Krebsovým cyklem a
produkují množství acetyl-CoA. Aminokyseliny mohou být oxidovány přímo ve svalu za
zisku energie a výrazným podílem se účastní vlastní regenerace tkáně a svalu. Všechny
uvedené procesy bílkovinného metabolismu jsou ovlivněny intenzitou a typem aktivity,
dostupnosti sacharidů, příjmem energie, úrovní výkonnosti a věkem. Nejhodnotnější atribut
v příjmu bílkovin je jejich kvalita. Mnoho nedávných studií ukazuje právě na vysokou kvalitu
proteinu jako je bílkovina syrovátky, kaseinu nebo sóji (26).

6.6 Aminokyselinové doplňky stravy
6.6.1 BCAA

Mezi BCAA (branched-chain amino acids) aminokyseliny s rozvětveným řetězcem
patří leucin, izoleucin a valin. BCAA jsou pro lidské tělo esenciální, nedovede si je
syntetizovat a musí být přijímány v potravě. Hlavními zdroji v potravě jsou maso, drůbeže a
ryby, vejce, mléko a mléčné výrobky. Obsah větvených aminokyselin v těchto potravinách se
pohybuje v rozmezí 15-20% na 100 g bílkoviny. BCAA v tekuté formě jsou zvláště dobře
vstřebávány v zažívacím traktu. Metabolismus rozvětvených aminokyselin probíhá především
v kosterní svalovině a je omezená metabolizace játry. BCAA působí anabolicky a
antikatabolicky, dochází tak k rychlému zvýšení plazmatické hladiny bílkovin. Anabolický
efekt BCAA na kosterní svalovinu byl prokázán za klidových podmínek a v období
regenerace po výkonu. BCAA zvyšují odolnost svalové tkáně při pracovním výkonu. Další
údaje naznačují, že účinek BCAA, zejména leucinu zprostředkovává aktivaci regulačních
enzymů v syntéze proteinů. Leucin přispívá k dosažení maximální úrovně intenzity
proteosyntézy, reguluje iniciaci translace v procesu proteosyntézy, je donorem dusíku pro
produkci alaninu a glutaminu ve svalu. Leucin při silovém tréninku stimuluje proteosyntézu
mechanismy snižující degradaci proteinu, zvyšuje koncentraci inzulínu. Leucin v procesu
proteosyntézy navyšuje fosforylaci klíčových proteinů. U veslařských závodníků byly
popsány mechanismy podílející se na redukci poškození svalových buněk a mechanismy
zvyšující proteosyntéza. Ve sportovní výživě se BCAA podávají silově trénujícím
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sportovcům převážně pro jejich antikatabolický efekt. U vytrvalců jsou zdrojem energie a
šetří zásoby svalového glykogenu. K zvýšenému regeneračnímu mechanismu se BCAA
kombinují s ergogenními doplňky stravy se zvýšeným obsahem sacharidů (gainery) nebo
proteinovými koncentráty. Jako synergisté v účinku na anabolismus působí karnitin a
pyridoxin (14, 27).
Zvýšení plazmatické hladiny BCAA během cvičení může snížit přepravu tryptofanu
do mozku a syntézu 5-hydroxytryptaminu. Syntéza 5-hydroxytryptaminu se podílí na
centrální únavě vycházející z nervové činnosti ovlivňující svalovou únavu. Suplementací
BCAA během pohybové aktivity se vyvíjí pozitivní vliv na kognitivní funkce a výkon.
Fyzický výkon je ovlivněn konzumací množství sacharidů, které spolu s BCAA se mohou
podílet na jeho zlepšení, i když mnoho studií neasociovalo žádný vliv BCAA na výkon.
Doporučená dávka BCAA je 0,03-0,05 g/kg/hod. nebo 2-4 g v průběhu hodiny požití
opakovaně během cvičení a zotavení, nejlépe jako nápoj. Velké dávky BCAA (30 g denně)
jsou dobře snášeny, ale mohou být i kontraproduktivní pro výkon, díky zvýšené produkci
amoniaku (27, 14). Vhodnost suplementace BCAA se prokazuje v dlouhodobém užívání, a to
při konzumaci BCAA před a po fyzické zátěži. Při tomto procesu klesají sérové hladiny
kreatinkinázy, charakterizující míru poškození svalové tkáně. Studie prokázaly, že se svalové
markery sníží do 5 dnů od zatížení svalů. Větvené aminokyseliny mají dlouhodobý
antikatabolický efekt (36.).

6.6.2 L – glutamin
L-glutamin je neesenciální aminokyselina hojně se vyskytující v krevní plasmě a
tělesných tkání. Degradace L-glutaminu probíhá pomocí enzymu glutaminásy a výsledným
produktem je amoniak a kyselina glutamová. Téměř všechny intermediální cesty glutaminu
jsou degradační. Ovšem existuje i přeměna opačná, kdy se glutamin tvoří z glutamátu a
amoniaku pomocí katalytického enzymu glutamin synthetáza.
Suplementace L-glutaminu má své benefity hlavně při zvýšeném sportovním výkonu,
kdy dochází k svalovým katabolickým procesům, a tak ztrátě svalové hmoty. Glutamin působí
jako antikatabolikum, tj. blokuje katabolické poškození, rozpad svalových buněk a hydratuje
buňky svalové tkáně. Anabolický účinek je určen přesunem dusíku do svalové buňky a
tvorbou somatotropinu. Zvyšuje nespecifickou imunitu ve fázi regenerace bezprostředně po
výkonu. Glutamin je energetickým substrátem pro enterocyty, imunocyty, lymfocyty a
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makrofágy. Dávkování glutaminu je odvislé od sportovní aktivity. Dávka 2 g glutaminu už
podporuje tvorbu somatotropinu. U silově trénujících osob se doporučuje dávkování 2-3 krát
denně v množství 5 g. Standardní dávka glutaminu je 5 g/den u nesilových sportů (6, 14).
Glutamin je důležitou aminokyselinou pro některé buňky imunitního systému a může
mít specifické imunostimulační účinky. Zvýšené riziko zjevné imunosuprese přichází při
intenzivním a dlouhotrvajícím fyzickém výkonu, a proto po vytrvalostních závodech se
zvyšuje riziko vzniku infekce. Koncentrace plazmatického glutaminu klesá a přispívá ke
snížené funkci imunitního systému. Období je inkriminované vzhledem k rozvoji oportunních
infekcí. Polovina denního příjmu glutaminu je využita buňkami tenkého střeva. Plazmatická
hladina glutaminu klesá až o 20% po jedné hodině intenzivní aktivity, např. při maratonu,
ultra-maratonu nebo při veslování. Hodnoty glutaminu v plazmě jsou sníženy stavem stresu
nebo delší dobou lačnění. Při odběru vzorků u testovaných jedinců mohly tyto faktory ovlivnit
hodnoty plazmatického glutaminu. Provedené studie poskytly důkazy o možné podpoře
imunitního sytému při suplementaci glutaminu. Plazmatická koncentrace glutaminu se zvýšila
nejméně o 50% po 30 minutách perorálního užití glutaminového doplňku. Celková úroveň
infekce u skupiny doplňující glutamin byla nižší než u placebové skupiny (28).

6.6.3 L-arginin

Arginin je podmíněně esenciální aminokyselina, která má antikatabolické a mírně
anabolické účinky. Má nepostradatelnou roli při syntéze cytoplazmatických bílkovin a při
syntéze ostatních aminokyselin a kreatinu. Arginin má detoxikační vlastnosti při eliminaci
amoniaku. Forma L-argininu zlepšuje imunitní odezvu organismu a podporuje uvolňování
inzulínu a růstového hormonu. Suplementace L-argininu (při užívání 8 týdnů 3-4 krát denně)
zlepšila anaerobní silový výkon při tlaku činky na lavičce. Zatím co aerobní kapacita,
vytrvalost a složení těla se nezměnily. Zvýšení anaerobního prahu si můžeme demonstrovat u
studie provedené u cyklistů ve starším věku, u kterých došlo po týdnu aplikace L-argininu ke
zvýšení výkonnosti o 16,7%. Při konzumaci L-argininu 3 g/den po dobu 15 dní došlo při
izotonické zátěži ke snížení únavy o 8,5%. Arginin snižuje fyzickou únavu a hladinu
vytvořeného laktátu, ale neovlivňuje aerobní výkonnost (VO2max). Praktické užívání se
doporučuje při rýsovacích tréninkových jednotkách a při redukční dietě v dávkování 2-7
g/2krát denně. U kritických pacientů se dávka L-argininu několikanásobně navyšuje, pro jeho
antikatabolické účinky (1).
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Studie uvádějí, že aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA) a arginin mohou
pomoci zlepšit obě fáze regenerace, tedy jak počáteční na inzulínu nezávislou fázi, tak
inzulíndependentní fázi. Studie na potkanech ukázaly, že BCAA mohou stimulovat na
inzulínu nezávislý vstup glukózy do kosterního svalu a zvýšit translokaci transportéru
glukózy GLUT-4 a GLUT-1 do sarkomer. Aminokyselina leucin aktivuje glykogensyntetázu
a isoleucin také zvyšuje zakomponování glukózy a tvorbu glykogenu. Oxid dusnatý (NO),
produkt argininu, zvyšuje inzulínovou translokaci GLUT-4 transportéru. Suplementace
argininu po vytrvalostním výkonu by mohla také zvýšit obsah glukózy a inzulínu.
Vazodilatační účinek argininu zvyšuje průtoku krve cévami, a tak účinněji doručí substráty do
svalu. Zvýší se tak celkově využití glykogenu. Příjem leucinu a argininu spolu s glukózou
mohou mít za následek vyšší inzulínovou odpověď ve srovnání s glukózou, která se podává u
jedinců bez suplementace leucinu a argininu. Krom toho, doplnění leucinu v kombinaci se
sacharidy má za následek i vyšší exkreci inzulinu a větší koncentraci svalového glykogenu při
zotavování po aktivitě (20).

6.6.4 HMB
HMB je zkratka pro sloučeninu β-Hydroxy-β-Methylbutyrát, což je metabolit
esenciální rozvětvené aminokyseliny leucinu. Ergogenní účinky HMB jsou pravděpodobně ve
zvyšování svalové síly a množství svalové tkáně. HMB má antikatabolické účinky a je
v krevní

plazmě

metabolizován

na

hydroxymethylglutaryl-CoA.

Enzym

hydroxymethylglutaryl-CoA reduktáza hypoteticky ovlivňuje rychlost syntézy a poptávky po
cholesterolu. Samotná syntéza cholesterolu je potřebná pro reparaci tkáně, takže HMB
suplementace může snížit svalové poškození. Studie o příjmu 3 g/den HMB po dobu 6 týdnů
ukázala, že snižují nárůst kreatinfosfokinázy a laktátdehydrogenásy po 20 km běhu. Hypotéza
o preventivní ochraně svalové hmoty se potvrdila. Nicméně, studie zabývajícím se
sportovním výkonem, nepotvrdily ani nevyvrátily teorii o syntéze cholesterolu. Naše tělo
syntetizuje přibližně 0,3-1 g HMB denně. Množství syntetizovaného HMB závisí na množství
aminokyseliny leucinu obsaženého v potravinách. Nejvyšší obsah HMB poskytuje grapefruit,
některé ryby a mateřské mléko. Studie na zvířatech ukazují, že přibližně 5% oxidovaného
leucinu poskytuje sloučeninu HMB. Doplnění leucinu nebo HMB může zásadně inhibovat
degradaci bílkovin během období spojeného s vyšší proteolýzou, jako je fyzická aktivita.
Suplementace HMB během 3 až 8 týdnů zvýšila výrazně hmotu bez tuku a fyzickou sílu u
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netrénovaných mužů a žen. Ačkoliv byly uvedené pozitivní studie o zvýšeném ergogenním
účinku na sportovní výkon u trénovaných i netrénovaných jedinců. Byla i skupina jedinců,
kteří žádné výrazné účinky HMB nezaznamenali. Účinky HMB je potřeba dlouhodobě
zkoumat jak v ergogenním vlivu na výkon, tak vlivu HMB na zdraví člověka. Běžně
doporučovaná dávka HMB je 3 g (29, 31).

6.7 Karnitin

Karnitin je uváděn na trh s titulem „spalovač tuků“, je označován jako doplněk stravy
pro běžnou populaci i pro sportovce ke zvýšení sportovního výkonu. Reklama představuje
karnitinový doplněk stravy výhradně za látku snižující množství tělesného tuku.
Karnitin je kvartérní amin 3-hydroxy-4-N-trimethylaminobutyrát a vyskytuje se ve
dvou optických izomerech, kdy pouze forma L-levotočivá je biologicky aktivní. Na výrobcích
doplňků stravy se tedy setkáváme s označením „L-carnitin“. Karnitin byl objeven v roce
1957. Je látkou tělu vlastní a jeho produkce v organismu je zajištěna dodávkou dvou
aminokyselin lysinu a methioninu. Samotná syntéza karnitinu probíhá v játrech a ledvinách a
pokryje 25% celkové potřeby organismu, zbytek je hrazen z přijaté denní potravy. Zdrojem
karnitinu jsou živočišné zdroje - maso a mléko. Kravské mléko obsahuje 1-4 mg/l a nejvíce
karnitinu se nachází v hovězím a skopovém mase 60-210 mg/kg. Průměrné množství
přijatého karnitinu je 50-100 mg/den. Mechanismu působení karnitinu spočívá v přenosu
volné molekuly mastné kyseliny z cytoplazmy do matrix mitochondrie. Mastná kyselina se
musí před vstupem do degradačních pochodů aktivovat, tj. navázat na HS-CoA. Reakci
katalyzuje acyl-CoA syntetáza. Karnitin navazuje v cytosolu acyl z acyl-CoA, přenáší jej přes
mitochondriální membránu a v matrix mitochondrie jej odevzdává HS-CoA za vzniku acylCoA, jež vstupuje do procesu betaoxidace. V průběhu β-oxidace se z řetězce mastné kyseliny
odštěpují dvouuhlíkaté zbytky za vzniku acetyl-CoA, který je odbouráván v Krebsově cyklu.
Výsledkem je tedy zkrácení volné mastné kyseliny o jeden dvouuhlíkatý zbytek. Výsledkem
je produkce značného množství ATP (14).
Karnitin hraje nezbytnou úlohu v metabolismu tuků a tento proces je intenzivnější
v průběhu vykonávání fyzické aktivity. Doporučená horní hranice příjmu karnitinu je 2 g/den.
Při zvýšených hodnotách příjmu až na 6 g/kg nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na
organismus. Průměrný příjem karnitinu ve formě suplementů je okolo 1 g/den/osobu,
podstatně nižší příjem pozorujeme u vegetariánů, kde je hodnota kriticky snížená až na 0,01
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mg/den/osoba. Orální příjem 2-6 g/den po dobu až 4 měsíců, ani intravenózní dávkování 65
mg/kg nezpůsobilo očekávané zvýšení utilizace tuků během aktivity. Výzkumy příjmu
karnitinu na zvýšení sportovního výkonu nepotvrdily tuto hypotézu. Navzdory tomu je
doplněk stravy L-carnitin stále zdrojem pro mnohamiliónové příjmy v oblasti průmyslu
s doplňky stravy (27).
Perorálně podávaný karnitin má nízkou biologickou dostupnost, využitelnost
karnitinového doplňku stravy při příjmu 2-6 g/den je nižší než 15%. Obsah karnitinu ve
svalové tkáni je závislý na pravidelném příjmu karnitinu (1-3 g/den), na době podávání –
nejméně 4-6 týdnů a na konzumaci sacharidů k navýšení koncentrací inzulínu (500 ml roztoku
obsahujícího 94 g jednoduchých cukrů) spolu s karnitinovým příjmem. Svalová koncentrace
karnitinu je ovlivněna fyziologickým obsahem inzulínu v séru. Porovnáním experimentálních
prací vyplývá, že krátkodobé užívání karnitinu zvyšuje koncentraci v krevní plazmě, ovšem
pro svalový výkon je podstatná svalová koncentrace karnitinu. Byly popsány i deficity
karnitinu a nejohroženější skupinou jsou sportovci – vegetariáni. Při nedostatečném příjmu
karnitinu se hromadí mastné kyseliny a lipoperoxidy v buňce, což může vést k zániku
samotné buňky. Nevyužívání mastných kyselin je nahrazeno zvýšeným spalováním
sacharidových zdrojů, které mohou být příčinou hypoglykémie. Příčinou nedostatku karnitinu
mohou být extrémní sportovní výkony (27, 14, 26, 11, 30).
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7

Praktická část

7.1 Úvod

V posledních desetiletích výrazně roste spotřeba doplňků stravy, jejich výrobci se
neustále snaží inovovat a přibližovat tuto komoditu nejpočetnější skupině spotřebitelů.
Cílovou skupinou jsou zejména sportovci a lidé využívající doplňky stravy se záměrem
snížení nebo zvýšení hmotnosti, tak i využívající ke krátkodobé stimulaci aktivity organismu.
Se stoupající spotřebou a oblibou u cílových skupin, roste výskyt pravděpodobných
zdravotních rizik spojených s nevhodným dávkováním.

7.2 Cíle práce

Cílem bakalářské práce bylo zjistit četnost spotřeby EDS u sportovců. Pro dotazníkové
šetření byly vybrány ergogenní látky a potenciálně ergogenní látky, které sportovci užívají
v přípravě nebo v průběhu sportovního výkonu. Užívání bylo sledováno z pohledu složení
jednotlivých obsahových látek v doplňku stravy. Zjišťovaly se určité souvislosti konzumace
EDS s jednotlivými skupinami dle věku respondentů, pohlaví a typu sportu.

7.3 Vyšetřované osoby a metodika

Dotazník byl sledován pomocí služby vyplnto.cz, která poskytla výsledky návštěvnosti.
Dotazník obsahoval 23 otázek a byl situován na respondenty, u kterých se domníváme
aktivního sportování v uvedených sportovních činnostech. První část otázek se zabývala
obecnými informacemi a poté následovaly otázky týkající se četnosti užívání EDS, zařazení
do typologie sportu, vlastní zkušenosti a dlouhodobou tendenci spotřeby EDS. Zdroj cíleně
oslovených respondentů tvořila sociální sít facebook.com z 51% a 49% respondentů bylo
osloveno rozesíláním pomocí internetové pošty e-mail.
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Dotazník byl zpracován pomocí aplikace vyplnto.cz, která využívá statistické metody.
Vyplnto.cz vyhledává závislé odpovědi respondentů a upozorňuje na jevy, které stojí za
povšimnutí a mají blízkou souvislost. Komplikovanější závislosti jsem testoval pomocí
nástroje „analýza závislosti odpovědi“.

7.4 Výsledky

Šetření se zúčastnilo 81 aktivních sportovců různých sportovních odvětví, z toho 47
mužů a 34 žen. Bylo vytvořeno 5 věkových kategorií: 10-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51 let a
více. Struktura respondentů z pohledu pohlaví a věku je uvedená v tab. č. 4 a grafu č. 1.

Tab. č. 4: Pohlaví respondentů
Odpověď

Počet

Procento

muž

47

58,02%

žena

34

41,98%

Graf č. 1: Pohlaví respondentů
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Věk respondentů
Největší počet respondentů byl zachycen v rozmezí 21 až 30 let, tvořil polovinu
aktivních sportovců. Nejnižší počet respondentů tvořilo věkové rozmezí 41 až 50 let -7,5%.
Dotazník vyplnila pouze jedena osoba starší 51 let.

Tab. č. 5: Věk respondentů

Odpověď

Počet

Procento

21–30

41

51,25%

31–40

19

23,75%

10–20

13

16,25%

41–50

6

7,50%

51 a více

1

1,25%

Graf č. 2: Věk respondentů
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Pracovní činnost respondentů
Většina respondentů jsou zaměstnanci na hlavní pracovní poměr a studenti vysokých
škol. Menšinu respondentů tvořili studenti učilišť, středních škol, gymnázií a vyšších
odborných škol, nezaměstnaní a zaměstnaní na vedlejší pracovní poměr či externí spolupráci.
Tab. č. 6: Pracovní činnost respondentů
Odpověď

Počet

Procento

zaměstnaná/ý HPP

27

33,75%

student/ka VŠ

26

32,50%

OSVČ

17

21,25%

student/ka učiliště, SŠ či gymnázia

4

5%

nezaměstnaná/ý

3

3,75%

zaměstnaná/ý VPP či externí spolupráce

2

2,50%

student/ka VOŠ

1

1,25%

Graf. č. 3: Pracovní činnost respondentů
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Četnost sportování
Respondenti byli dotazováni na četnost pohybových aktivit. Dotazník byl cíleně
koncipován pro skupiny lidí, kteří jsou aktivními sportovci. Aktivní sportovci byli rozděleni
do 4 skupin. Nejvíce respondentů uvedlo, že tréninkovou jednotku absolvují každý den nebo
3 až 4 krát týdně.
Tab. č. 7: Četnost sportování
Odpověď

Počet

Procento

každý den

38

47,50%

3-4x týdně

35

43,75%

více než 1x za den

4

5%

1-2x týdně

3

3,75%

Graf č. 4: Četnost sportování
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Typ sportu
Důležitým zjištěním pro výchozí informace z dotazníku bylo rozčlenění do 3 skupin
sportovních odvětví. Mezi nejvíce zastoupenou skupinu patřily sporty rychlostní a silové,
tvořily 60% odpovídajících. Vytrvalostní sporty tvořily 31,2% a technické disciplíny pouze
necelých 9% dotazovaných. Nízký počet respondentů v technických disciplínách sportu byl
pravděpodobně způsoben typem oslovovaných sportovců. I přes cílenou snahu o získání více
respondentů do skupiny technické disciplíny, rozesílané dotazníky nebyly vyplněny.
Tab. č. 8: Typ sportu
Odpověď

Počet

Procento

rychlostní a silové (atletika,
sprinty, hody, vrhy, skoky,
gymnastika, kulturistika, silový
trojboj, crossfit, fitness, krátké
tratě plavání, hokej, judo…)
vytrvalostní (běh, cyklistika,
běh na lyžích, dlouhé tratě
plavání…)
technické disciplíny (míčové,
raketové a kolektivní sporty,
sjezdové lyžování,
krasobruslení…)

48

60%

25

31,25%

7

8,75%
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Graf č. 5: Typ sportu

Výkonnostní úroveň
Respondent se musel zařadit do sportovní výkonnostní úrovně, z které následně
vyplývá pravděpodobná úroveň nároků sportovce na tréninkové dávky spolu se
suplementací EDS. Můžeme se domnívat, že čím vyšší výkonnostní třída, tím vyšší nároky a
četnost spotřeby EDS.
Tab. č. 9: Výkonnostní úroveň
Odpověď

Počet

Procento

vyšší výkonnostní

39

48,75%

vrcholové

26

32,50%

nižší výkonnostní

13

16,25%

rekreační

2

2,50%
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Graf č. 6: Výkonnostní úroveň

Čestnost konzumace kávy
Frekvence konzumace kávy nám poskytuje informace o sekundárním příjmu kofeinu
ze stravy. U této otázky měla být upřesněná záměrnost pití kávy. Tedy jestli je hlavním
důvodem pití kávy stimulační účinek kofeinu nebo jsou prioritní chuťové parametry a zvyk
při konzumaci šálku kávy. Počítejme s tím, a tak se měla otázka předem stanovit, že sportovec
kávu nepije záměrně kvůli potřebě získat kofein, ale s potřebou chutě na kávu. Určitě se však
najdou i tací sportovci, co pijí kávu primárně kvůli kofeinu a ne kvůli chuti. Průměrná dávka
kofeinu v jednom šálku konzumované kávy je v rozsahu 50 až 120 mg.
Pouze 2 ze 13 respondentů z věkové skupiny do 20 let uvedlo, že konzumují 2-3 šálky
kávy za den. Jedna třetina respondentů ve věku 21-30 let konzumuje 2-3 šálky kávy denně.
Více jak polovina respondentů ve věku 31-40 let konzumuje 2-3 šálky kávy za den, tedy
nejvíce ze všech věkových skupin. Je větší pravděpodobnost, že denní konzumace kávy a tedy
i příjem kofeinu s věkem respondentů stoupá.

54

Tab. č. 10: Čestnost konzumace kávy
Odpověď

Počet

Procento

2-3 šálky za den 27

33,75%

25

31,25%

týden

20

25%

1 šálek za den

8

10%

nepiji
2-6 šálků za

Graf č. 7: Čestnost konzumace kávy
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Čestnost konzumace čaje
Konzumace černého a zeleného čaje nám poskytne informace o frekvenci příjmu
ergogenní substance teinu, který má stimulační účinek na organismus.

Tab. č. 11: Četnost konzumace čaje
Odpověď

Počet

Procento

1 šálek za den

42

52,50%

nepiji

24

30%

2-3 šálky za den

12

15%

4 a více šálků za den

2

2,50%

Graf č. 8: Četnost konzumace čaje
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Četnost konzumace stimulujících látek jako kofein, synefrin nebo guarana
Následující otázky měly zjistit četnost užívání EDS ve sportovní přípravě sportovce.
Berme ovšem v potaz, že výsledek může být ovlivněn tím, v jaké části soutěžní přípravy se
sportovec právě nachází. Četnost užívání EDS záleží na faktorech – zdali je sportovec
v mimosezonní přípravě nebo v před-soutěžní přípravě nebo v závodním období, kde můžeme
očekávat vyšší spotřebu EDS.
Více jak 40% odpovídajících respondentů stimulující látky neužívá a 21% uvedlo, že
jejich spotřeba je 1-2x za týden. Nutno zmínit, že na příjmu kofeinu se podílí také konzumace
kávy. Necelých 34 % respondentů uvedlo v otázce č. 7, konzumaci 2-3 šálků kávy za den, což
může odpovídat dennímu příjmu 100 až 360 mg kofeinu z kávy. Je pravděpodobné, že
suplementovaný kofein obsahuje v kapsli 150 až 200 mg kofeinu, dle typu doplňku stravy.
Další otázkou je množství přijatých stimulujících látek. Kolik jedinec přijme
kofeinových kapslí, kapslí synefrinu nebo kolik tablet guarany. Sortiment EDS může být
v kombinaci s dalšími komplexními směsmi, energetickými nápoji nebo kávou.

Tab. č. 12: Četnost konzumace stimulujících látek jako kofein, synefrin nebo guarana
Odpověď

Počet

Procento

nepoužívám

33

41,25%

1-2x za týden

17

21,25%

3-5x za týden

12

15%

méně než 1x za měsíc 8

10%

2x a více denně

5

6,25%

1x denně

5

6,25%
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Graf č. 9: Četnost konzumace stimulujících látek jako kofein, synefrin nebo guarana

Četnost konzumace spalovačů tuku (karnitin nebo komplexní směs spalovačů)
66% respondentů uvedlo, že spalovače tuku nepoužívá. Druhou nejčastější odpovědí
byla konzumace spalovačů tuku 1x denně. Látka karnitin se nachází v těle přirozeně, hladina
karnitinu je z části hrazena jídelníčkem a z části ji organismu tvoří endogenně. Když tedy
hovoříme o suplementaci karnitinu nebo komplexních směsí obsahující karnitin, využitelnost
a cílený efekt přenosu vyššího počtu mastných kyselin do mitochondrií je podstatně nižší než
z přirozených zdrojů. Předpokládáme, že oslovená skupina aktivních sportovců může mít se
spalovači více zkušenosti než nesportovci a tedy nedůvěřovat karnitinu. Ovšem nemůžeme
tyto dvě skupiny (sportovců a nesportovců) porovnávat. Ze zkušenosti sportovců může
vycházet nižší užívání a spotřeba karnitinu a to na základě osobních negativních (ve smyslu
nefunkčnosti) zkušeností.
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Tab. č. 13: Četnost konzumace spalovačů tuku (karnitin nebo komplexní směs
spalovačů)
Odpověď

Počet Procento

nepoužívám

53

66,25%

1x denně

8

10%

méně než 1x za měsíc

6

7,50%

1-2x za týden

5

6,25%

3-5x za týden

4

5%

2x a více denně

4

5%

Graf č. 10: Četnost konzumace spalovačů tuku (karnitin nebo komplexní směs
spalovačů).
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Četnost konzumace kreatinu
68% respondentů uvedlo na otázku „Jak často užíváte kreatin?“ jako nejčastější
odpověď neužívám. Méně než 1x za měsíc užívá kreatin 14% dotázaných. Sníženou nebo
žádnou čestnost užívání kreatinu mohou ovlivnit dva faktory. Prvním faktorem je sportovní
zaměření, předpokládáme vyšší spotřebu kreatinových EDS u rychlostních a silových sportů
než vytrvalostních a technických sportů. Druhý faktor je již zmíněná část sportovní přípravy,
ve které se sportovec aktuálně nachází. Kreatin se svojí schopností retinovat tekutinu v těle je
výrazně omezen v předsoutěžní přípravě kulturistů a další forem fitness, kde se hodnotí
svalová vyrýsovanost a zadržená voda v podkoží by tvořila nežádoucí efekt. Naopak u
silových a rychlostních sportů (vzpírání, silový trojboj, sprinty, krátké tratě na kole, plavání)
je v závodním období spotřeba kreatinu podstatně vyšší. U vytrvalostních a technických
(míčových) sportů může být kreatin individuálně užíván v průběhu celoroční přípravy
k urychlení regeneračních procesů.

Tab. č. 14: Četnost konzumace kreatinu (monohydrát, etyl ester nebo komplexní směs)

Odpověď

Počet

Procento

nepoužívám

54

67,50%

méně než 1x za měsíc

11

13,75%

2x a více denně

5

6,25%

1x denně

4

5%

3-5x za týden

3

3,75%

1-2x za týden

3

3,75%
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Graf č. 11: Četnost konzumace kreatinu (monohydrát, etyl ester nebo komplexní směs)

Četnost konzumace iontových nápojů
Další skupina otázek se tázala respondentů na frekvenci užívání EDS s primárním
obsahem sacharidů tj. iontové a energetické nápoje, energetické gely a bonbóny, gainery.
Měla zjistit jaká je četnost užívání hlavního energetického zdroje – sacharidů u aktivních
sportovců.
Iontové nápoje jsou nejčastěji využívány vytrvalostními sportovci (běžci, cyklisté,
triatlonisté a plavci). Druhou skupinou v častosti užívání jsou sportovci rychlostních, silových
a technických disciplín. Iontový nápoj obsahuje tekutiny s vhodnou formou sacharidů v nízké
koncentraci, která je ideální pro doplnění energetických zásob na středně dlouhé vytrvalostní
tratě (5-10 km běhu nebo 20-40 km cyklistické tratě). Z výsledků vyplývá, že 40%
respondentů iontové nápoje nepoužívá, 20% méně než 1x za měsíc, 16% 1-2x za týden, 13%
3-5x za týden a pouze 10% aktivních sportovců používá iontový nápoj jednou denně.
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Tab. č. 15: Četnost konzumace iontových nápojů
Odpověď
nepoužívám

Počet

Procento

32

40%

16

20%

1-2x za týden

13

16,25%

3-5x za týden

10

12,50%

1x denně

8

10%

2x a více denně

1

1,25%

méně než 1x za měsíc

Graf č. 12: Četnost konzumace iontových nápojů
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Četnost konzumace energetických nápojů
56% aktivních sportovců uvedlo, že nepoužívá energetické nápoje. Druhou nejčastější
odpovědí bylo méně než 1x za měsíc, představující 34% tázaných respondentů.

Tab. č. 16: Četnost konzumace energetických nápojů (Red Bull, Big Shock, Semtex…)

Odpověď

Počet

Procento

nepoužívám

45

56,25%

méně než 1x za měsíc

27

33,75%

1-2x za týden

6

7,50%

2x a více denně

1

1,25%

3-5x za týden

1

1,25%
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Graf č. 13: Četnost konzumace energetických nápojů
(Red Bull, Big Shock, Semtex…)

Čestnost konzumace energetických gelů
Energetické gely většina tázaných respondentů neužívá (69%) a zbylých 30% uvedlo,
že energetické gely používá méně než 1x za měsíc. Pouze jeden respondent uvedl, že gel
používá 1-2x za týden. 2x větší množství vytrvalostních sportovců užívá sacharidové gely
méně než 1x za měsíc než siloví a rychlostní sportovci.
Tab. č. 17: Čestnost konzumace energetických gelů
Odpověď

Počet

Procento

nepoužívám

55

68,75%

méně než 1x za měsíc

24

30%

1-2x za týden

1

1,25%
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Graf č. 14: Čestnost konzumace energetických gelů

Čestnost konzumace sacharidových tablet a bonbónů
Sacharidové tablety a bonbóny představují velmi rychlý zdroj energie s převažujícím
zastoupením glukózy, maltodextrinů, sacharózy a fruktózy. Nejčastěji bývají využívány
sportovci vytrvalostních disciplín v průběhu dlouhých a intenzivně náročných výkonů.
Z dotazníkového šetření vyplývají výsledky i při nízkém stupni ekvivalence, které ukazují
spotřebu (méně než 1x za měsíc) vytrvalostních sportovců vyšší (44%) než u silověrychlostních sportovců (6,3%).
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Tab. č. 18: Čestnost konzumace sacharidových tablet a bonbónů

Odpověď
nepoužívám

Počet

Procento

51

63,75%

16

20%

9

11,25%

4

5%

méně než 1x za měsíc
1-2x za týden
3-5x za týden

Graf č. 15: Čestnost konzumace sacharidových tablet a bonbónů

Četnost konzumace bílkovino-sacharidových přípravků (gainery)
Respondenti v 68% odpovědí uvedli, že bílkovino-sacharidové přípravky (gainery)
nepoužívají. Frekvence 3-5x za týden uvedlo 11% dotázaných.
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Tab. č. 19: Četnost konzumace bílkovino-sacharidových přípravků (gainery)
Odpověď

Počet

Procento

nepoužívám

54

67,50%

3-5x za týden

9

11,25%

1x denně

7

8,75%

2x a více denně

5

6,25%

1-2x za týden

4

5%

méně než 1x za měsíc

1

1,25%

Graf č. 16: Četnost konzumace bílkovino-sacharidových přípravků (gainery)
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Četnost konzumace proteinových přípravků
V následujících otázkách jsme se tázali respondentů na používání EDS na bázi
přípravků s vyšší koncentrací bílkovin. I zde byla nejčastější odpověd´ „nepoužívám“ a
druhou nejčastější uvedenou odpovědí bylo 2x a více denně.
Většina respondentů (35%) uvedla, že proteinové přípravky nepoužívá. Další skupiny
respondentů (24%) užívají proteinové přípravky 2x a více denně, 15% respondentů užívá 1x
denně. U této otázky je nejnižší počet odpovědí „nepoužívám“ ve srovnání s ostatními
otázkami na četnost užívání EDS.
Tab. č. 20: Četnost konzumace proteinových přípravků
Odpověď

Počet

Procento

nepoužívám

28

35%

2x a více denně

19

23,75%

1x denně

12

15%

méně než 1x za měsíc

10

12,50%

3-5x za týden

9

11,25%

1-2x za týden

2

2,50%
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Graf č. 17: Četnost konzumace proteinových přípravků

Četnost konzumace aminokyselin
Aktivní sportovci všech typů sportovních odvětví užívají směsi aminokyseliny pro
zabránění svalového katabolismu při výkonu. EDS aminokyselinového typu mají výrazný
antikatabolický účinek, převážně pak esenciální aminokyseliny a BCAA. Aminokyseliny
tvoří prioritní účast na anabolickém stavu organismu spolu se současným příjmem sacharidů a
tuků. Aminokyseliny můžeme tedy označit za substanci s výrazným anabolickým účinkem,
jehož vyšší užívání je pravděpodobné u silových a rychlostních sportovců.
Tabulka č. 21 dokládá podobnou četnost ve srovnání s četností užívání proteinových
přípravků.

69

Tab. č. 21: Četnost konzumace aminokyselin
(BCAA, L-Glutamin nebo kompletní směsi AK)

Odpověď

Počet

Procento

nepoužívám

34

42,50%

2x a více denně

15

18,75%

1x denně

10

12,50%

3-5x za týden

10

12,50%

1-2x za týden

6

7,50%

5

6,25%

méně než 1x za měsíc
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Graf

č.

17:

Četnost

konzumace

aminokyselin

(BCAA, L-Glutamin nebo kompletní směsi AK)

Dosahují EDS deklarovaného účinku?
Otázka č. 19 zjišťovala, zdali respondenti považují EDS za účinné a dosahují svého
deklarovaného účinku. 42,5% respondentů považuje vybrané EDS za účinné. Pouze 10%
respondentů považuje všechny EDS za účinné. Podobné množství respondentů (12,5%) je
toho názoru, že EDS nejsou účinné a nedosahují svého deklarovaného účinku. Druhý nejvyšší
počet dotázaných (35%) je přesvědčen o 50% účinku EDS, kterou výrobce deklaruje na obalu.
Dle analyzovaných dat byla zjištěna výrazná různorodost v odpovědi mužů a žen. 58%
mužů považuje vybrané EDS za účinné a pouze 21% žen věří deklarovanému účinku
vybraných EDS.
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Tab. č. 22: Dosahují EDS deklarovaného účinku?
Odpověď

Počet

Procento

34

42,50%

z 50%

28

35%

ne

10

12,50%

ano, všechny

8

10%

ano, jenom vybrané
skupiny EDS
dosahují účinku

Graf č. 19: Dosahují EDS deklarovaného účinku?
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Zásadnost EDS v přípravě na sportovní výkon
Otázka č. 20 zjišťovala, jak jsou pro aktivní sportovce zásadní EDS v přípravě. 37,5%
respondentů uvedlo, že EDS hrají důležitou roli v jejich sportovní přípravě. Nejméně
respondentů odpovědělo „velmi důležité“, a to 16%. Téměř vyrovnané procento respondentů
uvedlo „obešel bych se bez EDS“ - 24% a pro 22,5% tázaných je účinek EDS zanedbatelný.

Tab. č. 23: Zásadnost EDS v přípravě na sportovní výkon

Odpověď

Počet

Procento

důležité

30

37,50%

19

23,75%

zanedbatelný

18

22,50%

velmi důležité

13

16,25%

obešel bych se bez EDS
účinek je pro mě
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Graf č. 20: Zásadnost EDS v přípravě na sportovní
výkon

Pozitivní účinky EDS
V otázce č. 21 a č. 22 mohli respondenti vyznačit vícero pociťovaných ergogenních
účinků na svůj organismus.
Mezi nejčastěji zmiňované pozitivní účinky EDS patřila odpověď „zlepšují
regeneraci“, uvedlo 72,5% respondentů. Mezi nejméně jmenované patřila odpověď „zlepšují
koncentraci“, uvedlo 20% tázaných. Rychlostní a siloví sportovci uváděli 2x častěji odpověď,
že EDS zlepšují regeneraci, než skupina sportovců vytrvalostních.
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Tab. č. 24: Pozitivní účinky EDS

Odpověď

Počet

Procento

zlepšují regeneraci

58

72,50%

stimulují při výkonu

44

55%

omezující únavu

38

47,50%

zvyšující výkon

35

43,75%

při výkonu

30

37,50%

zlepšující koncentraci

16

20%

účinek energetického zásobení

Graf č. 21: Pozitivní účinky EDS
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Negativní účinky EDS
Negativní účinky byly zmiňovány podstatně méně častěji než pozitivní účinky EDS.
Většina respondentů (44%) uvedla, že nepociťují žádný negativní účinek EDS. Mezi
konkrétní negativní účinky patřily projímavost (26%), nespavost (24%), nevolnost (19%) a
diuretický (15%). Účinek zvracení uvedl pouze jeden dotazovaný.
Tab. č. 25: Negativní účinky EDS
Odpověď

Počet

Procento

35

43,75%

21

26,25%

19

23,75%

15

18,75%

12

15%

1

1,25%

žádný negativní
účinek
projímavý
nespavost
nevolnost
diuretický
zvracení

Graf č. 22: Negativní účinky EDS

76

Konzumace EDS před rokem
Z otázky č. 23 vyplívá, že většina tázaných (61%) mělo před rokem stejnou
konzumaci EDS. V pořadí druhou (19%) a třetí (11%) nejčastější odpovědí byla konzumace
EDS o 50% menší a o 100% menší, z čehož můžeme usoudit stoupající trend využívání EDS
ve sportovní výživě.
Tab. č. 26: Konzumace EDS před rokem
Odpověď

Počet Procento

stejná konzumace

49

61,25%

byla o 50% menší

15

18,75%

(nulová konzumace EDS)

9

11,25%

byla o 50% vyšší

5

6,25%

byla o 100% vyšší

2

2,50%

byla o 100% menší

Graf č. 23: Konzumace EDS před rokem
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8

Diskuze

Cílem bakalářské práce bylo zjištění četnosti užívání EDS aktivními sportovci,
kategorizovaní spotřeby EDS ve třech skupinách sportovních aktivit (silové/rychlostní,
vytrvalostní a technické). Dále pak, zjištění souvislostí v konzumaci EDS a důvěře
deklarovaných účinků EDS aktivními sportovci.
Publikovaná literatura ukazuje, že sportovci užívají EDS častěji (v 50%) než
nesportovci (35-40%). U vrcholově trénujících sportovců je se spotřeba EDS šplhá až
k 60% (2).
Dotazníková část obsahovala 9 otázek, které zjišťovaly četnost užívání EDS a 2 otázky
na konzumaci kávy a čaje, jako zdroje stimulujících substancí. Kategorizovaná skupina
technických disciplín byla nejméně zastoupenou a stala se nejméně spolehlivou skupinou
pro porovnávání. Skupina technických disciplín čítala pouze 7 respondentů, pokud je
méně než 15 respondentů může se teoreticky jednat o náhodu a je potřeba k výsledkům
analýzy při srovnávání souvislostí přistupovat opatrně (nízká spolehlivost). Technické
nedostatky dotazníku si můžeme nahradit informacemi ze španělské studie u kolektivního
sportu (technického). Tato studie zjišťuje četnost užívání EDS u hráčů basketbalu.
Většina hráčů (58%) užívá doplňky stravy. Mezi nejčastěji užívané doplňky stravy patří
vitaminy a multivitaminy (50,9%), následují sportovní nápoje (21,8%), aminokyselin
(14,5%), bílkoviny (12,7%) a sacharidy (12,7%) a další EDS (21,8%). V dotazníku mohla
být zařazena otázka, jaký doplněk stravy nejčastěji používáte (EDS), tím bychom zjistili
nejvíce užívaný EDS a mohli bychom srovnat s typem sportu, jakož to bylo ve španělské
studii (31).
Nejvíce zastoupenou odpovědí u všech otázek pro zjištění četnosti konzumace EDS
byla odpověď “neužívám”. Jelikož dotazník vyplňovali respondenti z řad aktivních
sportovců, nepotvrdila se myšlená hypotéza o vyšší spotřebě EDS aktivními sportovci
oproti nesportovcům. Ke srovnání by bylo ovšem zapotřebí dotazníkového šetření u
nesportujících respondentů.
Vyšší frekvence užívání stimulujících látek (kofein, guarana nebo synefrine) je
pravděpodobná u vytrvalostních sportů než u rychlostně-silových sportů. Až 45%
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vytrvalostních sportovců uvedlo užívání stimulujících EDS 1-2x týdně a pouze 20%
rychlostně-silových sportovců užívá stimulující EDS 1-2x týdně.
Většinu respondentů tvořila vyrovnaná skupina zaměstnaných na HPP a studentů VŠ,
kterou jsme použili pro srovnání s frekvencí potřeby některých EDS. Jako druhá
nejčastější odpověď na otázku, jak často konzumujete proteinové přípravky, byla 2x a
více denně. Mezi cenově nejdražší EDS na trhu patří proteinové přípravky (proteinové
hydrolyzáty, izoláty a koncentráty). Při srovnání četnosti konzumace proteinových EDS u
studentů VŠ a zaměstnaných na HPP se potvrdila hypotéza, že častějšími spotřebiteli
proteinových přípravků budou zaměstnaní než finančně limitující skupina studentů VŠ.
Pouze jeden student VŠ uvedl, že konzumuje proteinové přípravky 2x a více denně. Ve
srovnání se zaměstnanými na HPP, kterých více jak 30% konzumuje proteinové EDS 2x
a více denně. Opačný fenomén můžeme pozorovat na příkladu spotřeby iontových
nápojů. Druhá nejčastější odpověď´na otázku četnosti konzumace iontových nápojů byla
méně než 1x za měsíc, zde můžeme pozorovat nárůst konzumace iontových nápojů u
45% studentů VŠ a sníženou konzumaci iontových nápojů u 10% zaměstnaných na
hlavní pracovní poměr.
Jaký je rozdíl v konzumaci kreatinu u respondentů a respondentek je zřejmé z druhé
nejčastější odpovědi „kreatin konzumuji méně než 1x za měsíc“ (první nejčastější
odpověď´ je „kreatin neužívám“). Pouze jedna žena uvedla, že kreatin konzumuje méně
než 1x za měsíc oproti deseti respondentům. Tato otázka potvrzuje fakt preference
kreatinových EDS (monohydrát, ethyl ester nebo komplexní směs) muži. Kreatin se
suplementuje za záměrem zvýšení svalové síly a zvýšení svalové hmoty. Jako vedlejší
efekt působení kreatinu je dočasné zadržování tekutiny nejen ve svalových buňkách, ale
také v podkoží, což má nežádoucí estetický vliv v otoku podkoží. Preferencí většiny žen
bude právě opačný účinek, který u kreatinu, jako EDS nemůžeme očekávat. Kreatin je
více využíván sportovci se zaměřením na silové a rychlostní sporty než vytrvalostní. Což
potvrzuje otázka, kde 9 z 11 respondentů uvedlo užití kreatinových EDS méně než 1x za
měsíc.
Dotazník zahrnoval povolené EDS a respondenti neuváděli v dotazníku spotřebu
zakázaných látek. Zakázané látky ve sportu mají vysoký ergogenní účinek, ale vzhledem
k jejich výraznému účinku na výkonnost sportovce mohou být pravděpodobně více
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zdraví škodlivé a vytvářejí nepřirozené rozdíly ve výkonnosti sportovců na stejné
fyziologické úrovni.

9

Závěr

V praktické práci jsme rozebrali některé specifické příklady, udávající obecné principy
užívání a hodnocení přípravků. Celková četnost konzumace EDS u aktivních sportovců má
konstantní tendenci. Většina respondentů uvedla, že konzumace EDS před rokem byla
srovnatelná s množstvím EDS v současné době. Je ovšem vyšší pravděpodobnost, že četnost
konzumace EDS bude inklinovat k vyšší konzumaci a spotřeba v budoucnu bude narůstat.
Užívání přípravků s ergogenním účinkem se liší podle druhu sportu, pohlaví respondentů a
úrovně, na které soutěží. Obecné průzkumy uvádějí, že užívání některých forem EDS je
specifika kulturistů a sportovců navštěvující fitnesscentra.
EDS v životním stylu aktivních sportovců jsou považované za důležité. Při srovnání
zásadnosti užívání EDS u mužů a žen, byl zjištěn dvojnásobný vyšší význam pro muže než
pro ženy.
Aktivní sportovci uváděli ve většině případů, že vybrané EDS mají své deklarované
účinky. Naproti tomu nejméně respondentů bylo názoru, že deklarované účinky mají všechny
EDS.
Konzumace 2 až 3 šálků kávy denně ve věkové skupině do 20 let je velmi nízká (7%).
Více jak 50% respondentů ve věku 31 až 40 let konzumuje 2 až 3 šálky kávy denně. Z
výsledků šetření tedy vyplý,.vá, že s rostoucím věkem respondentů se zvyšuje konzumace
kávy a s tím stoupá denní dávka kofeinu. Další zjištění potvrdila, že konzumace kreatinových
forem EDS je z převážné většiny konzumována muži než ženami. Zaměstnaní na hlavní
pracovní poměr daleko častěji konzumují proteinové přípravky než studenti vysokých škol,
což je zapříčiněno vyšší cenou proteinových produktů. Z praktických zkušeností
vytrvalostních sportovců vyplývá zvýšená konzumace stimulujících EDS (kofein, synefrine a
guarana) než u rychlostně-silových sportovců.
Není v možnostech bakalářské práce uvádět přehled všech EDS, které sportovci
konzumují a ani se podrobně zabývat všemi souvislostmi mezi užíváním EDS.
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PŘÍLOHA

Dotazník – ergogenní doplňky stravy EDS
Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku. Dotazník je určen převážně
aktivním sportovcům a je anonymní. Jsem studentem lékařské fakulty MU v Brně oboru
nutriční terapie. Výsledky z dotazníku užiji jako praktickou část mé bakalářské práce
„Ergogenní doplňky stravy“.
Co je ergogenní doplněk stravy (EDS)?
Je doplněk stravy, který má schopnost podporovat fyzický výkon a svalovou práci. Jsou to
tedy DS zvyšující anabolické procesy těla, regeneraci a stimulaci organismu. Mezi EDS se
řadí např. kofein, kreatin, bílkovinné a sacharidové koncentráty a další.
Předem Vám děkuji za čas strávený nad vyplněním dotazníku.
Jan Páleníček
1. Pohlaví
a) muž
b) žena

2. Věk
a) 10–20
b) 21–30
c) 31–40
d) 41–50
e) 51 a více

3. Jaká je Vaše hlavní činnost v současné době?

a) student/ka učiliště, SŠ či gymnázia
b) student/ka VOŠ
c) student/ka VŠ
d) zaměstnaná/ý VPP či externí spolupráce
e) zaměstnaná/ý HPP
f) OSVČ
g) nezaměstnaná/ý

4. Jak často sportujete?
a) méně než 1x za 14 dní
b) 1x za 14 dní
c) 1-2x týdně
d) 3-4x týdně
e) každý den
f) více než 1x za den

5. Jaký sport provozujete?
a) rychlostní a silové (atletika sprinty, hody, vrhy, skoky, gymnastika,
kulturistika, silový trojboj, crossfit, fitness, krátké tratě plavání, hokej, judo…)
b) vytrvalostní (běh, cyklistika, běh na lyžích, dlouhé tratě plavání…)
c) technické disciplíny (míčové, raketové a kolektivní sporty, sjezdové lyžování,
krasobruslení…)

6. Na jaké výkonnostní úrovni Vámi zmíněný sport (sporty) provozujete?
a) rekreační
b) nižší výkonnostní

c) vyšší výkonnostní
d) vrcholové

7. Pijete kávu?
a) nepiji
b) 2-6 šálků za týden
c) 1 šálek za den
d) 2-3 šálky za den
e) 4 a více šálků za den

8. Pijete černý nebo zelený čaj?
a) nepiji
b) 1 šálek za den
c) 2-3 šálky za den
d) 4 a více šálků za den

9. Jak často používáte stimulující látky jako kofein, synefrin nebo guaranu?
a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden
c) 3-5x za týden
d) 1x denně
e) 2x a více denně
f) nepoužívám

10. Jak často používáte spalovače tuku (karnitin nebo komplexní směs spalovačů)?
a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden
c) 3-5x za týden
d) 1x denně

e) 2x a více denně
f) nepoužívám

11. Jak často používáte kreatiny (monohydrát, ethyl ester nebo komplexní směs)?
a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden
c) 3-5x za týden
d) 1x denně
e) 2x a více denně
f) nepoužívám

12. Jak často používáte iontové nápoje?
a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden
c) 3-5x za týden
d) 1x denně
e) 2x a více denně
f) nepoužívám

13. Jak často používáte energetické nápoje (Red Bull, Big Shock, Semtex…)?
a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden
c) 3-5x za týden
d) 1x denně
e) 2x a více denně
f) nepoužívám

14. Jak často používáte energetické gely?
a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden

c) 3-5x za týden
d) 1x denně
e) 2x a více denně
f) nepoužívám

15. Jak často používáte sacharidové (energetické) tablety a bonbóny?
a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden
c) 3-5x za týden
d) 1x denně
e) 2x a více denně
f) nepoužívám

16. Jak často používáte bílkovino-sacharidové přípravky (gainery)?
a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden
c) 3-5x za týden
d) 1x denně
e) 2x a více denně
f) nepoužívám

17. Jak často používáte proteinové přípravky?
a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden
c) 3-5x za týden
d) 1x denně
e) 2x a více denně
f) nepoužívám

18. Jak často používáte aminokyseliny (BCAA, L-Glutamin nebo kompletní směsi AK)?

a) méně než 1x za měsíc
b) 1-2x za týden
c) 3-5x za týden
d) 1x denně
e) 2x a více denně
f) nepoužívám

19. Považujete ergogenní doplňky stravy za účinné, dosahují podle Vás deklarovaného
účinku?
a) ano, všechny
b) ano, jenom vybrané skupiny EDS
c) dosahují účinku z 50%
d) ne

20. Jak moc jsou pro Vás ergogenní doplňky stravy zásadní v přípravě na sportovní
výkon?
a) velmi důležité
b) důležité
c) účinek je pro mě zanedbatelný
d) obešel bych se bez EDS

21. Vyberte POZITIVNÍ účinky ergogenních doplňků stravy, které při vlastním užívání
nejčastěji pociťujete.
a) zlepšují regeneraci
b) stimulují při výkonu
c) omezující únavu
d) účinek energetického zásobení při výkonu
e) zlepšující koncentraci
f) zvyšující výkon

22. Vyberte NEGATIVNÍ účinky ergogenních doplňků stravy, které při vlastním
užívání nejčastěji pociťujete.
a) projímavý
b) diuretický
c) nevolnost
d) zvracení
e) nespavost
f) žádný negativní účinek

23. Jaká byla vaše konzumace ergogenních doplňků stravy PŘED ROKEM.
a) byla o 100% vyšší
b) byla o 50% vyšší
c) stejná konzumace
d) byla o 50% menší
e) byla o 100% menší (nulová konzumace EDS)

