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PŘÍLOHY

RESUMÉ

ABSTRACT

ÚVOD
Cyklistika, jakožto velice populární sport v našich zeměpisných šířkách, se
v posledních letech těší velké oblibě a zažívá ohromný nárůst cyklistických
nadšenců zejména z řad tzv. hobbíků. O tuto rostoucí popularitu cyklistiky u nás
se zapříčinily zejména úspěchy mistra světa v cyklokrosu Zdeňka Štybara, mistra
světa na horském kole Jaroslava Kulhavého nebo famózní výkony silničního
cyklisty Romana Kreuzigera na celosvětově známém etapovém závodu Tour de
France. S nárůstem cyklistických nadšenců souvisí také zakládání amatérských
cyklistických klubů a pořádání jednotlivých amatérských závodů. Hlavním cílem
těchto oblíbených závodů je především spojení velmi prospěšného pohybu a jeho
pozitivního vlivu na zdraví člověka, které je v 21. století stále více aktuálním
tématem z důvodu neustálého nárůstu civilizačních onemocnění, jejíž příčinou je
především stále se zvyšující pohybová inaktivita v dnešním moderním světě. Tyto
závody si kladou za cíl rovněž rozšíření této komunity a vniknutí cyklistiky do
širšího podvědomí společnosti. Díky neustálým zraněním z fotbalu jsem se i já
dostal do komunity cyklistických nadšenců, jenž mě inspirovaly k sepsání této
bakalářské práce.
Cyklistiku můžeme také chápat, jako jeden z energeticky nejnáročnějších
sportů na světě klade obrovské nároky na energii, kterou tělo potřebuje pro svůj
výkon. Správně zvolená výživa v optimálním množství a dobu v kombinaci
s dostatečným příjmem tekutin a kvalitní regenerací je klíčem k úspěchu na všech
úrovních. Cyklistika a výživa, dva pojmy, které jsou spolu neodmyslitelně spjaty,
pokud je cyklistovým cílem dosažení maximálního výkonu. Bohužel však druhý
z výše zmiňovaných pojmů jsou v mnoha případech velmi často opomíjeny. Tento
často špatný přístup k výživě, je velkým nedostatkem, kterým se ve své práci
budu zabývat. Dříve se sportovní výživou zabývali především cyklisté na
vrcholové úrovni, dnes je však tato problematika aktuální také pro velké množství
rekreačních cyklistů, jejichž cílem je přispět vhodnou stravou k dosažení svých
maximálních výkonů, ať už při tréninku nebo na výše zmíněných amatérských
závodech.
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Úvodní kapitola této práce je zaměřena na cyklistiku, konkrétně na její
charakteristiku rozdělení na jednotlivá odvětví. Podkapitola fyziologické nároky
cyklistiky je zaměřena na stručnou morfologickou i funkční charakteristiku a
najdeme zde také stručně popsanou energetickou náročnost a její krytí.
Následující hlavní kapitola je věnována výživě nejprve z pohledu makronutrientů
a poté z pohledu výživy před, během a po výkonu. Podkapitola o pitném režimu
přibližuje denní potřebu tekutin a její doplňování během sportovního výkonu.
Další samostatné kapitoly se zabývají poruchami výživy a nejužívanějšími
doplňky stravy v cyklistice. Empirická část práce se zaměřena na srovnání
některých otázek dotazníku a je rozdělena na část obecnou, specifickou, zahrnující
oblast tréninku a závodu a část zahrnující doplňky stravy, průzkum trhu a
informovanost.

-7-

1. STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ O CYKLISTICE
V následujících kapitolách se zaměřím na stručnou charakteristiku cyklistiky,
její rozdělení na jednotlivé disciplíny a fyziologické nároky z pohledu
morfologické i funkční charakteristiky a jejím energetickém krytí v tomto
vytrvalostním sportu.

1.1 Charakteristika cyklistiky a její rozdělení
Cyklistika se řadí mezi sporty s velmi bohatou tradicí a obrovskou
popularitou. Dolní končetiny otáčejí klikami s ozubeným převodovým kolem,
z nich je veškerá síla přenášena řetězem na zadní kolo. Jedná se o cyklický pohyb
obou dolních končetin, které působí proti sobě. Díky plynulosti, které u cyklistiky
snadno dosáhneme je vynikajícím doplňkovým a regeneračním sportem i pro další
lidské pracovní činnosti. U cyklistiky se rozvíjí především svalstvo dolních
končetin společně s morálními a volními vlastnostmi (Havlíčková, 1993, p.52).
Ve své práci se zaměřím na nejoblíbenější a nejrozšířenější formy cyklistiky,
ke kterým patří silniční cyklistika, poté horská neboli MTB, jde o technicky
náročnější disciplínu, která zažívá v ČR v posledních letech obrovský nárůst
zejména z řad cykloturistů.

1.1.1 Cykloturistika
Jednou z nejjednodušších forem cyklistiky je turistická cyklistika vhodná
především jako doplňková aktivita u nejrůznějších onemocnění interních a
pohybového systému. Dle Ondráčka a Hřebíčkové (2007) chápeme Cykloturistiku
„jako pohyb v přírodě (ale i městských podmínkách), se stanoveným cílem a
odůvodněním, bez soutěžních ambicí, vykonávaný prostřednictvím jízdy na kole“.
(p.13). Je to tedy druh cyklistiky, při níž se používá k cestování jízdní kolo, které
umožňuje člověku skvěle vnímat své okolí.
Cykloturistika tedy patří k pohybové aktivitě prováděné ryze na rekreační
úrovni a do klasického dělení cyklistiky se příliš nezařazuje oproti tomu
cyklistické disciplíny jako silniční, horská a dráhová cyklistika jsou
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uskutečňovány kromě rekreační i soutěžní úrovni a jejím cílem je tudíž zdolat trať
v co nejkratším čase a nejlepším umístěním mezi závodníky.

1.1.2 Silniční cyklistika
Největší pozornost v mé bakalářské práci bude věnována nejstarší cyklistické
disciplíně- silniční. Patří k nejsnadněji dostupným druhům cyklistiky a její
televizní přenosy jsou velmi sledované po celém světě. Nejznámějším
profesionálním silničním cyklistou je 7násobný vítěz Le Tour de France Američan
Lance Armstrong. Jeho nadvláda na tomto nejtěžším závodě světa trvala od roku
1999 do roku 2005. Průměrná rychlost jež dosahují závodníci se pohybuje okolo
40 km/hod (Bernacíková et al., 2011). Rozdělujeme ji na jednorázové závody
k světově nejproslulejším patří Paříž-Roubaix, v ČR je to Brno- Velká BítešBrno, etapové neznámější Tour de France, Giro d´Italia nebo Vuelta a Espaňa,
které patří k těm nejnáročnějším a nejuznávanějším mezi odborníky a časovky. Na
profesionální úrovni je toto cyklistické odvětví řízeno UCI (Union Cycliste
Internationale).

1.1.3 Dráhová cyklistika
Dráhová cyklistika se zařadila do Olympijských sportů již v roce 1896 (ženy
1988). První cyklistické dráhy vznikly v 60. letech 19. století v Evropě (Francie a
Německo). Můžeme ho rozdělit na individuální i týmový sport, který je
uskutečňován na otevřeném nebo krytém okruhu o délce 250, 333 nebo 400 m.
Kolo, na kterém dráhoví cyklisté jezdí po oválu je poněkud odlišné od klasického
silničního zejména pevným převodem bez brzd a konstrukcí.
Dle Havlíčkové (1993) lze dráhovou cyklistiku rozdělit podle struktury
výkonu na dvě základní skupiny, sprinterské a stíhačské.
Podstatou závodů je dosažení co nejlepšího času, předstižení protivníka nebo
získání vyššího počtu bodů. Někdy jsou závody kombinované do vícebojůomnium. Závodní sezóna vrcholí na jaře.
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1.1.4 Horská cyklistika
Horská cyklistika též MTB (zkratka z anglického slova mountain bike) patří
k nejmladším cyklistickým odvětvím s velkým potenciálem u rekreačních
cyklistů, díky prožitku z jízdy v terénu s minimálním podílem jízdy po asfaltové
silnici. Jezdí se na speciálně upravených horských kolech, která jsou uzpůsobena
k již výše zmiňované jízdě v terénu k usnadnění manipulování v nízké rychlosti a
rychlému seskakování (Hřebíčková et al., 2006). Konstrukce kola je tedy výrazně
odolnější vůdči nárazům a otřesům ke kterým dochází při jízdě v terénu.
Závody jsou buď jednodenní, nebo seriálové. Cílem sportovního výkonu je
projet danou trať v co nejkratším čase. Na výkonu se podílí především
vytrvalostní a koordinační schopnost.
Dle Hřebíčkové et al. (2006) dělíme MTB disciplíny (podle použitého kola) na
MTB, XC, XCMaraton, X-tera, MTBO, Extrém, BMX, freestyle BMX, fourcross
a cyklotrial.
V ČR patří mezi nejznámější závod Král Šumavy. Poprvé se horská cyklistika
zařadila do Olympijských her v roce 1996.

1.1.5 Ostatní druhy cyklistiky
K dalším dynamicky se rozvíjejícím odvětvím cyklistiky patří downhill a
cyklokros (sportovní disciplína, ve které se nesjízdné úseky překonávají během),
které se v posledních letech ve světě těší stále větší oblibě. V České republice je
to zejména díky nejlepšímu českému cyklokrosaři Zdeňku Štybarovi.
Downhill (sjezd) je řazen do skupiny závodního sportu, jelikož sjezdy
vyžadují specifickou infrastrukturu (horská dráha, sjezdový park) (Gerig &
Frischknecht, 2004, p.15.). Bernacíková et al. (2011) uvádí, že jezdci dosahují
rychlostí až 80 km/hod (ženy 70 km/hod).
K dnes již nepříliš rozšířeným disciplínám patří krasojízda, jde o estetickokoordinační sport, který se těšil v historii větší oblibě než v současnosti. Do této
skupiny sportů patří rovněž kolová. Jedná se o sport, při kterém hráči užívají
k pohybu po hřišti pouze kolo a jejich cílem je vstřelit branku do soupeřovy brány
pomocí kola. Dále se hráči mohou míče při hře dotknout pouze hlavou. Brankář v
brankovišti může jakkoliv zasáhnout míč. Není povoleno dotknout se nohou
- 10 -

země. Tento sport v ČR proslavili bratři Pospíšilové díky zisku 20ti zlatých
medailí z mistrovství světa.

1.2 Fyziologické nároky cyklistiky
Cyklistika

se

z hlediska

nároků

na

organismus

řadí

k jednomu

z

nejnáročnějších sportovních disciplín vůbec, o těchto fyziologických nárocích
budu pojednávat v následující kapitole.
Cyklistika obecně patří k vytrvalostním disciplínám s různou délkou zatížení
nejčastěji kolem 2-3 hodin, která se výrazně odvíjí od délky závodu event.
tréninku. Některé silniční závody bývají dlouhé pouze několik kilometrů
(časovky) jiné jednorázové běžně přes 200km. Etapové závody od několika dnů
po několik týdnů mají délku 500 až 3500km. Intenzita zatížení se nachází na nízké
až střední úrovni. V časovkách je tato doba kratší, zpravidla se pohybuje do 1
hodiny, avšak zátěž je submaximální v některých případech i maximální.
Bernaciková et al.(2011) uvádí graf, s výraznou převahou aerobního způsobu
krytí (za přístupu kyslíku) nad anaerobním (bez přístupu kyslíku) při výkonu.

obr. 1. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu (upraveno dle
Sharkey 1986).

Při aerobním způsobu krytí využíváme jako zdroj energie převážně tuky, které
jsou největší zásobárnou energie v těle, tento proces poskytuje nejstabilnější
- 11 -

výkon, avšak je velmi pomalý naopak při anaerobním způsobu krytí jsou
využívány jako zdroj energie převážně cukry, které se ukládají v játrech (cca
150g), v krvi a ve svalech ve formě glykogenu. Dovalil (2002) uvádí hodnotu
glykogenu 400-800 g tento zdroj energie je velice pohotový avšak jeho množství
je velmi omezené, při intenzivní zátěži vydrží maximálně 2 hodiny a poté jeho
množství výrazně klesá a sportovec je nucen snížit popř. ukončit pohybovou
aktivitu také díky hromadění soli kyseliny mléčné (laktátu) ve svalech.
Charakteristickou známkou profesionálních cyklistů je nízké procento
tělesného tuku, nízká hmotnost, velký podíl svalstva na DK, úzká ramena, vyšší
tělesná výška a vysoce nadprůměrné ukazatele srdečně cévního a dýchacího
systému (klidová tepová frekvence, vitální kapacita plic, VO2max,…)
Soulek a Martinek (2000) uvádí klidovou tepovou frekvenci legendárního
cyklisty Eddyho Mercxe o hodnotě 38 tepů za min. dále také údaj, při kterém po
maximální zátěži poklesla jeho tepová frekvence z maximální (162 tepů/min) na
68tepů/min za pouhých 30s! Pokud bych tenhle údaj porovnal s běžnou populací,
u které se pohybuje klidová tepová frekvence okolo 75tepů/min, je prakticky
neuvěřitelné jakou schopnost adaptace na zátěž má cyklistův srdečně cévní a
dýchací systém.
Tato sportovní disciplína patří, co se týče vydané energie k nejnáročnějším
sportům vůbec. Energetický výdej je závislý na několika faktorech kromě
rychlosti jízdy se jedná především o věk, pohlaví a hmotnost jedince.
Průměrné číslo energetického výdeje se pohybuje kolem 700-750 % nál BM
(u dráhové cyklistiky až 10 000% nál. BM). U cykloturistiky (v závislosti na
rychlosti jízdy) se jedná o hodnoty mezi 260-1760 % nál. BM. Při vlastním
vytrvaleckém tréninku cyklisty se intenzita metabolizmu pohybuje kolem 900 %
náležitého bazálního metabolizmu, což je asi 25 110 kJ za 24 hodin. (Havlíčková,
1993, p.52).
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2. STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ O VÝŽIVĚ
Cyklistika patří mezi sporty, kde dochází k obrovskému energetickému výdeji.
Z výše uvedeného textu je patrné, že takto obrovský energetický výdej energie
klade vysoké požadavky na energetický příjem, který má v cyklistice, nejen na
vrcholové úrovni, své nezastupitelné místo. Správně zvolená výživa v optimálním
množství a dobu v kombinaci s dostatečným příjmem tekutin a kvalitní regenerací
je klíčem k úspěchu na všech úrovních, což si spousta cyklistů neuvědomuje a
proto se této problematice budu věnovat v následujících několika kapitolách.
Kapitola 2.1 pojednává o sportovní výživě cyklistů z pohledu makronutrientů,
kapitola 2.2 se zaměřuje na výživu před výkonem, během výkonu a po výkonu,
následné téma se zaměřuje na doplňky stravy a poslední kapitola 2.4 pojednává o
poruchách výživy.

2.1 Sportovní výživa cyklistů z pohledu makronutrientů
Lidské tělo potřebuje pro svou činnost energii, která vzniká spalováním živin.
Hlavním zdrojem energie jsou cukry (sacharidy), ale na zabezpečení dostatečného
přívodu kalorií se také podílejí tuky a v malé míře i bílkoviny. V našem jídelníčku
by mělo být přibližně:
- 12-15 % bílkovin
- 25-30 % tuků
- 55-60 % cukrů (sacharidů) z celkového energetického příjmu (Soulek &
Martinek,2000, p.61)
Havlíčková (1993) uvádí poměr bílkovin, tuků a cukrů 15:30:55. Stejný poměr
uvádí také Konopka (2004), který ještě přidává doporučený poměr u silových
sportovců 20:55:35, z toho je patrné, že potřeba bílkovin je u této skupiny
sportovců vyšší, z důvodu budování svalové hmoty.
Tento poměr makronutrientů je obecně uznávaný i pro cyklisty na všech
výkonnostních úrovních. Avšak Soulek a Martinek (2000) uvádí, že zvýšený
příjem tuků přispívá ke zvýšení výkonu, díky zvýšené hladině mastných kyselin
v krvi a tím šetří velmi cenný svalový glykogen.
Nedílnou součástí stravy pro vrcholové cyklisty jsou bezpochyby doplňky
stravy, touto problematikou se však budu zabývat v kapitole 3.3.
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Čím intenzivnější činnost člověk vykonává, tím vyšší musí mít přívod živin.
Lidé mající spíše sedavé zaměstnání spotřebují v průměru denně asi 3000 kcal. U
těžce pracujících (tedy i cyklistů) je potřeba 4000 – 5000 kcal za 24 hodin.
Nezáleží na množství potravy podle obsahu využitelné energie, ale i na jejím
složení. (Clarková, 2000, p.18).
Dle Konopky (2004) je obecně doporučovaný příjem živin pro sportovce
v gramech na 1 kg tělesné hmotnosti: 1,3 – 1, 8 g bílkovin, 5 – 8 g sacharidů, a do
1 g tuků.

2.1.1 Pitný režim
Stejně jako výše zmíněné makronutrienty i voda je neodmyslitelnou součástí
výživy. Voda tvoří v lidském těle asi 50-75% z toho 40% tvoří intracelulární
tekutina a 20% extracelulární tekutina, která je vázána na draslík (Mandelová &
Hrnčiříková, 2007). Sportovně neaktivní dospělý člověk ztratí denně 2,5 l vody
(Soulek & Martinek, 2000, p.70). Skeřil a Čegan (2003) uvádějí ztrátu tekutin:
„…při středně obtížné trase 2 litry za hodinu“(p.47.). Společně s vodou se ztrácí i
množství minerálních látek, především sodíku, draslíku a chloridů. Tyto ztráty je
nutné uhradit. Pojem, který tohle vyrovnání tekutin označuje, se nazývá pitný
režim.
V cyklistice a ve sportu obecně je potřeba přijímat tekutiny o něco vyšší.
Nedostatečný příjem vede k dehydrataci a dřívějšímu nástupu únavy, což je pro
cyklisty nežádoucí. Clarková (2000) uvádí (Tab. č.1) hodnoty dehydratace a její
projevy.

Tab. č.1 Hodnoty dehydratace a její projevy (Clarková, 2000)
dehydratace
1%
3%

kg tělesných tekutin (osoba
80kg)
0,8
2,4

5%

4

6-10%
více než
10%

4,8-8

projevy
zvýšená tělesná teplota
zhoršená výkonnost
křeče, třes, nevolnost, 20-30%
zhoršení výkonu
vyčerpání, závratě, bolest hlavy
úpal, halucinace, žádný pot a
moč, vysoká tělesná teplota

více než 8

- 14 -

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, nedostatek vody v těle vede ke zhoršení
výkonu.
Hydratace organismu je důležitá pro stálou tělesnou teplotu organismu,
pumpování krve do pracujících svalů a schopnost využít uložené tuky a
odstraňovat z těla toxiny, které se nakumulovaly během fyzické aktivity. Přispívá
rovněž k ochraně před bakteriální a virovou infekcí a předčasným stárnutím.
(Johnny G., 2003).
Johnny G. (2003) udává množství přijatých dl tekutin za den, který odpovídá
30-ti % váhy těla v kg (90kg muž= 3 litry tekutin), rovněž dodává studii, která
poukazuje na fakt, že 75% Američanů je chronicky dehydrovaných.
O něco vyšší příjem tekutin udává Mandelová a Hrnčiříková (2007) u
dospělého sportovce 40ml vody na kg tělesné hmotnosti. (90kg muž=3,6 l
tekutin). Pokud se jedná o cyklisty, potřeby tekutin jsou vyšší. Tato zvýšená
potřeba závisí na několika důležitých faktorech: délka výkonu, intenzita výkonu,
okolní podmínky (např. teplota) a míra předchozí hydratace.
V souvislosti s pitným režimem v cyklistice se často setkáváme s pojmem
iontové nápoje, které patří do skupiny doplňků stravy. Touto problematikou se
však budu podrobněji zabývat v kapitole 3.3 Doplňky stravy.
Mandelová a Hrnčiříková (2007) dále rozdělují nápoje pro cyklisty na vhodné
a nevhodné.
•

VHODNÉ: voda, neslazené čaje, bylinkové, ovocné, zelené, různé
druhy minerálních vod, ředěné ovocné šťávy, iontové nápoje

•

NEVHODNÉ: cola, káva, alkohol, slazené limonády, perlivé limonády

2.2 Výživa cyklistů před, během i po výkonu

V následující části se pokusím popsat specifika sportovní výživy pro
vytrvalostní sporty, kam cyklistika bezesporu patří. Jak jsem již výše poznamenal,
správně zvolená strava v optimálním množství je velice důležitá a to nejen pro
cyklisty na vrcholové úrovni. Jelikož pracující svaly spotřebovávají během
výkonu energii, musíme ji tělu opět dodat co nejdříve. Několik otázek v mém
dotazníku se přímo zabývá problematikou výživy, kdy je nejvhodnější jíst, co jíst,
a jaké množství před výkonem, během výkonu nebo po výkonu. Budu se tudíž
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věnovat tomuto tématu správného načasování (timingu) a výběru potravin
v následující kapitole, výsledky mého dotazníku ohledně důležitosti této
problematiky jsou patrné v empirické části mého dotazníku.

2.2.1 Výživa cyklistů před výkonem
Vhodně zvolená strava v optimálním množství před výkonem nejvíce
determinuje samotný výkon. Jako nejvhodnější strava pro cyklisty se jeví strava
lehce stravitelná a přitom bohatá na energii s nízkým glykemickým indexem1.
Hlavní poměr by měly zaujímat sacharidy, důležitý je nízký obsah tuků a malý
obsah bílkovin. V tomto směru se jedná o potraviny, jako jsou ovoce, komplexní
sacharidy jako ovesná kaše, celozrnné pečivo, neloupaná rýže nebo sójové mléko.
Sacharidy jako dominantní zdroj energie pro výkon cyklisty je vhodné přijímat
v množství 2-4 g na kg hmotnosti v době 2-4 hod před výkonem. To zajistí snadné
vstřebávání a udržení stálé hladiny glukózy v krvi před začátkem výkonu.
Kombinovaný příjem sacharidů a bílkovin (min. 1-2 g/kg + 0,15-0,25 g/kg) 3-4
hod před výkonem přispívá k optimalizaci energetických zdrojů (Burke &
Deackin, 2010).
Nejužívanější sacharid glukóza se dostává do krevního oběhu asi během
30min od požití. Avšak dle současných výsledků není potvrzen žádný výraznější
vzestup výkonu při příjmu sacharidů během jedné hodiny před výkonem. (Mac
Laren, 2007).
Skeřil a Čegan (2003) uvádí vhodné i nevhodné potraviny užívané před
výkonem, v tomto případě pro snídani.
•

VHODNÉ: mléko a mléčné výrobky, nízkotučné sýry, zelenina, ovoce,
vejce, krutí šunka, tmavé celozrnné pečivo, ovesná kaše, čaj neslazený,
ovocné džusy, káva (pro ty, co bez ní ráno nemohou být)

•

NEVHODNÉ: uzeniny, párky, majonézové saláty, hemenex, příliš
mnoho kávy, nápoje typu Coca-cola

1

Glykemický index udává, rychlost využití glukózy tělem z dané potraviny
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2.2.2 Výživa cyklistů během výkonu
Cílem výživy cyklistů během výkonu je podpora energetického krytí a
možnostem oddálení rozvoje únavy. Sacharidy, především jednoduché cukry, se
rychle vstřebávají a zapojují do energetického metabolismu. Pokud dojde
k vyčerpání těchto jednoduchých cukrů, dojde k poklesu hladiny krevního cukru
(hypoglykémii) a sníží se tím cyklistova výkonnost. (Javorová, 2011).
Dle výzkumu, který byl proveden u řady profesionálních cyklistů, neovlivňuje
příjem sacharidů výkon s délkou trvání do 45 minut. (Mac Laren, 2007), na což
poukazuje i Tab. č.2

Tab. č.2 Doporučený přijem a typ sacharidů v závislosti na délce výkonu (Burke
& Deackin, 2010).
Délka zatížení

Potřeba sacharidů

Doporučený příjem

Typ sacharidů

<45min

NE

45-75 min

Velmi malé množství

Kontakt s ústy

Nezáleží

1-2 hod

Malé množství

< 30g/hod

Nezáleží
Rychle využtelné

2-3 hod

Střední množství

<60g/hod

zdroje sacharidů
(glukóza,
maltodextrin)
Kombinace různých

>3hod

Vysoké množství

<90g/hod

sacharidů

Z výše uvedené Tab. č.2 je patrná zvýšená potřeba sacharidů s rostoucí délkou
zatížení. U výkonů s délkou zatížení 3hod je to cca 270g sacharidů.
Jelikož během jízdy na kole je velice obtížné přijímat takto energeticky i
nutričně bohaté potraviny, slouží tomuto účelu v cyklistice speciální nutrienty:
energetické gely, tyčinky, sportovní nápoje (Dle Burke & Deackin (2010) 68% roztok jednoduchých sacharidů, popř. polymerů glukózy) cca každých 10-15
min) s obsahem sacharidů, aniž by měly charakter dopingu, nebo potravin ve
formě čerstvého či sušeného ovoce. Vhodné je si vyzkoušet, vliv na organismus
v průběhu zátěže nejlépe v tréninku nebo s dostatečným odstupem od závodu.
(Sekera & Vojtěchovský, 2009).
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2.2.3 Výživa cyklistů po výkonu
Výživa cyklistů po výkonu je velmi důležitá z důvodu regenerace organismu a
obnovy svalové tkáně. Jejich hlavním cílem je tedy co nejrychlejší příjem živin,
aby došlo k vyrovnání energetické bilance po tréninku event. závodě a organismus
byl znovu připraven na další trénink popř. závod. Nejvíce je to patrné u
závodníků, kteří se účastní několikadenních etapových závodů, kdy prakticky
ihned po dokončení etapy je závodník nucen přijímat množství makronutrientů
v optimálním množství, aby jeho organismus byl opět připraven a schopen
podávat maximální výkon v následujících dnech, kdy se koná další etapa.
Vědecké studie ukazují, že svaly jsou nejcitlivější na doplnění glykogenu,
využití živin a obnovu tkáně do jedné hodiny po ukončení cvičení (Johnny G.,
2003)
Aby nedocházelo k rozvoji únavy, jako optimální množství se zde jeví dle Dle
Burka & Deackina (2010) příjem sacharidů 1,5 g na kg tělesné hmotnosti do 30
min po skončení výkonu. Tohle množství je adekvátní pro maximalizaci obnovy
glykogenu u jedinců s vyčerpanými zásobami. Dále pak doplňují, že příjem
sacharidů (1,2 g/kg/hod) v rozložených dávkách po dobu 4-6 h od skončení
zatížení zajišťuje optimální regeneraci glykogenu. Doplnění bílkovin je optimální
nejlépe až 2 h po zátěži.
Pokud je našim cílem urychlit regeneraci, nejvhodnějším způsobem je zvolit
dvě večeře. První by měla obsahovat kvalitní bílkoviny (10–20). Druhá naopak
polysacharidy. Výzkumy prokazují, že luštěniny nejsou pro rychlou obnovu zásob
glykogenu příliš vhodné (Maughan & Burke, 2006).

2.3 Doplňky stravy
Jak bylo již několikrát zmíněno, v cyklistice dochází k obrovskému
energetickému výdeji, který je nutno uhradit adekvátním energetickým příjmem.
U denně trénujících cyklistů se často jedná o výdej větší než 20 000kJ, který
nedokáží uhradit pouze tuhou stravou, ať už z důvodu časové náročnosti na
přípravu těchto jídel, nebo nedostatku jednotlivých živin v optimálním množství
potřebných pro denně trénujícího jedince.
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V souvislosti s touto problematikou cyklisté často volí doplňky stravy,
nejčastěji ve spojitosti s výživou během výkonu event. po výkonu. Dle zákona č.
110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích § 2 jsou doplňky stravy:
„potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běžnou
spotřebu vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s
nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění
běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav
(Zákon č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích § 2, 1997).
V cyklistickém odvětví se nejčastěji hovoří o sportovních nápojích, gelech a
tyčinkách, které slouží jako pohotový zdroj energie během déletrvajících výkonů.
Nejrozšířenějšími jsou bezesporu sportovní nápoje, obsahující především glukózu,
fruktózu a maltodextriny. Energetické tyčinky a gely obsahují kromě sacharidů
také bílkoviny a tuky v optimálním poměru. Tyto doplňky stravy poskytují
cyklistovi rychlé dodání energie.
V dráhové cyklistice je často užíván kreatin, který napomáhá zlepšit výkon a
nárůstu svalové hmoty. Avšak není potvrzeno zvýšení výkonnosti díky kreatinu
při vytrvalostních disciplínách (Konopka, 2004).
Velmi užívaným doplňkem stravy je rovněž gainer, vhodný pro sportovce,
kteří mají nedostatek energie nebo potřebují přibrat aktivní tělesnou hmotu. Pro
svalový růst se hojně využívají mezi cyklisty aminokyseliny BCAA. Jedná se o
aminokyseliny s tzv. větveným řetězcem. Užívají se ve spojitosti před výkonem
nebo po výkonu jelikož jejich pravidelné užívání zabraňuje katabolismu a
ochraňuje svaly (Smíšková, 2008, p.49).
Nejrozšířenější doplněk stravy mezi cyklisty sloužící k odbourávání tuků se
nazývá L-karnitin, díky urychlení transportu mastných kyselin do mitochondrií.
Jeho účinnost je prokázána zejména u obézních jedinců. Podání karnitinu po
výkonu zrychluje regeneraci (Fořt, 2005).

2.4 Poruchy výživy
Bohužel i v cyklistice se často setkáváme s některými poruchami výživy.
Touto problematikou se zabývám ve svém dotazníku především v souvislosti
s konzumací alkoholu.

- 19 -

Mohli bychom se domnívat, že škodlivý vliv alkoholu na výkon, zejména
kvůli prodloužení délky regenerace, bude cyklisty od jeho pití odrazovat, ale
bohužel tomu tak v mnoha případech není. Dokonce i u kondičních běžců je
dokázána větší konzumace alkoholu, než u jejich neaktivních vrstevníků. Alkohol
zpomaluje rychlost reakce a po náročném tréninku může vést k rychlé opilosti.
Alkohol obsažený v pivu má navíc diuretický účinek- čím více ho vypijeme, tím
více tekutin vyloučíme. Tento proces je v rozporu se zásadami regenerace a
negativně ovlivňuje následující trénink.
Je vědecky prokázáno, že sportovci, kteří konzumovali pivo, vyloučili za 4
hodiny cca o 0,5l moči více než abstinenti (Clarková, 2000, p.150-151).
Rovněž do této skupiny lze zařadit i další poruchy jako jsou anorexie a
bulimie, která se u cyklistů objevuje dle výzkumu častěji než u běžné populace.
Jedná se o psychologické poruchy vyskytující se častěji u žen než u mužů. Podle
Americké psychiatrické asociace (1994): „Lidé s anorexií buď trvale omezují
příjem potravy, nebo střídavě omezují potravu a pak se přejídají a vyprazdňují“.
Postižení jedinci i přes svou podváhu trpí obavami, že ztloustnou. U sportovců se
uvádí výskyt u 4-15%.
Bulimii je charakteristická obdobím, kdy postižený během krátkého časového
úseku obvykle do 2hod, sní potravu odpovídající až 33 000 kJ. Poté se pokouší
zbavit přijatého jídla zvracením, užitím diuretika či projímadla. Bulimik se neliší
hmotností ani vzhledem, na rozdíl od anorektiků (Klimeš, 2007).
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3. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE
3.1 Cíl práce
Cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat přístup cyklistů ke sportovní
výživě a jejich výživové zvyklosti související s přípravou na sportovní výkon,
kteří se věnují především silniční a horské cyklistice na všech výkonnostních
úrovních.

3.1.1 Ostatní cíle práce

Zjistit, jak velký význam přikládají cyklisté regeneraci po tréninku a závodu
Zjistit nejužívanější doplňky stravy a spokojenost s nimi
Sledovat a porovnat jak velký význam přikládají cyklisté výživě před, při a po
výkonu
Zjistit nejznámější firmu zabývající se sportovní výživou
Zjistit odkud cyklisté nejčastěji čerpají informace o výživě

3.2 Úkoly práce
Úkol 1
Sestavit dotazník pro vybranou skupinu cyklistů
Úkol 2
Vybrat skupinu respondentů vhodnou pro sestavený dotazník
Úkol 3
Distribuce dotazníku mezi vybrané cyklisty a na webové stránky
Úkol 4
Zpracovat dotazník do grafů a přehledných tabulek
Úkol 5
Vyhodnotit získané odpovědi a stanovit závěry
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4. METODIKA
V následující kapitole se zaměřím na charakteristiku výzkumného souboru,
popis použité metody a další okolnosti výzkumu.

4.1 Charakteristika výzkumného souboru
Do výzkumné práce bylo zapojeno celkově 54 cyklistů bez rozdílu věku a
pohlaví. Z celkového počtu dotazovaných bylo 42 mužů a 12 žen (viz obr. 2)

obr. 2. Zastoupení dle pohlaví

Vybraný vzorek se skládal převážně ze silničních cyklistů. Tuto skupinu
tvořilo 31 respondentů. Skupinu MTB cyklistů tvořilo 19 dotazovaných (viz obr.
3.). Jednalo se převážně o skupinu sportovců z Jihomoravského kraje, které znám
a občas se s nimi setkávám na amatérských závodech. Dotazník byl také vyvěšen
na webových stránkách dvou cyklistických klubů, kde většinu respondentů tvořili
rekreační cyklisté.
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obr. 3. Preferovaný druh cyklistiky

V dotazníku uvedlo 35 respondentů (tj. 65 %), že trénuje v průměru 3x a více
týdně (viz obr. 4).

obr. 4. Průměrná četnost tréninků týdně

Více než polovina dotazovaných (28 respondentů) ujede na kole 5000 a více
km v průběhu jednoho roku, z toho 14 ujede více než 10 000km (viz obr. 5)
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obr. 5. Počet ujetých km za rok

Z celkového počtu 54 respondentů se jich 37 věnuje cyklistice více než 5 let
(viz obr. 6). Nejdéle se cyklistice věnuje 21 letý muž, jenž uvedl, že se jako jediný
z dotazovaných věnuje BMX cyklistice 15 let a více stejnou dobu se věnuje
silniční cyklistice i 23 letý muž, který v průměru ujede 10-15 000 km. Délka, jaké
se cyklisté věnují tomuto sportu, je dána samozřejmě také věkem respondentů,
který je v rozmezí od 15 do dokonce 72 let! Přičemž průměrný věk u žen 26,8 let,
mužů 28,2 let a celkový je 27,9 let. Největší procentuální zastoupení dotazovaní
ve věkové kategorii od 18 do 30 let a tvořili více než polovinu všech vyplněných
dotazníků. Průměrná výška u mužů 182,5 cm, žen 169,2 cm a celková 179,6 cm.
V dotazníku byla uvedena také nepovinná otázka, týkající se tělesné hmotnosti, na
kterou neodpověděli pouze 2 muži z celkového počtu 54 respondentů. U žen byla
zjištěna průměrná hmotnost 58,6 kg, u mužů 79,4 kg a celková 74,6 kg.

obr. 6. Jak dlouho se již věnujete cyklistice?
- 24 -

4.2 Použité metody
Použitou metodou v této výzkumné práci byl dotazník (viz Příloha 1), který
byl vytvořen v elektronické podobě a distribuován pomocí hypertextového odkazu
mezi respondenty. Dotazník byl zcela anonymní, rozdělen na 2 části a skládal se
z 23 otázek různého charakteru. Úvod dotazníku obsahoval 4 otázky na doplnění
věku, pohlaví, výšky a také jednu nepovinnou otázku týkající se tělesné
hmotnosti.
První část byla obecně zaměřená a skládala se z 8 otázek, které se týkaly
četnosti tréninků, preferovaného druhu cyklistiky, počtu ujetých km za rok,
pitného režimu, dodržování obecných zásad zdravé výživy, konzumace alkoholu a
hlídání si své tělesné hmotnosti.
Druhá část byla zaměřena více specificky na zjištění výživových zvyklostí,
konzumace doplňků stravy a jejich spokojenost s nimi, sledování obalů potravin,
přikládání významu reklamě a vybraných komponentů v tréninkovém a závodním
období a zdroje čerpání informací u respondentů.
Všechny otázky byly buď otevřené pro slovní vyjádření názoru, ohraničeny
výběrem možností, nebo doplněním určité informace. Výsledky dotazníku byly
zpracovány v programu Google dokumenty a poté převedeny do formy
přehledných grafů.

4.3 Další okolnosti výzkumu
Anonymní dotazník byl nejprve vytvořen ve zkušební verzi, poté došlo k jeho
upravení a doplnění a k dispozici byl v elektronické finální podobě formou
hypertextového odkazu a na webových stránkách dvou cyklistických klubů od
ledna do března. Přičemž největší počet respondentů, téměř 50 %, ho vyplnilo
v druhé polovině měsíce ledna. V dotazníku byla uvedena rovněž emailová
adresa, na kterou mě kontaktovali 2 respondenti s dalšími doplňujícími údaji
týkajícími se svých výživových zvyklostí, které podrobně zanalyzuji v kapitole 6.
Diskuze.
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5. VÝSLEDKY
V části výsledky jsou prezentovány získaná data z dotazníků ve formě grafů i
s popisy dat a jejich slovní interpretace.
Na otázku: Máte pocit, že se řídíte dle zásad zdravé výživy (pravidelná,
vyvážená a plnohodnotná strava, pitný režim)?(viz obr. 7)
Nejvíce respondentů (tj. 41 %) uvedlo, že spíše dbá zásad zdravé výživy.
Naopak pouze 2 respondenti (tj. 4%) odpověděli, že se určitě neřídí zásadami
zdravé výživy. Celkový poměr mezi dodržováním a nedodržováním zásad je tedy
63: 37

obr. 7 Dodržování zásad zdravé výživy

6. Výzkumná otázka zněla: Kolik litrů tekutin vypijete během dne?
59 % respondentů označilo možnost 2-3 litry, 22% možnost 1-2 litry, 17 %
možnost 3-4 litry. Nikdo nevypil během dne méně než 1 litr tekutin (viz obr. 8).

obr. 8 Pitný režim v průběhu dne
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Z výsledků (viz obr. 9) je patrné, že 21 respondentů (tj. 39%) z celkového
počtu 54 spíše dbá na svou hmotnost, 15 respondentů jednoznačně označilo
odpověď ANO, oproti tomu pouze 3 vybrali možnost NE. Poměr mezi kladnou a
zápornou odpovědí je u této otázky 67:23.

obr. 9 Dbáte na svou hmotnost?

Na výzkumnou otázku, kde byla možnost označit více odpovědí, ve které bylo
cílem zjistit nejčastější zdroje informací o výživě (viz obr. 10), byl nejčastěji
označen internet (33x) na druhé pozici se umístily knihy a další odborné publikace
(20x) a na třetí pozici komunikace s okolím (př. na závodech)(19x), poté
následovala škola a semináře (17x), dále pak odpověď trenér (15x) a na poslední
příčce byla označena odpověď: „o výživu jsem se nikdy nezajímal“ (2x)
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obr. 10 Nejčastěji využívané zdroje informací o výživě

Jak je z obr. 11 patrné, nejčastější známku, kterou by respondenti subjektivně
ohodnotili své dosavadní znalosti o výživě je 3 a to přesně u 21 dotazovaných (tj.
39%), další nejčastěji označovanou odpovědí byla známka 2 a to u 18 respondentů
(tj. 33%). Naopak na samém konci žebříčku se ocitly známky 1 a 5, které byly
zvoleny pouze jedenkrát.

obr. 11 Hodnocení znalostí o výživě (1- nejlepší, 5-nejhorší)
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Dotazovaní měli na výběr 4 možnosti odpovědi u otázky: Do jaké míry Vás
ovlivňuje REKLAMA při koupi potravin event. doplňků stravy? (viz obr. 12) Více
než polovina označila odpověď: spíše mě neovlivňuje a společně s 15
dotazovanými, jenž označili vůbec mě neovlivňuje, tvořili celkový podíl 80%
odpovědí, které reklama neovlivňuje. Oproti tomu pouze 2 respondenti
z celkového počtu 54 jsou reklamou naprosto ovlivněni.

obr. 12 Míra ovlivnění reklamou při koupi potravin event. doplňků stravy

Jak uvádí obr. 13 týkající se sledování obalů potravin. 31% respondentů
sleduje obal potravin občas, 26% respondentů spíše sleduje obaly, stejný počet
respondentů obaly sleduje. Pouze 9 dotazovaných obaly spíše nesleduje a nikdo
z celkového počtu 54 repondentů nesleduje obal potravin vůbec.

obr. 13 Sledování obalů potravin
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U této výzkumné otázky č. 16 (viz obr. 14) byla možnost označit více
odpovědí. Navazovala na předchozí otázku a jejím cílem bylo zjistit, na co se
cyklisté nejvíce zaměřují, dopadla jednoznačně ve prospěch data trvanlivosti a to
u 34 případů a sledování nutričních hodnot (33 případů), poté následovalo složení
potravin - 25 označených odpovědí a vzhled obalu 2 označené odpovědi. Stejně
jako u předchozí otázky i u této odpověděli oba respondenti, že je obal potravin
absolutně nezajímá.

obr. 14 Nejčastější zaměření u obalů potravin

Jak je patrné z obr. 15 celých 39% si myslí, že dokáže vytvořit jídelníček
s vyváženým poměrem všech hlavních živin. Na druhé pozici se umístila odpověď
spíše ne a to u 19 respondentů (tj. 35%). Nedokáže si podle svého názoru vytvořit
jídelníček 8 dotazovaných, oproti tomu 6 z celkového počtu 54 dotazovaných má
pocit, že to dokáže. Odpovědi jsou u této otázky značně nejednoznačné 46% má
kladný nebo spíše kladný pocit a 54% záporný nebo spíše záporný.
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obr. 15 Samostatné vytvoření jídelníčku s vyváženým poměrem všech živin

Na otázku: Konzultujete s někým své stravovací návyky. Pokud ano, uveďte
s kým nejčastěji.
Tato odpověď byla nejčetnější v případě NE a to u 43%. 28% četnost byla
zaznamenána u odpovědi Ano, s kamarádem. S trenérem konzultuje své
stravovací návyky 10 respondentů (tj. 19%). 15% je konzultuje se svým
výživovým poradcem. 6 dotazovaných je konzultuje s rodiči a jeden dotazovaný
označil odpověď: konzultace s ostatními závodníky.

obr. 16 Konzultace stravovacích návyků

Výzkumná otázka č. 19: Vyzkoušel(a) jste někdy doplňky stravy?(viz obr. 17)
U této otázky bylo zaznamenáno nejvíce odpovědí u varianty ANO, nepravidelně
(46%). 26% užívá doplňky stravy pravidelně a to na každém závodě i tréninku.
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19% doplňky stravy prakticky vůbec nevyužívá a 9%, což je nejméně ze všech
možností, užívá doplňky stravy pouze a jenom na závodech.

obr. 17 Užívání doplňků stravy

Jak je z obrázku 18 patrné 21 respondentů uvedlo na otázku: Jak velkou
přikládáte váhu výživě před závodem, odpověď 2 dny před závodem (tj. 39%).
9% dotazovaných se na výživu soustředí pouze ráno před závodem stejně jako 3-6
před závodem. 2 dotazovaní se na výživu soustředí více než 7 dní před závodem.
A vše, na co mají chuť bez výrazného soustředění na kvalitu stravy jí 13%
dotazovaných.

obr. 18 Důraz na výživu před závodem

Otevřená otázka (viz obr. 19), která měla za úkol zjistit, jak často dotazovaní
konzumují alkohol, dopadla nejlépe ve prospěch odpovědi 1x za 14 dní a to u
28% respondentů. 24% konzumuje alkohol 1x týdně. 22% nekonzumuje
alkoholové nápoje, oproti tomu 8% respondentů jej pije 3x týdně.
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obr. 19 Konzumace alkoholu

Tato otevřená výzkumná otázka (viz obr. 20), ve které měly respondenti za
úkol vypsat všechny jimi známé firmy, měla za cíl zjistit, která firma zabývající se
sportovní výživou je podle dotazovaných nejznámější. Jak je z výsledku patrné
(viz obr. 20) jednoznačně nejznámější firmou je společnost Nutrend (43 odpovědí
z celkových 54 respondentů). Na druhé příčce skončila firma Aminostar (16
odpovědí) a na třetí pozici firma Enervit (15 odpovědí). Dále potom Penco (10
odpovědí), Isostar (9 odpovědí), Inkospor 6x a dále potom 2x Vitalmax a 1x
Herbalife.

6

inkospor
1

herbalife

2

vitalmax

10

penco

15

enervit
9

isostar

16

aminostar

43

nutrend
0

10

20

30

40

50

obr. 20 Nejznámější firmy zabývající se sportovní výživou
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Na poslední otázku v 2. specifické části, která byla otevřená a navazovala na
otázku užívání doplňků stravy (viz obr. 21), napsalo nejvíce respondentů užívání
iontových nápojů a to u 17 případů. 16 respondentů užívá energetické tyčinky a
gely v kombinaci. Všech 16 respondentů užívá energetické tyčinky rovněž
s iontovými nápoji. 14 respondentů užívá aminokyseliny s větveným řetězcem
BCAA. Pět respondentů užívá jako doplněk stravy vitamíny a pouze dva kloubní
výživu. K ostatním patřily odpovědi jako hořčík, vápník a L-carnitin.
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obr. 21 Nejčastěji užívané doplňky stravy
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20

6. DISKUZE
V této kapitole podrobně zanalyzuji otázky z dotazníku (viz příloha 1) a jejich
odpovědi na ně. Budu diskutovat výsledky dotazníku a kriticky posoudím na
základě dosavadních poznatků, upozorním na některé nedostatky z pohledu
výživy a pokusím se o návrhy řešení. Tuto část rovněž doplním o vlastní
hodnocení práce.
Pro větší přehlednost jsem část diskuze rozdělil do tří částí (obecná část,
specifická část zahrnující oblast tréninku a závodu a část týkající se
informovanosti, doplňků stravy a průzkumu trhu).

6.1 Obecná část
Bernacíková et al.(2011) uvádí průměrnou výšku silničních cyklistů-mužů na
výkonnostní úrovni 179 cm a hmotnost 67 kg (u MTB 178 cm a 68 kg) u žen 168
cm a 58 kg (u MTB 168 cm a 59 kg).
Dle výsledků z dotazníku (viz Příloha 1) je hmotnost všech dotazovaných žen
na stejných hodnotách jako u průměrných hodnot žen na profesionální úrovni.
Oproti dotazovaným mužům, kde o 13,4 kg vyšší. Tyto údaje mohou být však do
jisté míry značně zkresleny 2 dotazovanými muži s váhou 99 a 102 kg a
pravděpodobně i dvěma muži tuto nepovinnou otázku nevyplnili. Ovšem pokud
zvážím naměřené údaje je více než patrné výrazně vyšší hmotnost u dotazovaných
mužů ve srovnání s profesionálními cyklisty. Vyšší tělesná hmotnost úzce souvisí
také s procentuálním zastoupením tuku v těle a tudíž i nižším procentem aktivní
svalové hmoty, jelikož se dotazovaní neúčastnili žádného měření je tahle
problematika pouze diskutabilní.
Zajímavým výsledkem je 5 mužů a 1 žena nad 40 let (41, 41, 42, 43, 55 a 72
let), s nadváhou (dle BMI2) a počtem ujetých km za rok do 10 000km, kteří
uvedli, že se cyklistice věnují méně než 5 let. Z výše uvedeného počtu najetých
km je patrné, že se jedná o cyklisty na rekreační úrovni, kteří se tomuto sportu
vzhledem k vyššímu věku nevěnují příliš dlouho, a domnívám se, že hlavním

2 BMI= body mass index- index tělesné hmotnosti- používaný jako měřítko obezity, umožňuje porovnávat lidi s různou tělesnou výškou. Index se
spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho tělesné výšky (v cm). Může však dojít ke značným nepřesnostem z důvodu
nezahrnutí svalové složky.
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důvodem k zařazení tohoto sportu byla především redukce váhy a tímto i snížení
rizika kardiovaskulárních onemocnění.
Výhodou cyklistiky především u rekreačních sportovců je rovněž prakticky
minimální riziko zatížení kloubů v oblasti dolních končetin, které jsou často
namáhány u populace trpící nadváhou a také malá náročnost na koordinaci
pohybů.
Zajímavostí v dotazníku je 21 letý muž, jenž uvedl, že se jako jediný
z dotazovaných věnuje BMX cyklistice 15 let a více stejnou dobu se věnuje
silniční cyklistice i 23 letý muž, který v průměru ujede 10-15 000 km. Délka, jaké
se cyklisté věnují tomuto sportu, je dána samozřejmě také věkem respondentů,
který je v rozmezí od 15 do dokonce 72 let u jednoho respondenta.
U vyhodnocení otázek č. 12 Pokuste se oznámkovat své dosavadní znalosti o
výživě a č. 17 Myslíte si, že si dokážete sám(a) vytvořit jídelníček s vyváženým
poměrem hlavních živin? (viz Příloha 1) jsem dosáhl prakticky podobných
výsledků, jelikož tyto otázky spolu úzce souvisejí. Poměr mezi schopností a
neschopností vytvořit vlastní jídelníček je přibližně 50:50. Podobné je rovněž
hodnocení znalostí, které oznámkovalo nejvíce respondentů známkou 3, tedy
průměrem.
Mnohem zajímavější jsou ale výsledky, které poukazují na to, že dotazovaní,
kteří uvedli počet ujetých km více než 10 000km (14 respondentů), označovali
mnohem častěji, že spíše nedokáží nebo vůbec nedokáží sami vytvořit jídelníček
s vyváženým poměrem hlavních živin, než u respondentů s počtem ujetých km do
5 000 (26 respondentů), a to o 32%!
Nutno však podotknout, že hodnocení může být značně subjektivní a může
zde hrát roli mnoho faktorů např.: psychika, míra sebevědomí, aktuální psychický
stav respondenta atd.
Domnívám se, že u cyklistů s větším počtem ujetých km bude důraz na stravu
před tréninkem mnohem vyšší. Zejména cyklisté s větším počtem ujetých km mají
odlišné energetické požadavky na fungování organismu (viz kapitola 1.2
Fyziologické nároky cyklistiky), proto s touto problematikou souvisí také větší
míra pozornosti a důrazu na výživu této skupiny sportovců. Avšak dle obr. 22 Je
tento poměr mezi všemi dotazovanými cyklisty, kteří ujeli do 5 000km za rok a
více než 10 000 za rok prakticky vyvážený.
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obr. 22 Důraz na výživu před tréninkem

Dle Kunové (2004) by měli lidé vypít během dne minimálně 2 l. Pokud vezmu
v úvahu fyzickou zátěž a s ní související ztrátu tekutin především pocením, byl by
příjem 2 – 3 l tekutin denně nedostatečný (viz kapitola 2.1.1 Pitný režim). Ovšem
konzumaci více než 3 litry tekutin označilo pouze 10 respondentů (tj. 19%) viz
obr.8) z celkového počtu 54. Množství 1-2 litry tekutin, který se dle výše
zmíněného doporučení zdá jako silně nedostačující, označilo celkem 12
respondentů avšak ve většině případech se jednalo převážně o muže do 30let
s počtem km do 5000km. Výsledky dotazníku tímto potvrzují studii, která
poukazuje na fakt, že 70% Evropanů je chronicky dehydratovaných. (Johnny G.,
2003)
V kapitole 2.4 Poruchy výživy jsem uvedl, že u kondičních běžců je dokázána
větší konzumace alkoholu, než u jejich neaktivních nebo méně aktivních
vrstevníků, předpokládám, že tomu tak bude i v cyklistice. U 54 respondentů
ujede více než 10 000km 14 respondentů. Oproti tomu 26 respondentů ujede
méně než 5 000km. Pokud jsem porovnal konzumaci alkoholu u těchto dvou
skupin dotazovaných, došel jsem k velice podobnému výsledku u obou dvou
skupin. Nutno však podotknout, že vybraný vzorek činil dohromady pouze 40
respondentů.
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6.2 Specifická část
V této podkapitole jsem se zaměřil na oblast tréninku a závodu v souvislosti
s výživou před, během a po výkonu (viz kapitola 2.2 Výživa cyklistů před, během
a po výkonu) a také přístupu k regeneraci.
K jednomu z největších nedostatků, které jsou velmi často opomíjeny, je dle
mého názoru neakceptování regeneračních procesů, které jsou nedílnou součástí
tréninku. Pokud chce cyklista dosahovat maximálních výkonů, musí také
respektovat svoje tělo a kromě rozvoje svých rychlostních, silových a
vytrvalostních schopností se soustředit také na vhodnou regeneraci ve formě
masáží, fyzikální terapie, kompenzačních cvičení, doplňkových regeneračních
sportů atd. Spousta cyklistů však na regeneraci vůbec nedbá, a proto jsem chtěl
zjistit, jak velký přikládají význam cyklisté regeneraci. Jak je z obr. 23 patrné
největší procento dotazovaných (38%) přikládá regeneraci malý význam a dalších
31% pouze střední význam.
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obr. 23 Důraz cyklistů na regeneraci

K zajímavým výsledkům jsem dospěl při otázce č. 9. Kde jsem zjišťoval jak
velký přikládají cyklisté význam výživě před závodem a po závodě. Mnohem
větší důraz je kladen na výživu před závodem, která může pozitivně ovlivnit
výkon, pokud je vhodně zvolená v optimálním množství a dobu. Oproti výživě po
závodě, která již souvisí s regenerací. (viz obr. 24)
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Obr. 24 Důraz na výživu před závodem a po závodě

Významným nedostatkem z pohledu výživy je i nerespektování příjmu energie
po závodě, ve kterém dochází ve většině případech k mnohem většímu výdeji
energie, než při tréninku. Bohužel dle obr. 25 je patrné, že pro mnohem vyšší
procento cyklistů má větší význam výživa po tréninku, než po závodě. Příčin
může být dle mého názoru jednak to, že po náročném závodě není ve většině
případech možnost připravit si jídlo sám a doplnit energii v optimálním množství
a doporučení (viz kapitola 2.2 Výživa cyklistů před, během a po výkonu) zejména
díky větší vzdálenosti od místa bydliště nebo nemusí být zajištěna žádná strava po
závodě, což považuji za chybu ze strany pořadatelů závodu.
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Obr. 25 Důraz na výživu po tréninku a závodě
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6.3 Část zahrnující doplňky stravy, průzkum trhu a
informovanost
Pod otevřenou otázkou č. 16 (viz Příloha 1) Co si nejčastěji vybavím pod
pojmem sportovní výživa, jasně dominovaly doplňky stravy, které se objevily
v drtivé většině odpovědí v různých formách, nejčastěji se jednalo o odpověď
iontové nápoje a energetické tyčinky. Sportovní výživa je tedy dle odpovědí
většiny respondentů zřejmě velice úzce spjata s těmito doplňky stravy (viz
kapitola 2.3 Doplňky stravy). Zajímavé byly odpovědi jako dobré jídlo u cyklisty
preferujícího silniční cyklistiku ve věku 22 let a počtem ujetých km za rok více
než 10 000km, dále potom odpověď Nutrend u dvou mužů nebo műsli tyčinka a
banán u jedné ženy.
V souvislosti s touto otázkou jsem se zaměřil na nejpoužívanější doplňky
stravy. Pokud je cyklisté využívají (viz obr. 21) jedná se o iontové nápoje nebo
energetické tyčinky především na závodech.
81 % cyklistů odpovědělo, že využívá doplňky stravy buďto pouze na
závodech (9%), nebo na závodech i trénincích (25%) nebo nepravidelně (47%),
z toho vyplívá, že pokud cyklisté doplňky stravy využívají pravidelně zařazují je
tedy nejen do závodů, ale i tréninků. Zbylých 19% doplňky nevyužívá. Přícinou
mohou být jejich finanční náročnost, nedůvěra k nim nebo jim nepřikládají
význam. Obecně bych doporučoval pro cyklisty ty sportovní doplňky, které jsem
uvedl v kapitole 2.3 Doplňky stravy, z výsledků dotazníku je patrné, že všechny
tyto doplňky se vyskytují také v odpovědích respondentů. Nejvíce mě zaujali
odpovědi na nepovinnou otázku s kterým doplňkem stravy, jste nebyli spokojeni.
U 9 dotazovaných se objevila odpověď Nutrend a 5 respondentů uvedlo kreatin.
Odpovědi naznačují, že i když firma Nutrend patří k nejznámější společnosti
zabývající se sportovní výživou, zdá se, jak odpovědi naznačují, že jejich
funkčnost není z pohledu klientů zcela optimální nejčastěji v případě iontových
nápojů z důvodu pálení žáhy, jak uvádí 5 dotazovaných cyklistů s počtem ujetých
km nad 10 000. Nutno však podotknout, že pokud tato firma zabírá většinu trhu se
sportovní výživou na území České republiky, je logické, že s tím spojené větší
procento zákazníků může mít za následek i více nespokojených klientů ve
srovnání s menšími firmami se sportovní výživou.
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Největší procento dotazovaných jako nejvíce využívaný zdroj svých informací
o výživě uvádí internet (viz obr. 10). Zde může být však problémem způsob,
jakým tato otázka lze chápat. Někteří respondenti si mohou pod tímto pojmem
vybavit např.: konzultaci s kamarádem na internetu, v každém případě Internet
slouží jako obrovský zdroj informací nejen z oblasti výživy, avšak věrohodnost
některých článků je mnohdy diskutabilní, dle mého názoru jsou knižní odborné
publikace mnohem věrohodnější a přikláním se spíše k tomuto zdroji informací
jako vhodnějšímu. Díky dynamicky se rozvíjejícímu oboru informačních
technologií lze předpokládat, že v budoucnosti se bude množství cyklistů, jenž
hledají informace o výživě na internetu stále zvyšovat, mnohdy však bohužel na
úkor věrohodnosti.
Z hlediska informovanosti a edukace bych však chtěl podotknout, že
v profesionální cyklistice je velmi důležitá edukace trenérů a také samotných
sportovců, která by jistě přispěla k lepší informovanosti a větší pozornosti
v oblasti výživy.
K nejznámější firmě dle výsledků z dotazníku (viz obr. 20) se stala podle
očekávání jednoznačně firma Nutrend (43 odpovědí z celkových 54 respondentů).
Jelikož tato firma má největší zastoupení co se týče doplňků sportovní výživy na
tuzemském trhu, díky reklamám, sponzoringu výrazných ikon českého sportu a
velkého množství pořádání sportovních akcí, dal se tento výsledek předpokládat.
Na druhé příčce skončila rovněž česká firma Aminostar (16 odpovědí) a poté na
třetí pozici firma Enervit (15 odpovědí). Dále potom Penco (10 odpovědí), Isostar
(9 odpovědí), Inkospor 6x a dále potom 2x Vitalmax a 1x Herbalife, všechny
patřící do skupiny zahraničních výrobců sportovní výživy.
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ZÁVĚR
Cílem mé bakalářské práce bylo zanalyzovat přístup cyklistů ke sportovní
výživě a jejich výživové zvyklosti související s přípravou na sportovní výkon.
Dotazovanou skupinu tvořilo 54 respondentů na všech výkonnostních úrovních.
Z celkového počtu dotazovaných bylo 42 mužů a 12 žen. Vybraný vzorek se
skládal převážně ze silničních cyklistů. Tuto skupinu tvořilo 31 respondentů.
Skupinu MTB cyklistů tvořilo 19 dotazovaných.
Více než polovina dotazovaných (28 respondentů) ujede na kole 5000 a více
km v průběhu jednoho roku, z toho 14 ujede více než 10 000km. Věkové rozmezí
dotazovaných se pohybovalo od 15 do 72 let. Průměrný věk u žen byl 26,8 let,
mužů 28,2 let a celkový je 27,9 let. Největší procentuální zastoupení byli
dotazovaní ve věkové kategorii od 18 do 30 let a tvořili více než polovinu všech
vyplněných dotazníků. Průměrná výška u mužů byla 182,5 cm, žen 169,2 cm a
celková 179,6 cm. V dotazníku byla uvedena také nepovinná otázka, týkající se
tělesné hmotnosti, na kterou neodpověděli pouze 2 muži z celkového počtu 54
respondentů. U žen byla zjištěna průměrná hmotnost 58,6 kg, u mužů 79,4 kg a
celková 74,6 kg.
Ve většině případů byli cyklisté rozděleni cyklisty na dvě kategorie v případě
množství ujetých kilometrů a to na skupinu, která ujede za rok do 5000km a nad
10 000km, protože množství ujetých kilometrů je dle mého názoru lépe
vypovídající hodnotou, z důvodu jasně definovaných intervalů.
Hmotnost všech dotazovaných žen odpovídá stejným hodnotám jako u
průměrných hodnot žen na profesionální úrovni. Oproti dotazovaným mužům, kde
o 13,4 kg vyšší.
Dotazovaní, kteří uvedli počet ujetých km více než 10 000km (14
respondentů), označovali mnohem častěji, že spíše nedokáží nebo vůbec nedokáží
sami vytvořit jídelníček s vyváženým poměrem hlavních živin, než u respondentů
s počtem ujetých km do 5 000 (26 respondentů), a to o 32%!
Konzumaci více než 3 litry tekutin označilo pouze 10 respondentů (tj. 19%)
viz obr.8) z celkového počtu 54. Množství 1-2 litry tekutin, které je silně
nedostačující, označilo celkem 12 respondentů, avšak ve většině případů se
jednalo převážně o muže do 30let s počtem km do 5000km.
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Spousta cyklistů nerespektuje regenerační procesy, 69% dotazovaných
přikládá regeneraci pouze malý nebo střední význam.
Dle výsledků kladou dotazovaní mnohem větší důraz na výživu před závodem,
která může pozitivně ovlivnit výkon, pokud je vhodně zvolená v optimálním
množství a dobu. Oproti výživě po závodě, která již souvisí s regenerací.
Nejvíce si dotazovaní pod pojmem sportovní výživa vybaví iontové nápoje a
energetické tyčinky.
81 % cyklistů odpovědělo, že využívá doplňky stravy buďto pouze na
závodech (9%), nebo na závodech i trénincích (25%) nebo nepravidelně (47%).
Zbylých 19% doplňky nevyužívá.
Největší procento dotazovaných jako nejvíce využívaný zdroj svých informací
o výživě uvádí internet.
Nejznámější firmou zabývající se sportovní výživou je firma Nutrend (43
odpovědí z celkových 54 respondentů). Na druhé příčce skončila rovněž česká
firma Aminostar (16 odpovědí) a poté na třetí pozici firma Enervit (15 odpovědí).
Sportovní výživa je velmi úzce spjata s výkonem, ať už při tréninku nebo
závodu, a proto je velmi důležité přikládat ji adekvátní význam. Společně
s regenerací je klíčem k úspěchu sportovce na všech výkonnostních úrovních a
měla by být přirozenou součástí nejen v cyklistice, ale ve všech sportovních
odvětvích.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Dotazník
Dobrý den,
Chtěl bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je
anonymní
a jeho vyplnění netrvá déle než 5-8 minut. Dotazník je zaměřen na přístup
cyklistů k výživě. Cílem je zjistit jaký význam problematice výživy cyklisté
přikládají. Získaná data budou podkladem mé bakalářské práce na Fakultě
sportovních studii Masarykovy Univerzity v Brně. Děkuji Vám všem za
spolupráci.
V případě jakýchkoliv připomínek či dotazů mě neváhejte kontaktovat na
emailové
adrese m.sipl@seznam.cz.
Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený vyplňováním tohoto dotazníku.
Prosím o trpělivost a zodpovězení všech otázek.
Přeji hezký zbytek dne Milan ☺
Pohlaví: Muž Žena
Věk:
Výška:
Hmotnost (v kg):

1. ČÁST
1. Který druh cyklistiky převážně provozujete?
A. MTB
B. silniční
C. dráhová, BMX, orientační, crosscountry, biketrial…
2. Jak často v průměru trénujete?
A. 1-2x týdně
B. 3-4x týdně
C. 5x a více týdně
3. Kolik přibližně km ujedete za rok?
A. do 5000 km
B. 5-10 000 km
C. 10-15 000 km

D. 15-20 000 km
E. více než 20 000 km
4. Uveďte prosím, jak dlouho se již cyklistice věnujete
A. 1-2 roky
B. 3-5 let
C. 6-9 let
D. 10-15 let
E. 15 a více let

5. Máte pocit, že se řídíte dle zásad zdravé výživy (pravidelná, vyvážená a
plnohodnotná strava, pitný režim)?
A.
B.
C.
D.

ANO
Spíše Ano
Spíše Ne
NE

6. Kolik litrů tekutin průměrně vypijete během dne?
A.
B.
C.
D.
E.

méně než 1 litr
1 -2 l
2–3l
3-4 l
4 l a více

7. Pijete alkohol?
A.
B.

Ano, jak často………(doplňte)
Ne

8. Dbáte na svou hmotnost?
A.
B.
C.
D.

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

2. ČÁST

Tato otázka je určeny pouze pro cyklisty, kteří trénují alespoň 3x týdně a
pravidelně se účastní závodů
9. Očíslujte podle toho, jak velký důraz kladete na danou komponentu
v závodním období. V bodové škále 1-5.
1- nepřikládám žádný důraz

2- přikládám malý důraz
3- přikládám střední důraz
4- přikládám velký důraz
5- přikládám maximální důraz
dostatečný spánek před závodem
výživa před závodem
výživa během závodu
výživa po závodě
kondice
psychika (motivace, vůle)
regenerace (masáže,…)
taktika
technika

10. Co si nejčastěji vybavíte pod pojmem sportovní výživa?
………………………………………………………………………………………

11. Odkud především čerpáte informace o výživě? (Můžete označit více
odpovědí)
A. knihy, odborné publikace
B. škola, semináře
C. internet
D. trenér
E. komunikace s okolím (př. na závodech)
F. výživový poradce
G. rodina
H. jiný zdroj (uveďte jaký)
I. o výživu jsem se nikdy nezajímal a nezajímám

12. Pokuste oznámkovat své dosavadní znalosti o výživě (hodnocení 1-5 jako ve
škole)
…………………………………………………………………………………….

13. Do jaké míry Vás ovlivňuje reklama při koupi potravin event. doplňků stravy
(vitamíny, minerály, iontové a energetické nápoje, vláknina, gainer, kreatin,
BCAA, L-carnitin…)?
A. Naprosto mě ovlivňuje
B. Spíše ovlivňuje
C. Spíše neovlivňuje
D. Vůbec mě neovlivňuje

14. Znáte nějaké firmy zabývající se sportovní výživou? Pokuste se vyjmenovat
všechny, na které si vzpomenete.
………………………………………………………………………………………
15. Sledujete obaly potravin?
A. Ano
B. Spíše ano
C. Občas
D. Spíše ne
E. Ne
16. Pokud sledujete obaly potravin, na co se NEJVÍCE zaměřujete? (Můžete
označit více odpovědí)
A.
B.
C.
D.
E.

složení potravin (voda, sůl, „éčka“- přidatné látky,…)
datum trvanlivosti
vzhled obalu (barva, logo, …)
nutriční hodnoty (množství sacharidů, tuků, bílkovin,…)
jiné (uveďte)

17. Myslíte si, že si dokážete sám(a) vytvořit jídelníček s vyváženým poměrem
hlavních živin?
A.
B.
C.
D.

Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne

18. Konzultujete s někým své stravovací návyky. Pokud ano, uveďte s kým
NEJČASTĚJI (výživový poradce, trenér, kamarád, rodiče…)
A.
B.

ANO, (uveďte s kým)
NE

19. Vyzkoušel(a) jste někdy doplňky stravy (vitamíny,minerály, iontové a
energetické nápoje, vláknina, gainer, kreatin, BCAA, L-carnitin…) ?
A.
B.
C.
D.

ANO, užívám pravidelně (na každém závodě a tréninku)
ANO, užívám pouze na závodě
ANO, užívám nepravidelně
NE, neužívám

20. Vyplňte jen pokud jste odpověděli v otázce č. 19 ANO
A. Který na závodech…………….
B. Který pravidelně na závodě i na tréninku………..
C. Který nepravidelně……….

Vyplňte jen pokud jste v otázce č.19 a 20 odpověděli ANO
21. Byl(a) jste spokojen(a) s účinkem těchto doplňků?
A.
B.

ANO…….....(název doplňku)
NE………… (název doplňku)

Tato otázka je určeny pouze pro cyklisty, kteří trénují alespoň 3x týdně a
pravidelně se účastní závodů
22. Očíslujte podle toho, jak velký důraz kladete na danou komponentu
v tréninkovém období. V bodové škále 1-5.
1- nepřikládám žádný důraz
2- přikládám malý důraz
3- přikládám střední důraz
4- přikládám velký důraz
5- přikládám maximální důraz

dostatečný spánek
výživa před tréninkem
výživa během tréninku
výživa po tréninku
kondice
psychika (motivace,vůle)
regenerace (masáže,…)
taktika
technika

23. Jak velkou váhu přikládáte výživě Vy osobně v období před závodem?
A. Na výživu se nijak nesoustředím- jím vše, na co mám chuť
B. Soustředím se na výživu pouze ráno před závodem
C. Soustředím se na výživu 2 dny před závodem
D. Soustředím se na výživu 3-6 dní před závodem
E. Soustředím se na výživu více než 7 dní před závodem
Velice Vám děkuji za zodpovězení všech otázek a přeji hezký zbytek dne. ☺

RESUMÉ
Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na problematiku sportovní výživy
v cyklistice. Cílem bylo zanalyzovat přístup cyklistů ke sportovní výživě a jejich
výživové zvyklosti související s přípravou na sportovní výkon. Dotazovanou
skupinu tvořilo 54 respondentů, kteří se věnují především silniční a horské
cyklistice na všech výkonnostních úrovních. Pro zpracování výsledů byly použity
formy grafů a tabulek.
Teoretická část práce má dvě hlavní témata. První je věnováno cyklistice,
jejímu rozdělení a fyziologickým nárokům. Druhé téma se zabývá výživou
z pohledu makronutrientů, výživou před, během a po výkonu, doplňky stravy a na
závěr byly vypsány poruchy výživy.
Empirická část této práce se věnuje zjišťováním některých výživových
zvyklostí u cyklistů, zejména využíváním doplňků stravy, k výživě před, během a
po tréninku nebo závodu a také přístupu k regeneraci a pitnému režimu.
Z výsledků vyplívá, že 69% cyklistů nepřikládá regeneraci velký význam.
Téměř 80% dotazovaných je chronicky dehydratovaných. Více než 80%
dotazovaných užívá pravidelně nebo nepravidelně doplňky stravy a nejznámější
firmou zabývající se sportovní výživou je firma Nutrend.

ABSTRACT
In my thesis I focused on the issue of sports nutrition in cycling. The aim was
to analyze cyclist approach to sports nutrition and dietary habits associated with
preparation for sports performance. Requested group consisted of 54 respondents
who are primarily engaged in road and mountain biking for all skill levels. To
process the results were used forms of graphs and tables.
The theoretical part has two main themes. The first is devoted to cycling, its
division and physiological demands. The second theme deals with nutrition in
terms of macronutrients, nutrition before, during and after performance, dietary
supplements and at the end of nutritional disorders. The empirical part of this
work is devoted to identifying some of the dietary habits of cyclists, especially the

use of dietary supplements, nutrition before, during and after a training or race and
approach to regeneration and water intake.
The results implies that 69% of cyclists does not attach big importance to
regeneration. Almost 80% of those surveyed are chronically dehydrated. More
than 80% of respondents regularly or irregularly used supplements and best
known company in the sports nutrition company is Nutrend.

