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1.

Úvod
Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil „Zjišťování výživových

zvyklostí profesionálních hráčů ledního hokeje“. Bylo pro mne celkem
jednoduché si téma zvolit, a to z prostého důvodu; sám jsem aktivním hráčem
tohoto kolektivního sportu. Na brusle jsem se poprvé postavil v pěti letech a od té
doby se pro mne hokej stal takřka každodenním koníčkem. V současné době se
mu věnuji již 25 let. Během svých hokejových let jsem vystřídal několik týmů,
přičemž jsem několik let strávil i v dorosteneckém a juniorském týmu HC ČSOB
pojišťovna Pardubice. V současné době hraji hokej už jen „rekreačně“ za tým HC
Poděbrady, který hraje krajskou soutěž. Během těch dvacetipěti let jsem však
nikdy nezažil, aby hráčům někdo vysvětlil, čím je pro sport důležitá vhodně
zvolená výživa, jak se správně stravovat, ani to, jak dobře zvolená strava může
ovlivnit samotnou regeneraci. Ani v klubu Pardubic, který hraje na všech
úrovních nejvyšší soutěže, se tomuto tématu dle mého názoru nevěnuje dostatečná
pozornost. Alespoň před deseti až patnácti lety tomu tak nebylo. Hráči se sice
něco dozvědí z časopisů, televize, od kamarádů, ve fitness centrech nebo
z internetu, ale co jedinec nebo odborník, to v podstatě jiný názor. Ani na obalech
doplňků stravy, jako jsou sacharidové a proteinové nápoje, se v drtivé většině
uvádí nesprávné dávkování. Kdo se tedy má v takovém množství informací
orientovat? A právě z těchto důvodů jsem začal studovat obor regenerace a výživa
ve sportu. Chtěl jsem zjistit, jak je to se sportovní výživou doopravdy, abych
případně mohl v budoucnu poradit i já nezkušeným sportovcům. A jelikož
odborná literatura, věnující se výživě hráčů ledního hokeje prakticky neexistuje,
rozhodl jsem se takové téma zpracovat sám.
Cílem mé práce je zjistit, zda profesionální hráči ledního hokeje, kteří hrají
několik let nejvyšší soutěže, mají dostatečné znalosti o sportovní výživě, zda se
stravují tak, jak by měli a zjistit jejich celkové výživové zvyklosti. Výživa by
neměla stát na „vedlejší koleji“, hlavně kvůli náročnému programu hráčů, kdy
zejména v bojích play off, kde se hrají důležité zápasy dva dny po sobě, nemají
dostatek času na regeneraci organismu a kdy právě zde může být úloha správné
výživy klíčová.
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V teoretické části se zabývám fyziologickými nároky ledního hokeje a
složkami potravy, které je mohou zajistit, praktická část je zaměřena na analýzu
výživového stylu profesionálních hráčů pomocí dotazníku, kterým jsem pro tento
účel vytvořil.
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2.

Teoretická část

2.1.

Lední hokej

2.1.1.

Charakteristika ledního hokeje
Lední hokej je kolektivní hra, která se řadí mezi zimní sporty. V dnešní

době se však nehraje už jen v zimním období, ale hokejová sezóna začíná již
v polovině července úvodním soustředěním a pro týmy, které hrají finále play off,
končí soutěžní období v polovině dubna. Nejlepší hráči hrají ještě na následném
mistrovství světa, které končí zhruba o měsíc déle.
V ledním hokeji hrají proti sobě dva týmy a z každého týmu hraje najednou
šest hráčů; brankář + pět hráčů v poli. Na soupisce smí být zapsáno maximálně 22
hráčů; 20 hráčů do pole a 2 brankáři. Hraje se na ledové ploše o rozměrech délky
56 - 61 m a šířky 26 – 30 m. Všichni hráči musí být oblečení do kompletní
výstroje včetně dresů. Výstroj hráčů se skládá z bruslí, ochranné výstroje [přilba,
chránič krku a hrdla (jen do 18 roků), chránič úst (jen do 20 roků), rukavice,
chrániče loktů, kolen a holení, stehen, hrudníku a zad] a dresů. K hraní hráči
používají hole, které mohou být dlouhé max. 163 cm + 32 cm čepel a puk, který je
vyroben z vulkanizovaného kaučuku o průměru 7,62 cm, tloušťce 2,54 cm a
hmotnosti 156 až 170 gramů [20]
Jedno mistrovské utkání dospělých trvá v základní hrací době 3x20 min.
čistého času s dvěma patnácti minutovými přestávkami na úpravu ledu po 1. a 2.
třetině. V dřívějších dobách mohlo utkání skončit remízou, dnes, kvůli vyšší
atraktivitě u diváků, musí utkání skončit vítězstvím jednoho týmu. V případě
nerozhodného výsledku po základní hrací době přichází na řadu 5-ti minutové
prodloužení a v případě, že ani v prodloužení žádný z týmů nevstřelí branku,
přichází na řadu samostatné nájezdy, které určí vítěze. Samotné utkání řídí tři
nebo čtyři rozhodčí, podle úrovně soutěže. Jeden nebo dva rozhodčí hlavní a vždy
dva rozhodčí čároví. Hokej má také spoustu specifických pravidel a výjimek,
které platí při té které části sezóny (přípravné období, základní část, play off), viz
tabulka č. 1.
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Tab. 1: Přehled výjimek v pravidlech ledního hokeje
Hlavní sezóna

Play off 1. - 6. zápas

Play off 7. zápas

Prodloužení

5 min. + nájezdy

10 min. + nájezdy

dokud nepadne gól

Počet hráčů na ledě

4

4

5

Cílem obou týmů je samozřejmě vstřelit soupeři co nejvíce gólů a co
nejméně inkasovat. Týmu, kterému se toto podaří, se stává úspěšným a vítězí. Na
mužské úrovni, máme několik hokejových soutěží, které se dle Českého svazu
ledního hokeje (2011) dělí na Extraligu, 1. ligu, 2. ligu, Krajské soutěže a Sledge
hokejovou ligu (hra na saních). Cílem každého týmu by samozřejmě mělo být
celkové vítězství v soutěži s následným ziskem mistrovského titulu nebo zisk
vítěze své soutěže s postupem do soutěže vyšší. Cílem profesionálního jednotlivce
by mělo být podávat co nejlepší a zároveň vyrovnané výkony, zvyšovat nebo
udržet svou výkonnost, dosahovat co nejlepších statistik a hrát v nejlepších
hokejových ligách světa. Za nejlepší a nejtradičnější hokejovou ligu je
považována kanadsko-americká NHL (National hockey league) a poté ruská KHL
(Kontinentální hokejová liga), kterou hrají týmy jak z Ruska, tak také
z Kazachstánu, Běloruska, Lotyšska a od roku 2011 i jeden tým ze Slovenska.

2.1.2.

Fyziologie ledního hokeje

Lední hokej je intervalový a přerušovaný typ aktivity, která vyžaduje široké
spektrum motorických dovedností, rychlý postřeh a schopnost reagování na danou
situaci a vysokou úroveň celkové tělesné zdatnosti (rychlost v kombinaci
s vytrvalostí, sílu). Fyziologické nároky kladené na hráče se poněkud liší
v závislosti na postavení hráče v mužstvu (útočník, obránce, brankář) a na stylu
hry.
Fyziologicky je hokej tedy typickým příkladem přerušované aktivity, ve
které se krátké, vysoce intenzivní herní úseky (30-80 s na 80-90% VO2 max. i
více) střídají s několikaminutovými pauzami. Tomu také odpovídá průměrná
srdeční frekvence, která dosahuje 173 tepy.min-1 a při odpočinku klesá na 120
tepů.min-1 Poměrně vysoká SF během odpočinku je ovlivněna vysokým
emotivním nábojem hry, do které je hráč vtahován i při pobytu na střídačce.
9

Obránci stráví na ledě více času než útočníci, a to při nižší intenzitě, ale
fyziologické rozdíly mezi těmito pozicemi jsou všeobecně poměrně malé. Při
střídání hráčů je velmi důležité pamatovat na fakt, že nepřerušované herní úseky
delší než 30 s vedou k rychlé akumulaci laktátu a prudce zvyšují čas potřebný na
regeneraci. Časté nasazování hráčů je tudíž možné jen při použití kratších úseků,
jež jsou energeticky závislé na ATP-CP systému. V průběhu náročných zápasů je
ale možné pozorovat poměrně vysokou koncentraci laktátu (až 15 mmol/l) a
výrazné vyčerpání glykogenových zásob (-60%), což zvyšuje roli aerobní
kapacity. Jednoznačným přínosem je tedy kreatinová i sacharidová suplementace.
[4,5]
Intervalový způsob práce v utkání klade na energetické zabezpečení
specifické požadavky. Přibližně platí, že po 50 s hry následuje 250 s odpočinku.
V průběhu jedné třetiny utkání střídá každý hráč pětkrát až šestkrát. Za celé utkání
je na ledě 15 – 18 krát v celkové délce okolo 15 minut, průměrná délka bruslení
v utkání se podle různých autorů pohybuje od 4500 do 5500 m. Na krytí
energetických potřeb se různou měrou podílí všechny energetické zdroje. Který
z nich je v daném okamžiku dominantní, závisí na délce trvání a intenzitě fyzické
aktivity, na stylu hry a na délce odpočinku na střídačce. Na druhé straně jsou
možnosti energetického krytí dány také úrovní trénovanosti. [5,22]
Údaje poukazující na tzv. „icetime“ (čas strávený na ledě), jsou však skoro
20 let staré a za tu dobu se lední hokej velmi změnil, nejvíce z hlediska nároků na
sílu a rychlost, ale také i na vytrvalost. Z dnešních precizně vedených údajů
vyplývá, že tyto nároky jsou požadovány zejména na obránce, kteří dnes tráví na
ledě až o 12 minut déle a o více než 4 minuty déle než nejlepší útočníci. Pro
ukázku porovnáme pět nejlepších útočníků a obránců z NHL, viz tabulka č. 2.
Tab. 2: Čas strávený na ledě u útočníků a obránců v NHL (www.nhl.com,2010)
Útočníci

čas strávený na ledě

obránci

čas strávený na ledě

Ilya Kovalchuk

22:33

Duncan Keith

26:53

Corey Perry

22:18

Dan Boyle

26:14

Eric Staal

21:56

Jay Bouwmeester

25:59

Sidney Crosby

21:55

Marc Staal

25:44

Ryan Getzlaf

21:51

Drew Doughty

25:38
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První útočník, Ilya Kovalchuk, je až na 45. místě mezi všemi hráči, před
ním je tedy 44 obránců. V souvislosti s tím se tak mění i vzdálenost nabruslených
kilometrů, kdy např. dle internetového serveru www.en.allexperts.com může
dosáhnout až 8 kilometrů.
S tím vším se logicky posouvá i hranice energetického výdeje a celkové
náročnosti. Když v roce 1993 byl průměrný čas strávený na ledě kolem 15 minut
s energetickým výdejem okolo 5500 KJ, tak po přepočítání nejlepších časů, které
dosahují 26 minut, může být energetický výdej dnešních špičkových hráčů po
zaokrouhlení až 9530 KJ za jedno utkání. I toto však může být zavádějící číslo,
neboť zde není bráno v potaz prodloužení ve vyřazovací části (play off), které jak
jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, může trvat mnohem déle než samotný
zápas. Dle serveru www.wikipedia.org, trvalo nejdelší prodloužení historie 116:30
minut, tedy téměř dvakrát déle, než je základní hrací doba. [23,24]
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2.2.

Základní složky potravy

2.2.1.

Základní charakteristika sacharidů
Sacharidy jsou hydráty uhlíku a tvoří co do energetického poměru

jednotlivých živin největší část. Občas se používají zastaralé názvy jako
uhlovodany, uhlohydráty nebo karbohydráty, jediným správným výrazem jsou
však sacharidy. Vznikají v přírodě v buňkách fotoautotrofních organismů
asimilací vzdušného oxidu uhličitého v přítomnosti vody a za využití energie
denního světla přeměněné ve fotosystémech na chemickou energii. Sacharidy dále
tvoří živočichové a bakterie, jako zásobní látky a bezprostřední zdroj energie a
také jsou tvořeny metabolismem člověka. Výhodou sacharidů je rychlost
uvolňování energie, která je vyšší, než je tomu u tuků nebo bílkovin.
Sacharidy jsou nejdůležitější a nejpohotovější zdroj energie, jsou rychleji
využitelné jako energetický substrát a potraviny bohaté na sacharidy často
obsahují i průvodní vitaminy, zejména vitamin C a vitaminy skupiny B.
Energetická hodnota sacharidů v 1 g je 17 KJ. [9,10,17]

2.2.2.

Dělení sacharidů

Sacharidy dělíme dle počtu základních jednotek na:
1.

Monosacharidy – (1x 6C)

2.

Oligosacharidy – (2x 10 C)

3.

Polysacharidy – (více než 10x C) [13]

2.2.2.1. Monosacharidy
Jsou složeny z jedné základní jednotky. Složitější oligosacharidy i
polysacharidy se postupně rozštěpí až na tyto základní látky a jen ty mohou být
organismem vstřebány. Mezi nejznámější monosacharidy patří glukóza, fruktóza a
galaktóza. Konzumace potravin obsahujících nejvíce monosacharidů je nežádoucí,
neboť mají vysoký glykemický index a jejich dlouhodobou konzumací vznikají
hormonální poruchy a následně diabetes mellitus neboli cukrovka. Je však vhodné
je použít během fyzicky náročných výkonů nebo bezprostředně po nich,
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k doplnění sacharidových zásob. Mezi zdroje monosacharidů patří např. med,
ovoce nebo džusy.[1,13]

2.2.2.2. Oligosacharidy
Jsou sacharidy složené ze dvou až deseti monosacharidových jednotek
vázaných glykosidovou vazbou. Nejznámějšími oligosacharidy jsou maltóza
(sladový cukr) obsažená v klíčkách obilovin a sladu, sacharóza (řepný cukr)
obsažená v řepném cukru a např. javorovém sirupu, laktóza (mléčný cukr) nebo
maltodextrin.[9,13]

2.2.2.3. Polysacharidy
Molekuly polysacharidů jsou složené z mnoha molekul monosacharidů.
Některé

mají

nízkou

molekulovou

hmotnost,

odpovídající

30-90

monosacharidům, většina obsahuje několik set až tisíc monosacharidových
jednotek. Jsou rozšířeny v přírodě, především v rostlinách, kde slouží jako
podpůrná látka a jako rezervní látka (celulosa) v semenech a hlízách (škrob). U
živočichů slouží hlavně jako rezervní látka v podobě uloženého glykogenu.
Polysacharidy jsou obsaženy zejména v obilovinách, luštěninách, ovoci a
zelenině. [13,17]

2.2.3.

Vláknina
Vlákniny jsou polysacharidy spojené dalšími organickými látkami, které

kvůli nedostatečné enzymatické výbavě trávicího systému člověka nemohou být
zpracovány. Působí preventivně proti celé řadě civilizačních onemocnění,
podporují zdravé trávení a zkracují trávicí dobu tlustého střeva, čímž snižují šance
působení škodlivých rakovinotvorných látek na jeho stěny. Vláknina také snižuje
tlak v tlustém střevě a zabraňuje vzniku výchlipek v jeho stěnách. Ovlivňuje
střevní bakterie, což v konečném důsledku zabraňuje vzniku hnilobných procesů,
vznikajících v důsledku příjmu masa a ostatních bílkovinných látek, které by jinak
nadměrně zatěžovaly játra. Také se podílí na snižování hladiny cholesterolu,
protože podporuje zvýšené vylučování kyseliny žlučové do stolice. Tyto kyseliny
jsou znovu vstřebávány a v játrech dochází k obnově, na které se podílí
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cholesterol. Navíc mají sacharidy bohaté na vlákninu nízký glykemický index,
takže se tyto sacharidy uvolňují pomalu a stejně tak se vplavují do krve, a tak se
spotřebovává i menší množství inzulínu. K nejdůležitějším vlákninám patří
celulóza, hemicelulóza, pektin a lignin. Pro udržení zdraví a správné funkčnosti
trávicího systému je nutné přijímat okolo 30 g vlákniny denně. Z toho by měla být
alespoň polovina z celozrnných výrobků a zbytek z ovoce a zeleniny. Nadměrný
příjem vlákniny se také nedoporučuje, neboť se může nechtěně bránit příjmu
některých důležitých mikrolátek, jako vápník, hořčík a zinek. Některé potraviny
bohaté na vlákninu si uvedeme v tabulce č. 3. [9]
Tab. 3: Obsah vlákniny v potravinách (Konopka, 2004)

2.2.4.

Potravina

Obsah g vlákniny ve 100 g

Žitný chléb

14,1

Pšenice špalda

9,9

Mandle

9,8

Ovesné vločky

9,5

Bílé fazole

7,4

Pšeničný celozrnný chléb

6,9

Celozrnné těstoviny

4,4

Růžičková kapusta

4,4

Rýže

4,0

Pohanka

3,7

Mrkev

2,9

Čočka

2,8

Sušené fíky

9,6

Sušené švestky

9,0

Glykemický index potravin

Glykemický index (dále jen „GI“) nám udává, do jaké míry je sacharidová
potravina schopna zvýšit hladinu cukru v krvi. Jde o poměr vzestupu glykémie po
hmotnostní jednotce dané potraviny a po hmotnostní jednotce glukózy, případně
násobený stovkou Zvýšení hladiny glykémie poté provokuje slinivku břišní
k vyplavení hormonu inzulínu, který naopak hladinu cukrů v krvi snižuje. Čím
více hladina cukru po jídle stoupne, tím více je inzulínu zapotřebí. Dochází tak ke
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střídání velmi vysoké a velmi nízké glykemie (obsah cukru v krvi), což je pro
organismus velký nápor. Nadměrný pokles hladiny cukru v krvi může naopak
způsobit hypoglykemii (nedostatečnou koncentraci krevního cukru), což může mít
za následek bolesti hlavy, snížení koncentrace, podrážděnost, poruchy vidění a
závažné poruchy vědomí. Chronická konzumace potravin s vysokým GI zvyšuje
pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních chorob, diabetu II. typu a některých
typů rakoviny (střev, prsu). Kromě toho vede k nadměrnému ukládání tuku a tedy
k obezitě. Prudké zvýšení glykemie vede k poklesu HDL cholesterolu, zvýšení
hladiny triglyceridů (tukové látky, jejichž vyšší hladina je rizikem) v krvi a stoupá
tendence k tvorbě nebezpečných krevních sraženin.
Z těchto důvodů bychom měli jíst nejvíce potraviny s nižším glykemickým
indexem, vyjímkou jsou stavy hypoglykémie, kdy je rychlé dodání cukrů nutné
nebo vysoká fyzická námaha, při které se zásoby sacharidů rychle spotřebovávají.
Potraviny s GI vyšším než 80 jsou „vstřeleny“ do krve, potraviny s GI 50-80
většinou vtékají do krve plynule a potraviny s hodnotou 30-50 prosakují do krve
pomalu. Glykemický index je ovlivněn např. obsahem vlákniny, úrovní
technologického zpracování, obsahem tuků, kyselin apod. V tabulce č. 4 je
uveden glykemický index u některých potravin. [9,25]
Tab. 4: Glykemický index potravin (Konopka, 2004, Mandelová, 2007)
Potravina

Glykemický index

Pivo

110

Maltóza

105

Hroznový cukr (glukóza)

100

Bílý chléb

95

Vařené brambory a mrkev

85

Pečené brambory

85

Sportovní nápoj s cukrem

78

Rýže loupaná dlouhozrnná

76

Oplatky

76

Smažené hranolky

75

Zralé banány

73

Rohlík

72

Meloun

72
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Pokračování tabulky

2.2.5.

Čokoláda

70

Fanta

68

Rozinky

64

Ovesná kaše s mlékem

60

Med

58

Vařené těstoviny

55

Parabolická rýže

48

Pomeranč

44

Ovesné vločky

40

Celozrnné pečivo

40

Mrkev

30

Mléčné výrobky

30

Vařená čočka

29

Hořká čokoláda

22

Jablečný mošt

20

Zelenina

méně než 15

Využití sacharidů ve sportu

Sacharidy jsou významným zdrojem energie pro fyzickou aktivitu.
Vyčerpání sacharidových zásob ovlivňuje sportovní výkon – dochází k vyčerpání
a nutnému ukončení výkonu.
Dvě nejdůležitější substance cukru v lidském těle jsou glukóza a její zásobní
forma glykogen, který je uložen v játrech a ve svalech. V játrech je uloženo asi
50-150 g glykogenu a pomoci řízeného odbourávání glykogenu má tělo relativně
vyrovnaný, a přesto velmi rychlý zdroj energie. Kromě centrální nervové soustavy
(mozku a míchy), červených krvinek a dřeně nadledvin, které jsou výhradně
závislé na glukóze, mohou všechny ostatní orgány a tkáně získávat energii i z tuků
a bílkovin. Denní potřeba glykogenu pro mozek a míchu se pohybuje mezi 100 až
150 gramy. Jako prevence hypoglykémie se může glukóza tvořit v játrech také
z aminokyselin, glycerolu a laktátu.
Zásobního glykogenu ve svalech u netrénovaných jedinců může být asi 300
gramů. Díky vytrvalostnímu tréninku a na sacharidy bohaté stravě, je možné
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zásoby zvýšit až na 500 gramů. Tyto zdroje může organismus využít pouze jako
zdroj energie pro svalovou práci, ne však při hypoglykemii. Na metabolismus
sacharidů má vliv např. intenzita a délka zatížení, stupeň trénovanosti, úroveň
výživy před cvičením nebo úroveň zásob glykogenu před fyzickou aktivitou.
Vyčerpání jaterního glykogenu může způsobit mdloby, nevolnost, závratě nebo
celkovou slabost.
Vyčerpání glykogenových zásob je závislé spíše na relativní intenzitě
zatížení, to znamená poměrem intenzity vzhledem k trénovanosti. Jak bylo
uvedeno v kapitole 2.1.2, průměrná srdeční frekvence hráče ledního hokeje je 173
tepů za minutu. To znamená, že se neustále pohybují na úrovni anaerobního prahu
(maximální až submaximální zatížení), přičemž se při tomto zatížení na tvorbě
energie podílí jak aerobní krytí, tak krytí anaerobní. Využity tedy budou
především zásoby sacharidů, což může vést k jejich vyčerpání již po 60–90
minutách. Pro profesionální hráče ledního hokeje jsou pro podávání
dlouhodobých kvalitních výkonů vysoké zásoby glykogenu opravdu nezbytné.
Porovnání rychlosti spotřeby glykogenu u trénovaných a netrénovaných jedinců
můžeme vidět na obrázku č. 1. [9,13]

Obrázek 1: Spotřeba glykogenu u trénovaných a netrénovaných sportovců (Konopka, 2004)
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2.2.6.

Superkompenzační sacharidová dieta

Tento typ speciální diety má své opodstatnění při vytrvalostních a silově
vytrvalostních sportech. Dojde-li k vyčerpání glykogenových zásob ve svalových
buňkách na základě kombinace maximálního snížení cukrů v potravě a
dostatečného tělesného zatížení, pak v následující regenerační fázi dojde
k přestřelení a hladina glykogenu ve svalech, která je k dispozici pro výkon, se
zvýší podle některých literárních údajů až o 60 % proti normální hladině.
Dieta vypadá tak, že první tři dny máme vysoce intenzivní trénink při
současném maximálním snížení cukrů v potravě a současném částečném
hladovění, tedy i snížení energetickému příjmu. Trénink se musí pohybovat mezi
60 až 80 % maximální spotřeby kyslíku. Následují dva dny relativního klidu nebo
jen lehkého tréninku a strava maximálně bohatá na cukry, které tvoří až 85 %
celkového energetického příjmu. V této fázi také musíme myslet na dostatečný
příjem tekutin, poněvadž na vytvoření 1 g glykogenu je zapotřebí 3,5 g vody.
Maximální efekt by měl být mezi druhým až čtvrtým dnem stravy bohaté na
cukry.[7]

2.2.7.

Lipidy

Lipidy jsou sloučeniny vyšších mastných kyselin, rostlinného i živočišného
původu, nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech. Mezi
lipidy řadíme vosky, fosfolipidy, glykolipidy a pro nás nejdůležitější tuky.

2.2.7.1. Tuky
Tuky jsou v lidském těle převážně uloženy ve formě zásobního tuku
v podobě triacylglycerolů (TAG), což jsou estery glycerolu a mastných kyselin.
TAG jsou uloženy v tukové tkáni, mezi svalovými vlákny a v krvi.
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Hlavní funkce tuků v organismu:
•

nejbohatší zdroj energie 1 gram = 38 kJ = 9 kcal

•

stavební složka biologických membrán

•

umožňuje vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích

•

snižují objem stravy bohaté na energii

•

zvyšují chutnost potravy

•

chrání orgány před mechanickým poškozením

•

tepelná izolace

Mastné

kyseliny

(MK)

jsou

nejdůležitější

a

z hlediska

výživy

nejvýznamnější složkou tuků. Jsou především vázané jako estery v tucích, ale
mohou se vyskytovat i v neesterifikované podobě jako volné MK. Mastné
kyseliny v přírodních tucích obsahují sudý počet uhlíkových atomů, protože jsou
syntetizovány z dvouuhlíkatých jednotek. Liší délkou řetězce, množstvím
dvojných vazeb a jejich polohou a polohou vodíkových atomů kolem vazby.
Mastné kyseliny dělíme na nasycené a nenasycené, které se ještě rozdělují na
monoenové a polyenové. [13,19]
2.2.7.2. Nasycené mastné kyseliny
Nasycené mastné kyseliny (SAFA) neobsahují ve svém řetězci žádnou
dvojnou vazbu a atomy uhlíku jsou mezi sebou spojeny jednoduchou vazbou.
SAFA zvyšují riziko obezity a podílejí se na zvyšování hladiny cholesterolu
v krvi, což představuje jeden z rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění,
která představují v ČR nejčastější příčinu úmrtí. Z toho důvodu se doporučuje
nahrazovat nasycené mastné kyseliny nenasycenými s dostatečným zastoupením
omega 3 a 6 kyselin a zařazovat do stravy potraviny se sníženým obsahem
nasycených mastných kyselin. Bez tuků se lidské tělo neobejde. Neměli bychom
je proto z naší stravy vyřazovat, jen bychom si měli hlídat jak množství, tak
kvalitu a vybírat si zejména tzv. dobré tuky, které jsou zdrojem nenasycených
mastných kyselin včetně esenciálních jako je omega 3 a 6. Tyto tuky pomáhají
udržovat správnou hladinu cholesterolu v krvi a v případě, že ve stravě nahradíte
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nasycené

mastné

kyseliny

nenasycenými,

dochází

ke

snížení

hladiny

cholesterolu.[26]
2.2.7.3. Monoenové mastné kyseliny
Monoenové mastné kyseliny (MUFA) obsahují ve svém řetězci jednu
dvojnou vazbu. Působí příznivě na zdraví. Přestože hladinu celkového
cholesterolu nemění, snižují jeho nebezpečnou (LDL) frakci a zvyšují prospěšnou
(HDL) součást. Zdrojem je např. olivový olej a olivy, avokádo nebo ořechy. [27]
2.2.7.4. Polyenové mastné kyseliny
Polynenasycené (polyenové) mastné kyseliny (PUFA) mají ve svém řetězci
více dvojných vazeb. PUFA můžeme dále dělit podle polohy první dvojné vazby
od koncové methylové skupiny na polynenasycené mastné kyseliny řady omega-3
(n-3), které obsahují první dvojnou vazbu na třetím uhlíku od konce řetězce a na
PUFA řady omega-6 (n-6), kde je první dvojná vazba na šestém uhlíku od konce
řetězce. Tyto mastné kyseliny jsou zdraví prospěšné, jelikož snižují škodlivý LDL
cholesterol a zvyšují prospěšný HDL cholesterol. Hlavním zdrojem jsou rostlinné
oleje a potraviny z nich vyrobené a rybí tuk. [19]

2.2.7.5. Cholesterol
Cholesterol je tuková látka, která se řadí ke steroidům a vzniká přímo v
našem těle. Pro lidské tělo je důležitý jako základní stavební kámen hormonů
(především kortikoidů a pohlavních hormonů), dále pro výstavbu vitaminu D a
buněčných membrán. Pouze asi 3 procenta cholesterolu v našem těle pocházejí z
toho, co sníme, a dalo by se říci, že si tělo vystačí pouze s takovým množstvím
cholesterolu, jaké je v těle produkováno játry, což je asi 1000 miligramů za den.
Jeho nejvyšší koncentraci můžeme nalézt v kožním tuku, slezině, krevním séru,
nadledvinách a mozku. Přes všechny tyto klady, které cholesterol má, i zde platí,
že všeho moc škodí. Proto zvýšená hladina cholesterolu není dobrým znamením a
může představovat i určité zdravotní riziko. V rostlinné stravě se sice žádný
cholesterol nevyskytuje, zato je navíc přijímán v živočišných produktech (maso,
mléko, vejce atd.) v množství okolo 300 až 500 miligramů denně. Při poruchách
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metabolismu lipidů může dojít ke zvýšení hladiny cholesterolu v krvi, která pak
způsobuje aterosklerózu a s ní spojený především infarkt myokardu, mozkovou
mrtvici a poruchy krevního oběhu. Při zvýšení hladiny nad hodnotu 6,7 mmol.l-1
je například riziko vzniku arteriosklerózy třikrát vyšší než při hladině do 5,2
mmol.l-1. Toto riziko může být ještě vyšší za současného působení dalších
rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka nebo kouření.
Pro transport cholesterolu do krve je nutné jeho navázání na transportní
bílkoviny – lipoproteiny. Právě přítomnost těchto látek rozhodne o tom, zda
vznikne onemocnění arteriosklerózy v důsledku nadměrného přísunu cholesterolu.
Lipoproteiny rozdělujeme na ty s velmi nízkou hustotou (VLDL), nízkou hustotou
(LDL) a vysokou hustotou (HDL). Pomocí transportních schopností VLDL
lipoproteinů se dostává cholesterol z jater do krve. V krvi se přemění na LDL
lipoproteiny a tímto způsobem zásobují buňky lidského těla cholesterolem. Pokud
je však cholesterolu mnoho, ukládá se jeho přebytek na stěny cév. Proto se tomuto
typu cholesterolu říká špatný nebo zdraví škodlivý. V krevním řečišti cirkulující
HDL lipoproteiny naopak odebírají nadbytečný cholesterol LDL lipoproteinům
nebo dokonce uvolňují již usazený z cévních stěn. Tím oddalují výskyt zmíněných
onemocnění, a proto se nazývá jako „dobrý“ cholesterol.
O poruše metabolismu hovoříme tehdy, jakmile celková hodnota
cholesterolu v krvi přesáhne hranici 6,5 mmol.l-1, nebo jestliže je zde více jak 4,0
mmol.l-1 LDL cholesterolu a současně méně než 0,9 mmol.l-1 HDL cholesterolu.
Chceme-li se co nejvíce vyhnout onemocněním spojeným se špatným příjmem
cholesterolu, měli bychom se vyhýbat potravinám se skrytými tuky, jako jsou
uzeniny, sýry s vysokým obsahem tuků, zákusky, dorty, čokolády, majonézy,
smažená jídla atd. [9,28]
2.2.7.6. Význam tuků u sportovců
Podíl tělesného tuku na celkové hmotnosti se pohybuje u netrénovaných
mužů mezi 10 až 20 procenty (u trénovaných 5-15 %) a u netrénovaných žen
mezi 20 až 30 procenty (u trénovaných 10-25 %). Tuk je v lidském těle uložen
v buňkách tukových tkání a ve svalových vláknech, především u vytrvalostních
sportovců. Tuky jsou praktickými zásobárnami, protože je možné z nich uvolnit
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až dvojnásobek energie oproti sacharidům nebo bílkovinám. Deset kilogramů tuku
potřebuje ke svému uskladnění pouze asi 12 litrů vody, přičemž u stejného
množství glykogenu by to bylo navíc 61,3 litrů. Ve svalové tkáni je tuk uložen
v podobě kapének, kde jsou spalovány za přístupu vzduchu, tudíž při aerobní
fyzické činnosti. Působením vytrvalostního tréninku je možné tukové zásoby ve
svalech až zdvojnásobit a pravidelný vytrvalostní trénink také zvyšuje schopnost
kosterního svalstva využívat tuky jako zdroje energie pro svalovou činnost. Díky
správné výživě a tréninku obecné vytrvalosti s nízkou až střední intenzitou, tedy
relativně pomalu, ale po delší dobu – více než 30 až 40 minut – bude
metabolismus tuků upraven tak, aby při stejné intenzitě bylo čím dál více
využíváno tukových zásob a tím se šetřily zásoby sacharidů.
Na obr. č. 2 vidíme porovnání procentuálního podílu tuků na energetickém
krytí při různé běžecké rychlosti a na obr. č. 3 vidíme srovnání produkce výkony
z jednotlivých živin dle délky trvání fyzického zatížení. [9]

Obrázek 2: Energetické krytí tuků dle běžecké rychlosti (Konopka, 2004)
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Obrázek 3: Produkce energie ze sacharidů a tuků (Konopka, 2004)
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2.2.8.

Bílkoviny

Bílkoviny neboli proteiny se skládají z jednotlivých aminokyselin (AMK),
které jsou spojeny peptidovou vazbou. Dle délky řetězce je můžeme dělit na
oligopeptidy (do 10 AMK), polypeptidy (do 100 AMK), a když má řetězec více
jak 100 aminokyselin, můžeme mluvit o bílkovině. V lidském organismu neustále
dochází k obnovování a přeměně tkání, a proto je nutné bílkoviny neustále
doplňovat. Energetická hodnota 1 gramu bílkovin je stejná jako u sacharidů, tedy
17kJ.
Bílkoviny v organismu jsou důležité pro:
•

tvorbu trávicích šťáv, hormonů a enzymů

•

tvorbu krevních elementů a obranných látek

•

vyživují nervové tkáně

•

jsou základem pro růst a vývoj orgánů a tkání

•

transport některých látek v těle

•

jsou zdrojem energie
Při nedostatečném příjmu dusíku z bílkovin dochází k poruchám růstu,

především svalových vláken, snížení obranyschopnosti imunitního systému a
k dalším zdravotním problémům. V lidském těle je asi 5 milionů bílkovin. Jako u
ostatních živin jsou i zde zdravotní rizika nadměrného příjmu bílkovin, jako je
přetížení jater, přetížení a poškození ledvin, zvýšená hladina cholesterolu,
zažívací potíže, únava, zvýšená tvorba podkožního a útrobního tuku a zvýšení
krevního tlaku.[8,13]

2.2.8.1. Aminokyseliny
Aminokyseliny jsou bezbarvé krystalické látky, většinou dobře rozpustné ve
vodě. Mezi mnoha sloučeninami aminokyselin tvoří zcela zvláštní skupinu ty,
které jsou základními stavebními součástmi peptidů a bílkovin. Je jich pouze 20,
dokážou se z nich však vytvářet nepředstavitelně velké bílkovinné řetězce. Osm
z těchto dvaceti AMK jsou pro naše tělo nepostradatelné, říkáme jim esenciální.
Jsou to valin, leucin, isoleucin, lysin, methionin, fenylalanin, threonin, tryptofan.
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Dále máme dvě AMK semiesenciální – arginin a histidin, (jsou esenciální jen
v určitých fázích života) a neesenciální – glycin, glutamin, kyselina glutamová,
alanin, arginin, asparagin, kyselina asparagová, prolin, cystein, serin, tyrozin,
které si tělo dokáže vyrobit z aminokyselin esenciálních. [8,13]

2.2.8.2.

Biologická hodnota bílkovin

Biologická hodnota bílkovin (BH) vypovídá o tom, kolik gramů tělesných
bílkovin může být vytvořeno ze 100 gramů proteinů přijatých ve stravě. Čím vyšší
je BH, tím méně jich tělo potřebuje k udržení vyrovnané bilance bílkovin. BH
z různých zdrojů není stejná. Bílkovina je plnohodnotná, má-li obsah esenciálních
a neesenciálních aminokyselin vyvážený z hlediska fyziologických potřeb
člověka. Bílkovina není plnohodnotná, pokud se byť i jediné esenciální
aminokyseliny nedostává. Tato aminokyselina se pak nazývá limitující, neboť
hodnotu bílkoviny omezuje. Navíc, při nevyváženém zastoupení aminokyselin
v potravě, ty aminokyseliny, kterých je výrazný přebytek, omezují využití
aminokyselin

zastoupených

nedostatečně.

Biologická

hodnota

bílkovin

živočišného původu je všeobecně vyšší než hodnota bílkovin původu rostlinného,
je však možné potraviny kombinovat a dosáhnout tak vyšší biologické hodnoty.
Neplnohodnotné mohou být i některé živočišné bílkoviny, např. kolagen.
Optimální aminokyselinové složení má např. laktalbumin a ovalbumin. Další BH
potravin najdeme v tabulce číslo 5. [9,12]
Tab. 5: Biologická hodnota potravin (Macourek, 2003, Konopka, 2004)
Potravina

Biologická hodnota

Kasein + 0.1% methioninu

100

Vaječný bílek

95

Ryby

94–96

Hovězí maso

91

Mléko

88

Kasein

86

Sýry

82- 85

Hrách + 0.1% methioninu

81

Fazole

72
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Sojová bílkovina + 0.1% methioninu

70

Brambory

70

Hrách + pšenice

66

Pšenice + sojová bílkovina

64

Pšenice + 0.16% lysinu

55

Hrách

54

Kukuřice

54

Pšenice
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Využití bílkovin ve sportu

Přestože bílkoviny nejsou primárně přijímány za účelem získávání energie,
bylo zjištěno, že jsou během zatížení, zvláště v případě snížení zásoby sacharidů,
některé aminokyseliny v krevní plazmě spotřebovávány k obnově glukózy. Stejně
tak jsou během zatížení spotřebovávány i funkční bílkoviny ve svalových
vláknech, které musí být během regenerace po zatížení organismu opětovně
dodány. Je to zejména v případech intenzivního dlouhodobého vytrvalostního
zatížení, nebo při intenzivním silovém tréninku. Proto vede vytrvalostní trénink
vysoké intenzity ke zmenšení svalových vláken, ke strukturálním změnám
buněčných membrán a mitochondrií a ke snížené aktivitě enzymů a hormonů.
Pomocí bílkovin či větvených AMK je nutné, při výkonech delších než 60 vteřin
chránit kvalitu svalové hmoty, doplnit přímo využitelné zdroje energie, urychlit
obnovu svalové hmoty, zajistit udržení ostatních životních funkcí a umožnit plné
využití získaných silových schopností. [9,13]

2.2.8.4.

Optimální potřeba bílkovin

Bílkoviny by měly tvořit cca 12-15 % z celkového energetického příjmu.
Doporučené množství bílkovin je minimálně 0,8 g.kg-1 hmotnosti člověka.
Maximální množství je cca 1,5 g.kg-1 hmotnosti, u sportovců až 2 g.kg-1. Mezi
osoby s vyšší potřebou bílkovin patří:
•

Vytrvalostní sportovci a osoby, které mají vysokou zátěž

•

Osoby, které mají snížený příjem energie
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•

Sportovci v období růstu

•

Osoby, které se cvičením začínají (pro výstavbu svalové hmoty)

•

Siloví sportovci
Příjem bílkovin u sportovců je velmi diskutabilní. Obecně se doporučuje pro

sportovce silové 1,4 až 1,8 g.kg-1 hmotnosti, pro vytrvalostní sportovce 1,2 až 1,4
g.kg-1, avšak potřebné množství je velmi individuální. Bezpečné dávky bílkovin
nám udává tabulka č. 6. [1]
Tab. 6: Bezpečná dávka bílkovin (Clarková, 2004)
Současná doporučená denní dávka

g bílkovin na 1 kg hmotnosti

Dospělý se sedavým zaměstnáním

0,8

Kondičně cvičící dospělý

1,0 - 1,5

Dospělý sportovec

1,2 - 1,8

Dospívající sportovec v růstu

1,6 - 1,8

Dospělý budující svalovou hmotu

1,4 - 1,8

Sportovec omezující příjem energie

1,6 - 1,8

Maximální využitelná dávka pro dospělého

1,8

V tabulce č. 7 je poté uvedeno množství bílkovin v jednotlivých potravinách [1]
Tab. 7: Množství bílkovin v potravinách (podle Clarkové, 2004, upraveno)
Živočišné zdroje

g bílkovin na 100 g potraviny

Polotučné mléko

3,3

Jogurt

4,1

Vaječný bílek

9

Vejce

12,5

Tvaroh

13,3

Treska

18,3

Vepřové maso

21,1

Hovězí maso

22,4

Kuřecí maso

24,8

Tuňák

27,1

27

Pokračování tabulky
Rostlinné zdroje

2.2.9.

Sója

44,1

Sušené mandle

21,1

Vlašské ořechy

14,7

Fazole

8,8

Čočka

8,8

Vitaminy
Vitaminy, jsou složky potravy, které jsou v malých dávkách nezbytné pro

správný růst, vývoj a činnost celého organismu. Jde o biochemické sloučeniny,
které jsou esenciální, a tudíž musí být přijímány ve stravě. Vyjímkou je vitamín D
a K, které částečně organismus vytvářet umí. Vitamíny ovlivňují přímo či
nepřímo energetické procesy, nervový systém, krvetvorbu, imunitní systém a
výživu kostí. Jsou součástí koenzymů a hormonů, podílí se na metabolismu živin
a působí jako antioxidanty, tzn., že likvidují volné kyslíkové radikály. Potřeba
vitamínů u sportovců může být až několikrát vyšší, než u nesportujících osob.
Úplný nedostatek vitamínů se nazývá avitaminóza a ta má za následek těžké
poškození organismu nemocemi, jako jsou kurděje, beri-beri nebo anémie. Malý
nedostatek vitamínů se nazývá hypovitaminóza a ta lze odstranit zvýšeným
příjmem

chybějícího

hypervitaminózou

a

vitamínu.
objevuje

Zvýšený
se

příjem

nejčastěji

při

vitamínů

se

předávkování

nazývá
různými

potravinovými doplňky, které obsahují zejména vitamíny A a D, které se
v tělesných tkáních kumulují a mohou dosahovat toxických hodnot. Nicméně
dosud neexistují důkazy, že zvýšený příjem vitamínů zvyšuje výkonnost
sportovců.
Vitamíny se dělí dle rozpustnosti na vitamíny rozpustné v tucích – A, D, E,
K (mohou být ukládány do zásoby) a na vitamíny rozpustné ve vodě – vitamíny
skupiny B, niacin, biotin a vitamín C. [9,13,17]
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2.2.9.1.

Vitaminy rozpustné v tucích

Vitamín A (retinol)
Funkce: ovlivňuje proces vidění a je důležitý i při očních onemocněních. Působí
na diferenciaci a růst epitelových buněk a má antioxidační vlastnosti.
Projevy nedostatku: suchost a rohovatění kůže, šeroslepost, vysychání spojivek a
rohovky
Zdroje v potravě: rybí tuk, játra, vejce, mléko, meruňky, mrkev, kukuřice, rajčata,
listová zelenina
DDD1: 1- 2 mg
Vitamín D (kalciferol)
Funkce: zvyšuje resorpci vápníku a fosforu ze střeva, působí na vývoj kostí, má
pozitivní vliv na kardiovaskulární onemocnění, imunitu a ochranu před infekcemi.
Projevy nedostatku: křivice, řídnutí, měknutí a deformace kostí
Zdroje v potravě: játra, rybí vnitřnosti, vejce, máslo, mléko
DDD: 0,025 mg
Vitamín E (tokoferol)
Funkce: antioxidant, chrání především buněčné membrány před oxidativním
poškozením volnými radikály
Projevy nedostatku: anémie, poruchy reprodukce, poruchy růstu, svalová
dystrofie, poruchy nervového systému, sterilita
Zdroje v potravě: rostlinné oleje, libová masa, vejce, ovesné vločky, ořechy,
kukuřice, hrášek, játra, zelená listová zelenina
DDD: 25 – 30 mg
Vitamín K (fytochinon)
Funkce: je nutný pro srážlivost krve, účastní se biosyntézy bílkovin a kalcifikace
kostí
Projevy nedostatku: snížená srážlivostí krve, hepatopatie, hemoragie
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Zdroje v potravě: zelená listová zelenina, květák, luštěniny, játra, maso, mléko,
vejce, obiloviny
DDD: 0,001 mg

2.2.9.2.

Vitaminy rozpustné ve vodě

B1 (thiamin)
Funkce: především jako koenzym metabolismu sacharidů, důležitý zejména při
přechodu z anaerobní glykolýzy na aerobní glykolýzu. Působí na spalování tuků a
alkoholu a je důležitý pro správnou funkci nervových vláken
Projevy nedostatku: nemoc beri-beri, únava, podrážděnost, nechutenství
Zdroje v potravě: luštěniny, droždí, vepřové maso, oves, rýže, ořechy, obilné
klíčky, vaječný žloutek
DDD: 1,5 – 2 mg
B2 (riboflavin)
Funkce: součást žlutého barviva účastnícího se látkové výměny v mitochondriích,
důležitý pro aktivitu enzymů odbourávajících glykogen a glukózu, pro
metabolismus aminokyselin a neuromuskulární systém.
Projevy nedostatku: ragády ústních koutků, poškození kůže, slzivost, nervozita
Zdroje v potravě: mléko, ryby, játra, droždí, obilné klíčky, luštěniny, chřest,
brokolice, špenát, avokádo
DDD: 1,5 – 2 mg
B5 (kyselina pantotenová)
Funkce: antioxidant, důležitý jako součást koenzymu A a aktivované kyseliny
octové při získávání energie v cyklu kyseliny citronové
Projevy nedostatku: únava, anémie, ztráta vlasů, průjmy, onemocnění žaludku,
záněty střev
Zdroje v potravě: játra, maso, cereálie, čokoláda, obilí, luštěniny, žloutky,
vnitřnosti, droždí
DDD: 5 – 10 mg
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B6 (pyridoxin)
Funkce: koenzym enzymatických reakcí, důležitý při metabolismu bílkovin
zejména v silovém tréninku, ovlivňuje funkci nervového a imunitního systému
Projevy nedostatku: poruchy růstu, ztráta svalové hmoty, poškození brzlíku,
imunitního systému a pohlavních žláz, křeč, nevolnost, deprese, anémie
Zdroje v potravě: mléko, vejce, maso, droždí, ryby, cereálie, sója, zelenina,
pšeničné klíčky
DDD: 2 mg

B12 (kyanokobalamin)
Funkce: koenzym nukleových kyselin, důležitý v metabolismu aminokyselin
Projevy

nedostatku:

nervozita,

nedostatek

červených

krvinek,

porucha

vnitrobuněčné látkové přeměny
Zdroje v potravě: maso, mléko, játra, sýry, ryby, vejce
DDD: 2 – 3 µg
Kyselina listová
Funkce: koenzym aminokyselin a nukleových kyselin, tvorba krve v kostní dřeni
Projevy nedostatku: nervové poruchy, opožděný růst, porucha vnitrobuněčné
látkové přeměny
Zdroje v potravě: listová zelenina, obiloviny, ořechy, játra, luštěniny, sýry, vejce
DDD: 200 – 500 µg
Kyselina nikotinová (niacin)
Funkce: účastní se vnitrobuněčného dýchání, látkové přeměny a přenosu vody
Projevy nedostatku: dermatitida, průjem, demence, nechutenství, bolest hlavy,
anorexie, deprese
Zdroje v potravě: maso, droždí, obiloviny, ryby
DDD: 20 µg
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Biotin
Funkce: součást mnoha enzymů důležitých pro metabolismus sacharidů, tuků a
rozvětvených aminokyselin
Projevy nedostatku: nechutenství, kožní změny, zvracení, nauzea, slabost
Zdroje v potravě: játra, maso, vaječné žloutky, cereálie, arašídy, čokoláda
DDD: 200 µg
Vitamín C (kyselina askorbová)
Funkce: nejdůležitější antioxidant, neutralizuje volné radikály, podílí se na
výstavbě kolagenu a krvetvorbě, zvyšuje obranyschopnost, podporuje hojení,
zvyšuje využitelnost železa, brání tvorbě karcinogenů
Projevy nedostatku: únava, opakované infekce, záněty dásní, kurděje, svalová
slabost, anémie, nespavost
Zdroje v potravě: zelenina a ovoce (nejvíce citrusové plody, kiwi, černý rybíz,
brambory, jahody)
DDD: 70 – 100 mg [9,13,17,18]

2.2.10.

Minerální látky

Jsou anorganické sloučeniny, které nemohou být organismem produkovány
ani spotřebovány. Jsou vylučovány v podobě potu, moči nebo stolice, a proto je
nutné je v potravě pravidelně doplňovat. Minerální látky jsou potřebné pro
udržování osmolality vnitřního prostředí, pro činnost enzymů a hormonů, jsou
z nich tvořeny tkáně (kosti, zuby), udržují stabilní elektrické náboje na buněčných
stěnách a jsou důležité pro přenos vzruchu mezi buňkami a nervovými vlákny.
Minerální látky se dělí dle množství potřebného pro lidský organismus.
Dělení minerálních látek
•

Makroelementy

•

Mikroelementy

•

Stopové prvky
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2.2.10.1. Makroelementy
Makroelementy jsou základní prvky, které jsou přítomné ve všech
organismech. Jejich denní potřeba je vyšší než 100 mg. Mimo uhlíku, vodíku,
kyslíku a dusíku sem dále patří sodík, draslík, vápník, fosfor, chlór, síra a hořčík.
Sodík – je obsažen především v extracelulárních tělních tekutinách, ovlivňuje
hospodaření s vodou a má vliv na acidobazickou rovnováhu a na trávení. Denní
potřeba sodíku je asi 500 mg, u nás, ale i v dalších vyspělých zemích je však
přijímán na mnohem vyšší úrovni, kolem 15 g Nadbytek sodíku vede k hypertenzi
(vysoký krevní tlak) nebo otokům (zvýšení osmotického tlaku v tělních tekutinách
a tím způsobené hromadění vody). Nedostatek sodíku způsobuje dehydrataci,
pokles krevního tlaku a křeče.
Sodík přijímáme nejvíce ve formě kuchyňské soli, mezi další zdroje patří uzeniny,
sýry, některé druhy pečiva, instantní polévky, chipsy atd. Denní dávka je
prakticky pokryta běžnou celodenní stravou, tudíž bychom si jídla neměli vůbec
dosolovat.
Draslík – na rozdíl od sodíku je draslík vázán uvnitř buněk v intracelulárních
tekutinách. Podílí se na udržování acidobazické rovnováhy, je nutný k udržení
elektrického potenciálu buněčných membrán a svalových vláken a k zajištění
optimálního přenosu nervových impulsů. Draslík je společně s glykogenem
přijímám a ukládán ve svalových vláknech a spolu s glykogenem je také
uvolňován. Z toho důvodu by po fyzickém výkonu měl být dodáván společně
s glykogenem.
Doporučená dávka se pohybuje mezi 200 – 400 mg. Nedostatek draslíku může
vést ke slabosti, apatii, nauzei nebo srdeční arytmii. Zdroji draslíku jsou ovoce a
zelenina, mléčné výrobky, brambory, obiloviny, luštěniny, ořechy.
Hořčík – se nachází v lidském těle především v kostře, poté v pankreatu, játrech a
kosterním svalstvu. Je nezbytný pro všechny metabolické děje, při kterých se tvoří
nebo hydrolyzuje ATP. Účastní se stabilizace makromolekul DNA, podílí se na
vytváření a správné funkci některých enzymů a má význam pro správnou funkci
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nervosvalového propojení a optimální vzrušivost nervového systému. Nedostatek
hořčíku nepříznivě ovlivňuje látkovou výměnu, což vede hlavně ke zvýšení únavy
a nástupem křečí. Hořčík se z těla vylučuje pocením, prostřednictvím střev a
ledvin a vysoká ztráta je zejména při průjmových onemocněních. Doporučená
denní dávka je mezi 300 – 400 mg, mezi dobré zdroje hořčíku řadíme ořechy,
luštěniny, rýži, celozrnné výrobky, ryby, maso a sýry.
Vápník – je součástí kostí a zubů, ale je také důležitý pro srážlivost krve a přenos
nervových impulzů. Denní dávka se pohybuje okolo 1000 mg za den, realita
ukazuje spíše na příjem pouhých 500 mg denně. Nedostatek vápníku způsobuje
především osteoporózu, osteomalacii a zvýšené nervosvalové dráždění. Dobrými
zdroji vápníku jsou zejména mléčné výrobky, brokolice, obiloviny a luštěniny.
Fosfor – přestože je příjem fosforu pro organismus důležitý, většina lidí u nás
přijímá fosfor v dávkách příliš vysokých, následkem čehož dochází k narušení
poměru vápník X fosfor a tím k úniku vápníku z těla. K jeho nadbytku přispívá
obliba colových nápojů, tavených sýrů a uzenin.
Fosfor je důležitou součástí kostí a zubů, účastní se metabolismu nukleových
kyselin a ATP. Denní potřeba fosforu je přibližně 800 – 1200 mg a vyskytuje se
ve všech potravinách s obsahem bílkovin. Nedostatek fosforu způsobuje svalové a
respirační slabosti.
Chlor – se nachází především v cytoplasmě buněk a extracelulárních tekutinách
(krev, žaludeční šťáva, moč). Jeho hlavní úlohou je udržovat osmotický tlak a je
součástí HCl v žaludku. Do organismu se dostává převážně jako součást
kuchyňské soli, denní příjem by měl být asi 750 mg. Projevem nedostatku je
hypochloremická acidóza.
Síra – je obsažena v proteinech a je součástí některých glykoproteinů. Má
význam obnově proteinů a při detoxikaci. Denní příjem síry by se měl pohybovat
okolo 500 – 1000 mg za den, je obsažena především v proteinech. Projevy
nedostatku nejsou prakticky žádné. [9,13,19]
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Tab. 8 majoritních minerálních prvků ve významných potravinových surovinách a potravinách
(Velíšek, 2002)

Obsah v mg.kg-1
Potravina

Sodík

Draslík

Chlor

Hořčík

Vápník

Fosfor

Síra

Vepřové maso

450-600

2600-4000

480-490

80-220

50-90

1300-2200

1400-2600

Hovězí maso

580-690

3400

400-740

170-250

30-150

1200-2000

750-2100

Kuřecí maso

460

4100

610

130-290

60-130

1200-2500

2700

Vepřová játra

770

3500

1000

220-260

60-70

3600-4800

2300-2800

Ryby

650-1200

2200-3600

570-1200

140-310

60-5200

1900-3900

1400-2300

Plnotučné

480-500

1550-1600

900-980

110-140

1100-1300

870-980

290-330

Tvaroh

-

1000

-

90

960-990

2000

1500

Sýry

450-14100

1070-1100

12000-

170-550

1500-12000

2900-8600

1900-2600

mléko

23000
Jogurt

-

1700-2200

-

140

1400

1100-1200

390-430

Vejce

1350

1380

1600-1800

120-140

550-570

2100-2200

1700-2000

Vaječný bílek

1920

1480

1700

110

50-110

210-330

1800-2000

Vaječný

500

1230

1400

140-150

1300-1400

5000-5900

1600-1700

Pšenice

80

3500-5000

670

700-1500

230-500

3000-4100

1300-1500

Pšeničná

20-30

1100-1300

360-480

210-1300

130-260

1000-3500

1300-1400

4000-6000

2300-2500

9100

230-550

140-650

1800-2000

800-1000

Rýže loupaná

60

1000

60-270

260-430

50-110

770-1200

690-860

Hrách

20-380

2900-9900

390-600

1100-1300

440-780

3000-4300

1600-2000

Čočka

40-550

6700-8100

640

770

400-750

2400

1200

Fazole

20-400

12000

20-250

230-1800

300-1800

3700-4300

1100-1700

žloutek

mouka
Celozrnný
chléb
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Pokračování tabulky
Sója

60

16000

-

2400-2500

1300-1800

2900-7900

3500-3700

Zelí

130

2300

220-450

120-230

300-750

280-680

440-900

Květák

70-100

2100-4100

340

170

180-310

420-750

510-590

Špenát

600-1200

4900-7700

560-750

420-770

700-1250

250-550

270-400

Hlávkový salát

30-100

2200

400

150-290

400-800

300-390

120-190

Rajčata

30-60

2900

500-600

110-180

60-140

210-260

110-140

Mrkev

210

950

690

100-190

240-480

300-560

70-180

Hrášek

20

3000

340-380

380-410

260-410

1000-1500

410-550

Cibule

100-260

1300

190-270

70-160

200-440

300-480

360-530

Brambory

30-280

4400-5700

450-790

200-320

30-130

320-580

240-350

Jablka

16-30

900-1400

10-190

35-70

30-80

100-130

30-100

Pomeranče

14-30

1800-2000

32-40

110-140

400-730

230-240

90-130

Banány

10

3500

790

310-420

50-120

230-310

80-130

Jahody

15-30

1500

180

120-170

180-260

230-350

80-140

Vlašské ořechy

30

6900

230

1300

600

4300-5100

1000

Černý čaj

450

21600

5200

2500

4300

6300

1800

Káva

740

20200

240

2400

1300

1600

1100

Mléčná

2800

3500

1700

590-710

2200-3200

2200-3000

780-1100

160

530

860

20

250-310

130-160

100-160

čokoláda
Mateřské
mléko

2.2.10.2. Mikroelementy
Mikroelementy jsou látky, které je nutné dodávat organismus v dávkách
nižších než 100 mg za den. Mezi tyto látky patří měď, železo, jód, fluór, kobalt,
selen, zinek, mangan, molybden a chrom.
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Měď – je nezbytná pro efektivní využití železa, pro biosyntézu některých
fyziologicky významných sloučenin, je součástí metaloproteinů a koenzymů.
Denní potřeba je 2 mg, přičemž při nedostatku mědi dochází k anémii, změnám
srdečního rytmu a objevuje se vyšší hladina cholesterolu. Vyšší obsah mědi je
v játrech, sóje, rybách, sýrech nebo čokoládě.
Železo – funkce železa v organismu souvisí s tím, v jakých sloučeninách je
obsaženo. Převážně jde o účast železa na transportu kyslíku krevním řečištěm,
skladování kyslíku ve svalové tkáni a na katalýze oxidačně-redukčních reakcí.
Doporučená denní dávka je 10 – 15 mg, přičemž nedostatek železa vede
k chudokrevnosti, snížení imunity a únavě. Nadměrný příjem může vést
k poškození jater. Dobrými zdroji železa je maso, játra, vejce, špenát nebo čočka.
Jód – je součástí hormonů štítné žlázy, tyroxinu a trijodthyroninu. Hormony štítné
žlázy ovlivňují růst a vývoj plodu, regulují rychlost buněčných oxidačních
procesů, ovlivňující spotřebu kyslíku v jaterní, ledvinové a srdeční tkáni, zvyšují
resorpci glukosy a galaktosy, lipolýzu, glykogenolýzu a ovlivňují termoregulaci.
Denní potřeba jódu je asi 150 – 180 µg, nedostatek se projevuje sníženou funkcí
štítné žlázy nebo jejím zvětším a u dětí způsobuje kretenismus. Nejvíce jódu
najdeme v mořských rybách, sýru, brokolici nebo mléčných výrobcích, také se
přidává do kuchyňské soli.
Fluor – je stavební složkou kostí a zubů. Doporučená denní dávka je 1,5 – 4 mg
za den, vysoký obsah je v čajových lístcích, vodě nebo zubní pastě. Nedostatečný
příjem zvyšuje kazivost zubů a může vést k osteoporóze. Při dlouhodobě
zvýšených dávkách fluoru se objevuje otrava nazývaná fluorosa. Dochází
k poškození zubů, kostí, ledvin a nervového systému.
Kobalt – je důležitý jako kofaktor enzymů. Doporučená denní dávka nebyla
stanovena, skutečné dávky jsou velmi malé, cca 5 – 10 µg. Nejbohatším zdrojem
jsou luštěniny a vnitřnosti.
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Selen – je součástí glutathionperoxidasy, která zajišťuje ochranu proti oxidačnímu
poškození biologických struktur. Dále zmírňuje toxické účinky rtuti, kadmia,
thalia, arsenu a telluru, připisují se mu určité antikarcinogenní účinky.
Doporučená denní dávka je mezi 55- 70 µg. Obsah selenu v potravinách závisí na
jeho obsahu v půdě, nicméně vyšší obsah by měl být v mořských živočiších,
vejcích nebo vnitřnostech. Při nedostatku selenu je snížená antioxidační a
imunitní odpovědi.
Zinek – se podílí na katalýze reakcí v mnoha metabolických drahách a tvoří
komplexy s peptidovým hormonem pankreatu insulinem. Má také význam při
udržování pH a tvorbě HCl ve sliznici žaludku. Denní dávka má být asi 15 mg,
nedostatek způsobuje retardaci růstu. Vysoký obsah zinku je v mase, luštěninách a
celozrnných výrobcích.
Mangan – se účastní redoxních pochodů, podporuje vápenatění kostí a přeměnu
tuků a proteinů. Denní dávka je 2 – 5 mg, dlouhodobý deficit manganu se může
projevit zpomaleným růstem, abnormálním vývojem kostí a poškozením
reprodukční funkce. Vysoký obsah manganu je v některém koření, čajových
lístcích, obilovinách, luštěninách nebo lesních plodech.
Molybden – je součástí některých enzymů. Denní dávky jsou 75 – 250 µg,
vysoký obsah molybdenu je především ve vnitřnostech, luštěninách a cereáliích.
Chrom – významně se podílí na metabolismu sacharidů, neboť zvyšuje účinky
insulinu, sloučeniny chromu se podílejí také na udržování strukturní integrity
nukleových kyselin a chrání molekuly RNA proti tepelné denaturaci. Denní dávka
je 50 – 200 µg, dobrými zdroji jsou sýry, maso, droždí, ořechy nebo pšeničné
klíčky. [13,17,19]
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2.2.10.3. Stopové prvky
Stopové prvky jsou látky, které je potřeba dodávat jen ve stopovém
množství, tzn. v několika mikrogramech. Mezi takové látky patří křemík, vanad,
nikl, cín, bor, kadmium, arzen a hliník.
Křemík – předpokládá se, že křemík je nezbytný pro syntézu kolagenu a
k zajištění integrity pojivové tkáně. Z organismu je vylučován hlavně močí,
vysoké dávky mohou přispět ke vzniku ledvinových a močových kamenů.
Doporučená denní dávka se odhaduje na 20-50 mg. Vysoký obsah křemíku
nalezneme v cereáliích, naopak v živočišných produktech je jen velmi malé
množství.
Vanad – je prokázán účinek vanadu na aktivitu důležitých enzymů, může tedy
zasahovat do metabolismu sacharidů a tuků. Vyšší obsah vanadu je v mořských
korýších a měkkýších a některých houbách.
Nikl – jeho specifická biochemická funkce nebyla doposud prokázána, možnou
funkcí je účast při vstřebávání železa, jehož resorpci zřejmě usnadňuje.
Bór – ovlivňuje metabolismus hořčíku, vápníku, fosforu a vitaminu D. Vysoký
obsah boru je v ovoci a zelenině (např. jablka a rajčata), v potravinách
živočišného původu je ho velmi málo. Doporučená denní dávka se odhaduje na 210 mg, deficit boru zatím nebyl u člověka zaznamenán. [13,17,19]

2.2.11.

Toxické látky

Výskyt toxických prvků v potravinách souvisí mimo jiné se znečišťováním
životního prostředí. Mezi takové toxické prvky patří olovo, kadmium, rtuť, arsen,
cín a hliník. Hlavními zdroji kontaminací jsou doprava, průmyslová výroba kovů,
nadměrné používání minerálních hnojiv, spalování fosilních paliv, ale i lesní
požáry nebo vulkanická činnost. Obsah toxických prvků v potravinách patří mezi
hlavní ukazatele zdravotní nezávadnosti. Z toho důvodu je pro tyto prvky
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stanoveno nejvyšší přípustné množství v potravině. Intoxikací těchto látek dochází
k poškození jater, ledvin, krve, nervového a kardiovaskulárního systému, některé
látky mají karcinogenní účinky, poškozují pohlavní orgány a také mají vliv např.
na imunitu, krevní tlak, mentální a fyzický vývoj a krev. [19]
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Pitný režim a bilance tekutin

2.3.

Voda je jedna z nejdůležitějších a nejrozšířenějších sloučenin v přírodě,
zaujímá asi ¾ povrchu Země. Pro všechny živé organismy je voda
nepostradatelnou složkou jejich těl, u člověka tvoří asi 60 % celkové hmotnosti
těla. [17]

2.3.1.
•

Hlavní funkce vody:
Voda proniká všemi částmi každé buňky a je základním prostředím, v němž

probíhá veškeré dění v buňce
•

Voda je rozpouštědlo a transportér - většina organických a anorganických

složek buněk je rozpustná ve vodě. U mnohobuněčných organismů existuje nejen
voda v buňkách (= intracelulární voda), ale je tu i voda v tělních tekutinách (=
extracelulární voda) – zde funguje hlavně jako transportér rozvádějící rozpuštěné
látky po organismu.
•

Voda se účastní chemického dění v buňkách, některé reakce by v bezvodém

prostředí nemohly vůbec probíhat
•

Homeostáza (stálost vnitřního prostředí) - voda udržuje stálost hladiny

protonů, tedy stálé pH=7, při němž probíhá většina procesů v organismech. [8]

2.3.2.

Ztráty tekutin a iontů
Obsah vody v těle musí být zachován i přesto, že její denní ztráty jsou asi

2,5-3 litry. Hlavními regulačními mechanismy jsou pocit žízně (který však
přichází až ve chvíli, kdy je organismus dehydrován) a funkce ledvin, které vodu
zadržují nebo vylučují. Činnost ledvin kontroluje antidiuretický hormon.
V ledvinách se tvoří až 180 l primární moči denně, z toho se účinkem adiuretinu
resorbuje 178 litrů.
Zda je náš pitný režim optimální, zjistíme několika jednoduchými
metodami, jako je vzhled moče – příliš tmavé zbarvení nás upozorňuje na
dehydrataci, dále nedostatečná tvorba moče nebo pocit žízně. V tabulce č. 9
uvádím orientační přehled ztrát tekutin. [13,17]
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Tab. 9: Orientační ztráty tekutin (Mandelová, 2007)
Při normální teplotě

V horkém počasí

Během delší těžké

(ml.den-1)

(ml.den-1)

práce (ml.den-1)

Kůže

350

350

350

Dýchání

350

250

650

Moč

1400

1200

500

Pot

100

1400

5000

Stolice

100

100

100

Celkem

2300

3300

6600

Kolik člověk vyprodukuje potu za jednotku času, závisí na stupni
trénovanosti. Díky opakovanému zatěžování jsou trénovány i potní žlázy, které se
zvětšují a zvětšuje se i jejich počet. Netrénovaný člověk může vyprodukovat
okolo 0,8 litru potu za hodinu, dobře trénovaný vytrvalec může vyprodukovat 2-3
litry potu za hodinu. Schopnost dostatečné produkce potu je důležitým
předpokladem dosahování dobrých výkonů během déletrvajícího vysoce
intenzivního zatížení. Bez této schopnosti, která umožňuje odvádět přebytečné
teplo vznikající při svalové činnosti, by došlo ke zvýšení tělesné teploty –
přehřátí, jež by mohlo organismus poškodit a vést k ukončení výkonu.[9]
Vzhledem k tomu, že lední hokej se stal prakticky celoročním sportem,
který se většinou hraje v krytých halách a hráči jsou oblečeni do ochranné
výstroje, nelze opomenout otázku termoregulace. Kombinace nepříznivého
mikroklimatu vytvářeného výstrojí, neutrální teploty okolního prostředí a vysoké
metabolické aktivity je příčinou velké tepelné zátěže. Během 20 min. hry každý
hráč vyprodukuje zhruba 1250 KJ tepelné energie. Pro srovnání, stejný hráč při
běhu trvajícím 20 min., na úrovni 75 % VO2 max produkuje pouze 924 KJ.
Protože primárním mechanismem odvádění přebytečného tepla je právě
odpařování potu, dochází v průběhu hry k poklesu tělesné hmotnosti o 2 – 3 kg.
Výzkumy i praxe však prokázaly, že důsledným dodržováním pitného režimu
mohou být důsledky dehydratace minimalizovány. Jestliže tedy hráč po utkání
vypije 2 – 3 litry vhodně zvoleného nápoje, neměla by být jeho bilance tekutin
ohrožena. [5]
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A proč je vůbec tak důležité tekutiny doplňovat? Soustavný nedostatek
tekutin snižuje produkci erytropoetinu, což se projevuje tlumením krvetvorby, a to
vede ke snížení výkonu, dostatečná hydratace má vliv na rychlost pasivních
regeneračních procesů, ztráta již nad 2 % hmotnosti vede k únavě a ztrátě
výkonnosti, spolu s vodou se ztrácí i ionty, což opět vede k únavě a zhoršení
výkonu. V tabulkách č. 10 a 11 je přehled následků z nedostatku tekutin a ztráty
iontů. [14]
Tab. 10: Symptomy ztrát tekutin (MU 2011)
Symptomy – ztráty tekutin
1-5%

6-10%

11-22%

žízeň

závratě

křeče

zvýšený tep

cefalea

delirium

zvýšená teplota

dušnost

oteklý jazyk

zčervenání kůže

brnění

nemožnost polykat

stísněnost

zmenšení objemu krve

poruchy sluchu

nechutenství

poruchy řeči

poruchy vidění

nevolnost

neschopnost chůze

svraštělá kůže

únava

zmodrání rtů

zastavení produkce moči

Tab. 11: Symptomy ztrát iontů (MU 2011)
Symptomy – ztráty iontů
35 g

35 – 53 g

nad 53g

výrazná únava

nauzea

apatie

slabost

pokles TK

Velký pokles TK

závratě

těžké svalové křeče

těžké kolapsy

lehké svalové křeče

kolapsové stavy

smrt z rozvratu
vnitřního prostředí

Právě ztráta iontů může výrazně ovlivnit sportovní výkon, výrazně zhoršit
zdravotní stav a v ojedinělých případech může dojít i ke smrti z rozvratu vnitřního
prostředí. Nejvíce z iontů se ztrácí chlorid sodný, draslík a mangan. Právě draslík
a sodík patří mezi dva hlavní kationty, které jsou vázány na vodu v organismu.
Intracelulární tekutina (voda v buňkách) je vázána na draslík a extracelulární
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tekutina (voda v krvi a mezibuněčných prostorech) je vázána na sodík. S jedním
litrem potu se pak může vyloučit asi 1,5 – 3,5 g NaCl, 0,5 – 2,5 g Mg, 0,1 – 0,3 g
K, ale už relativně málo vápníku a stopových prvků. Při aktivitě trvající do jedné
hodiny však není nutné ionty dodávat. [13,14]

2.3.3.

Doplňování tekutin a iontů
Dostatečná hydratace má vliv na pasivní regenerační procesy. Během

výkonu jsme schopni nahradit pouze asi 60 % ztrát tekutin. Zvýšená konzumace
vody 1-2 dny před výkonem je nežádoucí, neboť dochází k zatížení ledvin.
Vysoká konzumace během výkonu také není zcela ideální, jelikož je zde nižší
vstřebatelnost ze žaludku. Proto je nejdůležitější doplňovat tekutiny po výkonu.
Ztráta 1 kg tělesné hmotnosti znamená nutnost doplnit asi 1 litr tekutin.
Doporučené dávky před výkonem se u jednotlivých sportů liší, obecně lze říci, že
větší konzumace tekutin by měla být zhruba 2 hodiny před začátkem aktivity, cca
500 ml a během výkonu každých 15-20 minut doplnit dalších 100 – 200 ml.
Mezi vhodné nápoje pro sportovce řadíme:
•

Vodu a neslazené čaje (bylinkové, ovocné, zelený)

•

některé minerální vody

•

ředěné ovocné šťávy

•

sportovní nápoje
Mezi nevhodné nápoje pro sportovce řadíme

•

coca colu a kávu

•

slazené nebo perlivé limonády

•

alkohol

•

energetické nápoje
Nápoje, které řadíme mezi nevhodné, jsou nevhodné zejména kvůli svému

obsahu, ať už se jedná o větší množství kofeinu, který naopak prohlubuje
dehydrataci, obsahu umělých sladidel a přídatných látek, obsahu oxidu uhličitého
(CO2) a o alkoholu nemluvě. [13,14]
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2.3.3.1.

Proč nepít sycené nápoje

A proč třeba nepít nápoje s obsahem CO2? Obsah takových nápojů se
pohybuje v rozmezí 4000-6000 mg.l-1 , např. pivo obsahuje 4000-5000 mg.l-1
CO2. Čím vyšší je obsah oxidu uhličitého, tím více se posouvá pH vody do kyselé
oblasti. Oxid uhličitý se do nápojů dodává především z chuťových a
konzervačních důvodů (brání rozmnožování bakterií). Jenže oxid uhličitý je
konečným produktem metabolismu a naše tělo se ho snaží vydechováním
zbavovat, jinak by byl náš organismus těžce poškozen. My tak pitím sycených
vod do organismu přinášíme další nechtěný CO2. A co se tedy děje při vypití
perlivé vody? Oxid uhličitý působí již v dutině ústní, kde způsobuje vyšší
prokrvení sliznice a vyvolává jemné brnění, které na nás působí osvěžujícím
dojmem. Zároveň snižuje citlivost chuťových receptorů a je tak překrývána
nepříjemná chuť některých vod. Protože uvolňovaný CO2 způsobuje říhání a pocit
naplnění žaludku, pije se nápoj obvykle pomaleji a po menších doušcích než
nápoj nesycený. V žaludku se uvolněný oxid uhličitý resorbuje žaludeční sliznicí.
Vyvolává zvýšení rychlosti vstřebávání např. alkoholu, vápníku, hořčíku apod.
Dochází ke zvýšení sekrece žaludeční šťávy a ke zkrácení pobytu tráveniny
v žaludku. Zrychluje se střevní peristaltika, v kyselém prostředí se rychleji
uvolňuje CO2, žaludek se napíná, vzniká pocit tlaku, plnosti v nadbříšku, svíravý
pocit na hrudi a mohou nastat poruchy srdečního rytmu a dechová nedostatečnost.
Pití jemně syceného nápoje je tak horší, než pití syceného nápoje, neboť jemně
sycení se nevypudí říháním, zůstává v žaludku déle a déle působní na jeho
sliznici. Pití sycených nápojů může doprovázet i průjem, dochází ke zvýšení
krevního tlaku, srdeční frekvence, současně CO2 působí diureticky a tak ledviny
vylučují více vody a minerálních látek. [17]

2.3.3.2.

Sportovní nápoje

Mezi vhodné nápoje pro sportovce řadíme sportovní nápoje, které jsou
k tomuto účely přímo vyrobeny. Jedná se o nápoje obsahující minerální látky,
k jejichž úbytku při sportovní aktivitě dochází a dále sacharidy jako zdroj energie,
které mohou oddalovat únavu a prodlužovat výkon. Iontové nápoje se rozdělují
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podle své osmolality (obsahu látek v 1 litru), kterou ovlivňují všechny látky v něm
rozpuštěné.
Rozdělení iontových nápojů
•

Hypotonické – mají osmolalitu cca 250 nebo méně miliosmolů v 1 litru

nápoje, je tedy nižší, než je osmolalita krve. Jsou vhodné při tělesné zátěži,
•

Isotonické – mají osmolalitu cca 290 miliosmolů v 1 litru nápoje. Ta je tedy

stejná jako krev a tyto nápoje jsou vhodné po ukončení sportovní aktivity nebo ve
fázi regenerace,
•

Hypertonické – mají osmolalitu cca 340 miliosmolů v 1 litru nápoje, tedy

vyšší, než je osmolalita krve. Tyto nápoje se doporučuje pít po náročném
fyzickém výkonu nebo ve fázi regenerace, nikdy však v průběhu sportovní
činnosti.
Kromě iontových nápojů můžeme používat nápoje energetické, které jsou
vhodné pro sportovní výkony trvající několik hodin (maratón, triatlon) a v období
regenerace. Obsahují obvykle 8 – 10 % sacharidů, ale existují i energetické nápoje
s obsahem sacharidů od 4 – 6 %, které jsou pak vhodné pro krátkodobější výkony
k doplnění energie. Tyto nápoje obvykle obsahují kromě směsi sacharidů
minerální látky, jako Na, Cl, K, Mg a Ca. Ze sacharidů bývají zastoupeny
glukóza, fruktóza nebo maltodextriny. [13]
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2.4.

Doplňky stravy pro sportovce
Doplňky stravy se řídí zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a

tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona jsou doplňky stravy ve zvláštní
kategorii potravin. Jsou definovány v § 2 písm. i) zákona o potravinách jako
„potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným
zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo
fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci,
určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích“. V souladu s §11
odstavcem (1) písm. f) zákona o potravinách lze doplňky stravy uvádět do oběhu
pouze balené, a podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví
požadavky na doplňky stravy a obohacování potravin, ve znění pozdějších
předpisů, se doplňky stravy používají upravené do formy kapslí či tobolek,
pastilek, tablet, dražé, sáčků s práškem, ampulek s tekutinou, kapek nebo jiných
jednoduchých forem tekutin a prášků určených pro příjem v malých odměřených
množstvích, a takto se uvádějí do oběhu. [29]
V současné době neexistuje jednotné dělení doplňků stravy, v podstatě
každý autor je dělí podle jiného hlediska. Např. Ivan Mach, 2006, dělí doplňky
stravy dle účinku na:
•

Nervovou soustavu

•

Proti stárnutí

•

Na imunitu, infekce a záněty

•

Trávicí ústrojí

•

Regulátory metabolismu

•

Dýchací ústrojí

•

Vylučovací ústrojí

•

Srdečně-cévní soustavu

•

Svalové ústrojí

•

Ženské ústrojí

•

Pohybové ústrojí

•

Zuby a kůži
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Jelikož se má práce týká výživových zvyklostí ledních hokejistů, zaměřím
se na doplňky stravy využívané právě ve sportovním prostředí. Nejprve bychom si
měli zodpovědět otázku, proč se vůbec doplňky stravy užívají, kdy a jak bychom
je měli přijímat.
Jak vyplývá již z názvu, doplňky stravy by měly sloužit pouze k doplnění
stravy o určitý nutrient, kterého se nám vědomě nedostává. V případě, že
sportovec trénuje jednofázově a bude se správně stravovat, v podstatě by nemusel
žádné doplňky stravy určené sportovcům využívat. Problém nastává tehdy,
jestliže se trénuje více fázově nebo se hrají různé turnaje a soutěže, při kterých je
více utkání za den a sportovec se nemůže mezi zápasy pořádně najíst. A zde je
právě prostor pro využívání těchto přípravků. Další možné využití doplňků stravy
je např. po těžkém tréninku nebo utkání, kdy někteří sportovci nemohou
z nějakých důvodů přijmout normální jídlo nebo nemají možnost se najíst a
potřebují rychle doplnit energii a zásobní glykogen ve svalech. Dalším dobrým
důvodem užívání doplňků je budování svalové hmoty, kdy by bylo potřeba sníst
velký objem potravy v průběhu celého dne, což není vždy jednoduché, neboť
sacharidy a bílkoviny mají o dost nižší energetickou hodnotu než tuky, jejichž
vysoký příjem však není žádoucí.
Ze své zkušenosti mohu uvést přehled nejvíce užívaných doplňků stravy
v ledním hokeji:
•

Sacharidové výrobky

•

Proteinové výrobky

•

Kreatin

•

Karnitin

•

BCAA

•

Kofein

•

Sportovní nápoje

•

Kloubní výživa
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Sacharidové výrobky – jsou přípravky, které slouží pro rychlé doplnění energie
ve svalech, ochranu svalové hmoty, urychlení regenerace a oddálení únavy.
Můžeme je užívat ve formě nápojů (gainery), tyčinek nebo gelů. Správný
sacharidový přípravek by měl obsahovat alespoň 60 % sacharidů. Dobré
přípravky dále obsahují bílkoviny, kterých by mělo být do 30 %, vitamíny,
minerály, případně kreatin. Sacharidové přípravky obsahují rychle využitelné
zdroje sacharidů jako fruktóza, glukóza a maltodextriny, které rychle doplní
ztracenou energii ve svalech. Bílkoviny poté ochrání svalové buňky před jejich
rozpadem a urychlí jejich regeneraci. Z bílkovin by měl sacharidový přípravek
obsahovat zejména aminokyseliny valin, leucin a isoleucin, které nejvíce
přispívají k regeneraci svalových buněk. Kreatin poté slouží k doplnění ATP-CP
ve svalech, zároveň podporuje růst svalových buněk a zvyšování síly.
Na co si každý musí dát pozor, je dávkování, hlavně tedy u sacharidových
nápojů, které se užívají hlavně jako náhrada denní jídla. Každý výrobce na etiketě
uvádí doporučené dávkování, které vůbec nebere v potaz, že každý člověk je
úplně jiný a má jiné potřeby. Výrobce většinou uvádí, dávkujte tolik a tolik gramů
ráno, večer, před tréninkem, po tréninku, doposud jsem však nenarazil na
výrobek, který by správně uvedl dávkování sacharidového nápoje. Ono se také
jedná o složitější výpočty, při kterých se musí brát v potaz zejména hmotnost a
objem zatížení. Uvádí se, že cca 60 min. před zátěží je vhodné dávkovat 50-75 g
sacharidů (nebo 1-2g.kg-1), během zátěže 30-60 g sacharidů.hod-1 a po zátěži asi
1,5g.kg-1 během prvních 30 min. a každé další dvě hodiny po dobu nejméně 4-6
hodin. Toto se uvádí jen v konkrétních sportovních literaturách. [30,31,32,33]
Proteinové výrobky – jsou přípravky obsahující z větší části bílkoviny, které jsou
důležité pro výživu a růst svalů, šlach, kůže a kostí, zkrácení doby regenerace,
podporu tvorby svalové hmoty a ochranu svalové hmoty před poškozením
namáhavým fyzickým výkonem. Kvalitní proteinový výrobek by měl obsahovat
alespoň 60% bílkovin, jelikož se však tyto přípravky používají jako doplněk buď
k sacharidovému jídlu, v době, kdy není možnost kvalitní bílkoviny sníst nebo na
noc, kdy v těle dochází k regeneraci a anabolismu, je lepší používat přípravky
s obsahem alespoň 80% bílkovin.
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Jako u sacharidových výrobků, tak stejně u proteinových výrobků dochází
k problémům s dávkováním. U proteinových výrobků může být dávkování ještě
složitější, neboť naše tělo dokáže zpracovat jen určité množství bílkovin (cca 40
gramů) a existuje i doporučená denní dávka, která by se neměla překračovat,
neboť poté dochází k problémům se zažíváním a dalším možnostem onemocnění,
jak je popsáno v kapitole o bílkovinách. Denní dávka se odhaduje dle konkrétního
sportu, nicméně pro dospělého profesionálního hokejistu by měla být asi 1,4 - 1,8
g.kg-1, záleží na skladbě denního jídelníčku a na tréninkovém a soutěžním období.
V proteinových výrobcích můžeme nalézt několik druhů kvalitních základních
bílkovin, všechny se však od sebe něčím liší a kterou si vybrat, záleží na tom, kdy
budeme výrobek konzumovat a co od něho očekáváme. Nikdy by se však neměl
konzumovat po delší dobu jeden typ bílkoviny, ale by se střídat a doplňovat. Jako
základní bílkoviny se při výrobě používají:
•

Syrovátkový protein

•

Kasein

•

Vaječný protein

•

Sójový protein

Syrovátkový protein
Syrovátka vzniká při sražení mléka. Je tedy jednou složkou mléčné
bílkoviny. Tou druhou je kasein. Poměr syrovátkové a kaseinové bílkoviny v
mléku je 1:4. Při srážení mléka vznikne tvaroh, tedy mléčná bílkovina - kasein.
Pak zůstane ještě tekutina a to je právě syrovátka. Kromě vody obsahuje laktózu
(mléčný cukr) a syrovátkovou neboli sérovou bílkovinu. Rovněž obsahuje řadu
vitamínů - B1, B2, B12, B6, E, C a minerálů jako hořčík, fosfor, vápník, draslík,
sodík, zinek, niacin, biotin, kyselinu listovou a pantothenovou. Syrovátka také
obsahuje důležitou bílkovinu laktoferin, schopnou vázat a transportovat železo.
Zvyšuje absorpci železa. Usušená syrovátka obsahuje kolem 10–13 % bílkovin,
přibližně 1,5 % tuku, 77 % laktózy a kolem 7–9 % minerálních látek. Vysoký
obsah laktózy a minerálních látek může působit projímavě, pokud nedojde k
jejímu důkladnému rozmíchání. Dále obsahuje lecitin, L-karnitin či ovesnou
vlákninu. Bílkoviny syrovátky působí pozitivně na trávení, ovesná vláknina
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dodává větší pocit sytosti po jídle a L-karnitin napomáhá v odbourávání tuků.
Syrovátka je také významná pro správný chod metabolismu, neboť čistí střeva a
podporuje tvorbu a optimalizaci střevní mikroflóry.
Rozdělení syrovátkových proteinů
•

hydrolyzát

•

isolát

•

koncentrát
Tyto tři druhy zpracované syrovátkové bílkoviny se od sebe liší nejen

poměrem jednotlivých živiny, obsahem vitaminů a minerálních látek, ale i
množstvím laktózy či mléčného tuku.
Syrovátkový koncentrát - je koncentrát (označovaný jako WPC- Whey Protein
Concentrate). Obsahuje většinou 50–80 % syrovátkových bílkovin, zbytky
mléčného tuku a laktózy. Dnes je nejčastěji používanou surovinou pro výrobu
proteinových nápojů a patří k levnějším surovinám pro výrobu. U kvalitního
výrobku sledujte množství bílkovin (doporučujeme > 65 %), ale také zastoupení
tuku a laktózy, které by nemělo přesahovat 10 g.
Výhody: často velice příjemná chuť díky většímu podílu jednoduchých sacharidů,
zastoupení více druhů bílkovin, příznivá cena
Nevýhody: často použity nekvalitní příměsi (hydrolyzát kolagenu), poměrně
rychlá stravitelnost
Kdy používat: během dne jako doplněk stravy při nedostatku kvalitních bílkovin,
nebo 45 minut po tréninku spíše ale v objemovém období
Syrovátkový isolát – o stupínek lepším proteinem je syrovátkový isolát (WPIWhey Protein Isolate). Jedná se o produkt s obsahem bílkovin vyšším jak 80 %,
běžně však tato hodnota dosahuje 90 %. Sama o sobě obsahuje méně laktózy a
tuků, ale také menší množství vitamínů a minerálů ve srovnání s předchozím
koncentrátem. Isolát je možno získat mnoha způsoby. Nejjednodušším je prostá
filtrace, dále pak CFM (Cross Flow Microfiltration- filtrace pomocí keramických
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filtrů) a iontová výměna. Jednotlivé druhy filtrace se od sebe technologicky liší,
cílem všech metod však je zadržet co nejvíce kvalitních bílkovinných frakcí v
produktu.
Výhody: velice čistý a kvalitní zdroj bílkovin, minimální obsah laktózy a tuků,
bez nežádoucích příměsí
Nevýhody: vyšší cena, menší chuťový zážitek na úkor kvalitnějšího složení
Kdy používat: během dne jako doplnění kvalitních bílkovin, 45 minut po
tréninku, vhodný do diet a rýsovacích fází tréninku
Syrovátkový hydrolyzát - vrcholem celého snažení o dosažení dokonalého
syrovátkového proteinu je hydrolyzát, často označovaný jako HYDRO. Je dalším
zpracováním isolátu, kdy se enzymaticky naštěpí dlouhé řetězce syrovátkových
proteinů a ty jsou tak pro náš organismus lépe vstřebatelné. I zde však najdeme
rozdíly, a to ve stupni hydrolýzy. Čím větší je hydrolýza, tím menší částice
bílkoviny nám zůstanou (tzn. čím menší, tím lépe vstřebatelné). Nevýhodou
hydrolýzy je fakt, že naštěpení řetězců značně narušuje chuťové vlastnosti
proteinu. Protein je tedy velmi kvalitní, nedosahuje však takové chuti, jako
koncentrát.
Výhody: nejkvalitnější zdroj bílkovin, velice rychlé vstřebání, vysoký obsah
BCAA
Nevýhody: vyšší cena, hořká chuť, omezený výběr na trhu
Kdy používat: ihned po tréninku, nebo kdykoliv během dne při celoroční
přípravě
Používání syrovátkového proteinu v sobě skrývá určité výhody, které nejsou
z obalu produktu zcela patrné. Měli bychom na ně však myslet a počítat s jejich
příjmem. Syrovátková bílkovina má jednu výhodnou vlastnost, tou je vysoká
biologická hodnota v souvislosti s aminokyselinovým složením, rychlá
stravitelnost, přítomnost bílkovin s rozvětveným řetězcem (BCAA), rychlé
zvyšování obsahu aminokyselin v plasmě po konzumaci („rychlé aminokyseliny“
na rozdíl od kaseinových). Nespornou výhodou je také sytivost syrovátkových
aminokyselin, která je vyšší než aminokyselin kaseinu, sóji a vaječného albuminu.

52

Kasein – je další bílkovinou (právě vedle syrovátky) nacházející se v kravském
mléce. Oddělíme-li pevnou část mléka od tekuté, nalezneme zde dvě složky. Již
zmiňovanou syrovátku a tvarohu podobnou hmotu, nazývanou kasein (může
zastupovat až 80% bílkovin mléka). Biologická hodnota kaseinu je však oproti
syrovátce nižší a pohybuje kolem hodnoty 80. Hlavní devizou tohoto proteinu je
jeho pomalé vstřebávání. Absorpce může trvat až 7 hodin. To se zdá, jako klíčové
pro oddálení katabolismu v obdobích, kdy nejsme schopni organismu dodat
dostatečnou zásobu aminokyselin. Všichni jistě známe proklamovaný „tvaroh na
noc“. Ano, to je ono. Kasein vytvoří v žaludku jakousi želatinovou sraženinu, z té
se poté potupně uvolňují aminokyseliny využívané pro výstavbu příp. ochranu
svalové hmoty během spánku. Kasein je díky své dlouhé době vstřebávání vhodné
zařazovat před spaním. Dnes se již prodává mnoho výrobků se společným
označením „night“ a není tak třeba jíst kyselý, avšak levnější tvaroh.
Vaječný protein – vaječný protein je extrahován z čistých vaječných bílků a
může dosahovat až hodnoty 80% proteinů v sušině. Vejce jako takové má
vynikající biologickou hodnotu 100. Protein získaný z vaječných bílků se řadí
mezi ty nejlepší a jeho suplementace je nanejvýš vhodná. Nejvhodnější dobou kdy
použít vaječný bílek je jako náhražka jednoho denního jídla s odstupem více jak
90 min. od tréninku. Vaječný protein je možno použít i jako noční protein, protože
je po kaseinu druhým nejpomalejším proteinem.
Sójový protein - často opomíjenou surovinou je sója, stejně jako všechny
produkty z ní. Sójový protein je protein získaný ze sójových bobů. Jedná se tedy o
rostlinný protein s biologickou hodnotou kolem 70. Sójový protein je velmi rychle
vstřebatelný. Navíc obsahuje významné množství argininu rozšiřujícího cévy.
Sója se ze všech uvedených proteinů nejlepší pro podporu pevného zdraví. Jeho
konzumace je doporučována jako prevence kardiovaskulárních chorob a rakoviny.
Sójový protein je možno použít jako svačinu či náhradu jídla. [33,34,35]
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Kreatin – je přirozeně se vyskytující aminokyselina, která se v lidském těle tvoří
z glycinu, argininu a metioninu. Syntéza kreatinu z výše uvedených tří
aminokyselin probíhá v játrech, slinivce břišní a ledvinách. Po svém vzniku je
kreatin transportován do svalů, srdce a mozku, kde je využíván jako zdroj energie.
Tělo pokrývá svou denní potřebu kombinací vlastní syntézy a využitím kreatinu
ze stravy. Ideálním zdrojem jsou především maso, ryby a další živočišné
produkty. Protože je obsažen především v živočišných potravinách, tak u lidí
konzumujících málo masa dochází ke zřetelnému poklesu zásob kreatinu ve
svalech.
Kreatin je důležitým zdrojem chemické energie pro svalovou kontrakci.
Energie

pro

svalovou

kontrakci

pochází

z

intramuskulárních

zásob

adenosintrifosfátu (ATP) a různých procesů resyntézy (obnovy) ATP. Dále
kreatin zlepšuje fyzický výkon a zvyšuje tělesnou hmotnost, což je důsledek
retence (zadržování) vody a zvýšení syntézy bílkovin. Zároveň dochází ke zvýšení
poměru čisté svalové hmoty. Přijímáním kreatinu jako sportovního doplňku si
slibujeme zvětšení energetické zásoby ve svalu a tím větší a delší maximální
výkon. Zcela seriózně vědecky není účinek dodávaného kreatinu u sportovců
dosud doložen. Zkušenosti nesčetných sportovců však jeho účinek potvrzují.
Příjem kreatinu potravou se předpokládá kolem 1 gr za den u běžné smíšené
stravy, u vegetariánů zřetelně méně, u lidí s převažující konzumací masité stravy
podstatně více. Z pokusů vyplývá, že běžný obrat kreatinu v těle vlastní syntézou
a přívodem ze stravy je u 70 kg muže přibližně 2 g denně, celkové množství v těle
(Cr+CrP) je pak uloženo 100 - 120 g kreatinu, a to především v kosterní
svalovině.
Dávkování:
V první, "nasycovací" fázi se během pěti dnů tělo zaplní kreatinem: 20 - 25
g rozdělených do 4 - 5 dávek. Dalších 5 dnů se denní dávka sníží na třetinu. Poté
následují asi 4 týdny "udržovací" fáze, kdy již postačují menší dávky kreatinu,
přijímané ve dnech tréninku, nejlépe 30 - 50 min před a pak těsně po tréninku.
Potom se kreatin na měsíc vysadí, aby se pak mohlo začít znovu. Během 4 týdnů
bez příjmu kreatinu se jeho obsah ve svalových buňkách vrátí na původní hodnoty
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a vlastní tvorba se opět obnoví. Na udržení zvýšené síly má velký vliv udržení
kvalitního tréninku a stravy. [36,37]
Karnitin – Karnitin je látka přirozeně přítomná v lidském organismu i v
organismech vyšších živočichů. Původně byla isolována z masa, proto také
dostala název karnitin /carnis - latinsky maso/. Karnitin je znám již od roku 1905,
v čisté formě byl isolován v roce 1940 a jeho zajímavé efekty popsány až v roce
1959. Tohoto roku byl popsán Fritzem jako látka, která podporuje jeden z velmi
důležitých procesů přeměny látek v lidském organismu - tím je proces tvorby
energie z tuků. Jinak vyjádřeno, karnitin je lopatou, pomocí níž organismus
přikládá palivo - v tomto případě tuk, do kotle, kterým je malinká organela
přítomná v buňce a která se nazývá mitochondrie. V ní probíhá oxidace
("spalování") tuků.
Které funkce a procesy karnitin zvyšuje?
•

přenáší volné mastné kyseliny do mitochondrie, kde se z nich tvoří energie

•

přenáší štěpy trigiyceridů z mitochondrie ven, což zvýší hladinu koenzymu

A to následně přeměnu tuků na energii
•

působí na metabolizmus cukrů, podle nejnovějších zpráv z výzkumu je

karnitin důležitý i pro přeměnu cukrů! Dokonce je zřejmé, že čím více je
karnitinu, tím více je ve svalech zásobního glykogenu! Efekt karnitinu lze tudíž
označit za "glykogen šetřící"
•

snižuje tvorbu kyseliny mléčné (laktátu) při fyzické zátěži, tím se zvyšuje

schopnost vydržet úroveň nasazeného tempa. Po ukončení výkonu karnitin
urychluje odstranění nepříznivě působícího laktátu a tím zkracuje minimálně
nutný čas regenerace
•

ovlivňuje činnost štítné žlázy - karnitin má těsnou souvislost s činností štítné

žlázy, která je odpovědná za tvorbu energie. Pokles aktivity se projeví přibýváním
na hmotnosti. Karnitin použitý u osob trpících sníženou funkcí štítné žlázy dokáže
aktivizovat přeměnu tuků na energii, a tak zabránit zvyšování tělesné hmotnosti.
Současně se omezí nepříznivé projevy hypofunkce žlázy, konkrétně fyzická i
duševní únava
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•

snižuje riziko intoxikace amoniakem - karnitin pomáhá snížit riziko

intoxikace amoniakem (například u pacientů s těžkými poruchami funkce ledvin
nebo v důsledku hladovění nebo extrémní fyzické zátěže) - v této souvislosti
spolupracuje s argininem a ornitinem.
•

zvyšuje

aktivitu

mozku

tím,

že

ovlivňuje

hladinu

některých

neurotransmiterů - například GABA a TAURINU a tvorbu enzymů detoxifikuje
organizmus od některých jedů a farmak a zřejmě současně funguje jako stimulátor
procesů odstranění volných radikálů. [2,37]
BCAA – jsou aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (angl. branched chain
amino acid), mezi které řadíme L-valin, L-leucin a L-isoleucin. Tyto
aminokyseliny brání poškození svalů, urychlují jejich regeneraci, snižují pocit
únavy a působí proti stresu. Dále chrání svalové bílkoviny proti katabolismu a
podporují mozkovou činnost. Obvyklá dávka je 5-10 g za den, u vrcholových
sportovců může být až 20 g za den. [11,40]
Kofein – je přírodní stimulující látka, která se nachází v plodech a semenech
rostlin, např. v kávovníku a guaraně. Jeho užívání, zejména u mládeže, se
nedoporučuje, jelikož se jedná o látku návykovou. U nás se s kofeinem můžeme
nejčastěji setkat v kávě, čaji, colových nebo energetických nápojích, které se těší
čím dál tím větší oblibě i mezi sportovci. Kofein byl dříve na seznamu
zakázaných látek, nyní už tomu tak není. Účinky kofeinu na organismus jsou:
•

Oddaluje únavu

•

Zlepšuje koncentraci

•

Stimuluje oběhový a respirační systém

•

Zvyšuje krevní tlak

•

Odvodňuje organismus

•

Podporuje tvorbu energie mobilizací tukových zásob

•

Zvyšuje výkon u vytrvalostních sportů
Kofein má také svá rizika, a to právě v odvodňování organismu. Při

dávkování bychom tak měli být opatrní a spolu s kofeinem dodávat také dostatek
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tekutin, neboť jeho odvodňovací efekt by mohl mít vlivem dehydratace opačný
účinek, což je pokles výkonnosti a pocit únavy. Z toho důvodu se při některých
metodách orientačního stanovení pitného režimu, vypité množství kávy od
ostatních nápojů odečítá, jako záporný příjem tekutin. Obvyklé dávkování kofeinu
je 100-300 mg/den. [3,11,15,39]
Sportovní nápoje – jde o nápoje obsahující minerální látky a sacharidy jako zdroj
energie, které mohou oddalovat únavu a prodlužovat výkon. Bližší využití a
rozdělení sportovních nápojů je uvedeno v kapitole 2.3.3.2. Sportovní nápoje.
Kloubní výživa – obecně se dají přípravky kloubní výživy označit jako ty, které
vyživují a chrání klouby a pomáhají udržovat vaziva a klouby v dobrém stavu.
Obsahují nejrůznější složky, někdy samostatně, někdy v kombinacích. Zde si
uvedeme čtyři nejznámější složky kloubní výživy.
Kolagen - je součástí chrupavky, tvoří až jejich 40 %. Kolagen je nejdůležitější
bílkovina lidského těla. Kromě toho, že je obsažen v pojivu a vazivu, pomáhá
oddalovat stárnutí pokožky a současně ji zpevňuje, vyhlazuje vrásky nebo pomáhá
zlepšovat pevnost vlasů a kloubů.
Chondroitin sulfát – je také součástí chrupavky a jedná se o polysacharid. Je
doporučován jako doplněk léčby při osteoartróze, což je degenerativní zánětlivé
onemocnění kostních kloubu. Chondroitin sulfát rovněž pomáhá u osob s
oslabenou chrupavkou, které pravidelně cvičí. Jeho důležitou vlastností je
schopnost vázat vodu a tím zabezpečuje elastické a mechanické vlastnosti
chrupavky. Při dlouhodobém užívání, alespoň 2 měsíce má příznivé účinky při
bolesti a zánětu u artrózy kloubů. Po vysazení účinek určitou dobu přetrvá.
Glukosamin sulfát - další z častých komponent přípravků kloubní výživy je
molekula obsahující glukózu, která je ve vysokých koncentracích obsažena v
kloubech a vazivu, kde ji náš organismus potřebuje k vytváření molekul nutných k
opravám a udržování chrupavky. Glukosamin sulfát pomáhá zmírňovat bolest,
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ztuhlost a otoky kloubů a dalších kloubů zasažených artrózou, event. dalšími
nemocemi.
MSM – se často uvádí v kombinaci s názvem Lignisul. MSM znamená
methylsulfonylmethan, odborně správně dimethylsulfon. Je to organická
sloučenina síry. U této látky se uvádějí pozitivní protizánětlivé účinky u
osteoartrózy nebo revmatoidní artritidy. Pomáhá tlumit bolestivost a otoky
kloubů. Lignisul je patentově chráněný název pro čistou formu dimethylsulfátu,
pojmenovanou podle přírodní látky ligninu izolovaného z lýka borovic. [41]
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2.5.

Energetická bilance
Pod pojmem energie si můžeme představit schopnost vykonávat práci nebo

vytvářet teplo. Oba tyto děje se odehrávají v našem organismu. Každý člověk
potřebuje k životně důležitým pochodům v organismu přijímat energii a tu přijímá
ve formě chemické energie, která je uložena v makroelementech stravy, tedy
sacharidech, tucích a bílkovinách.
Pojem energetická bilance nám vyjadřuje poměr mezi energií přijatou a
vydanou. Ideální stav nastává tehdy, jestliže příjem energie vydané a přijaté je
v rovnováze. Jestliže nemáme dostatečný pohyb a naopak vysoký příjem potravy,
dochází ke vzniku pozitivní energetické bilance, která vede ke zvyšování tělesné
hmotnosti a ukládání tuku do zásob. V opačném případě, kdy energetický výdej
převyšuje příjem, dochází k negativní energetické bilanci, která vede ke
katabolismu a snižování nadváhy a z dlouhodobého hlediska dochází k poškození
zdraví. [13]
Množství přijaté energie se vyjadřuje buď v kilokaloriích (kcal) nebo
kilojoulech (KJ), přičemž obě jednotky se dají navzájem přepočítávat, tak jak je
uvedeno v tabulce 12.Tab. 12
Tab. 12: Vzájemný přepočet jednotek (Mandelová, 2007)
1 kcal

4,2 KJ

1 KJ

0,24 kcal

Celkové množství energie vázané v potravě se poté liší dle jednotlivých
živin, jak vyčteme z Tab. 13
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Tab. 13: Množství energie v živinách (Mandelová, 2007)
Fyziologická energetická

KJ

kcal

Sacharidy

17

4

Tuky

38

9

Bílkoviny

17

4

Alkohol

29

7

hodnota (1 gram)

Zjistit skutečný výdej energie je poněkud obtížnější než stanovit energetický
příjem, který lze jednoduše vypočítat z tabulek energetických hodnot potravin či
pomocí nutričních programů. Mezi základní komponenty energetického výdeje
patří bazální metabolismus, termický vliv stravy a fyzická aktivita.
Bazální výdej energie je množství energie potřebné pro zachování existence
organismu. Jedná se o klidovou energetickou spotřebu nalačno, za normální
tělesné teploty, tělesného klidu a normální teploty okolí. Přibližně 60 % klidového
energetického výdeje je věnováno produkci tepla, zbývajících 40 % na udržování
základních životních funkcí. Bazální výdej odpovídá u běžné populace asi 60–75
% celkového energetického výdeje. Hodnota bazálního metabolismu je ovlivněna
mnoha faktory, jako je věk, pohlaví, výška, stres, teplota okolí atd.
Hodnotu bazálního metabolismu lze stanovit několika způsoby, např.
přímou či nepřímou kalolimetrií. Přímou kalolimetrií lze měřit na izolovaném
místě množství tepla, které je odebíráno do vodní lázně. Množství tepla
uvolněného z organismu je přímo úměrné hodnotě bazálního metabolismu.
Nepřímá kalolimetrie spočívá v měření spotřeby vdechovaného kyslíku za
jednotku času, neboť více než 95 % energie se z organismu uvolňuje za
přítomnosti kyslíku. Tyto metody jsou však složité a je potřeba i drahé přístrojové
vybavení.
V praxi se často používají jednodušší metody, u kterých nejsou drahé
přístroje potřebné. Jedním z přesnějších výpočtů je tzv. Harris-Benedictova
rovnice:
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Muži: BM (kcal) = 66,5 + 13,8 x H + 5,0 x V – 6,8 x R
Ženy: BM (kcal) = 655 + 9,6 x H + 1,8 x V – 4,7 x R

H = hmotnost v kg
V = výška v cm
R = věk v letech
Energie potřebná na fyzickou aktivitu je taktéž ovlivněna řadou faktorů,
např. druhem svalové práce, hmotností jedince, počtem zapojených svalových
skupin, intenzitou práce, délkou jejího trvání či věkem. Jak bylo zmíněno
v kapitole fyziologie ledního hokeje, hráč ledního hokeje na vrcholové úrovni
může mít energetickou spotřebu až kolem 9500 KJ za jedno utkání.
Termický vliv stravy představuje

energii

potřebnou pro

trávení,

odbourávání, přestavbu a ukládání přijatých živin. Pro jednotlivé složky potravy
se liší, nicméně při smíšené stravě se pohybuje okolo 10 % energie z bazálního
metabolismu. [13]
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2.6.

Regenerace ve sportu
Tak jako při každé činnosti, tak samozřejmě i při ledním hokeji vzniká

nějaká únava organismu, kterou je následně potřeba zregenerovat. Únava může
jak fyzická, tak psychická, protože každý profesionální sportovec je spolu
s fyzickou námahou vystaven zároveň psychickému tlaku, neboť je po něm vždy
požadován maximální výkon a to od trenéra, majitele klubu, diváků, sponzorů,
fanoušků apod. Abychom mohli lépe porozumět regeneraci v ledním hokeji, měli
bychom si také říci, co je únava a jaké druhy únavy známe.
Únava je komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď různých tkání, buď
na podněty stejné intenzity, či použití vyšší intenzity podnětu při získání odpovědi
stejné.
Druhy únavy:
➢

Duševní

➢

Fyzická (tělesná)

➢

Akutní

➢

Místní

➢

Celková

➢

Chronická

➢

Aerobní

➢

Anaerobní

Duševní únavu, někdy nazývanou též jako psychickou nebo centrální
(zdůrazňujeme její mozkový původ), většinou vnímáme jako pocit vyčerpání,
ztrátu koncentrace, zhoršení paměti nebo ospalost.
Fyzická únava (tělesná nebo svalová), obvykle vnímáme jako tíhu, slabost,
případně bolest nebo ztuhnutí kosterních svalů, většinou horních nebo dolních
končetin. Unavené, vyčerpané svaly mají sklon k třesu a křečím. Fyzická únava se
projevuje poklesem svalové síly, ztrátou rychlosti a jemné koordinace pohybu.
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Akutní tělesná únava má charakteristické dělení na místní a celkovou.
Místní únava malých svalových skupin se vyskytuje poměrně zřídka, ale má vždy
dopad na celý organismus a tím na celkový výkon. Projevuje se sníženou
schopností rychlého zapojení potřebné síly, svalovou bolestí a sníženou sílou.
Typicky vzniká např. při delším psaní.
Celková únava je ve sportu častější a výrazně negativně ovlivňuje jak činnost
veškerého svalstva, tak i činnost endokrinních systémů a především nervové
soustavy. Jako hlavní příčiny tělesné únavy se udávají tyto složky:
•

Vyčerpání pohotovostních energetických zásob nebo nemožnost jejich
použití

•

Nahromadění rozpadových látek

•

Fyzikálně chemické změny v činných tkáních

•

Změny koordinačních a řídících mechanismů
Při celkové únavě najdeme všechny projevy jako u místní, navíc najdeme

sníženou schopnost koordinace, sníženou kvalitu aferentních i eferentních
vzruchů a povelů, které organizují kvalitu a rozsah prováděných pohybů.
Aerobní únava je únava vznikající pomalu a dochází k ní ve vytrvalostních
sportech, kde se netvoří vysoké množství laktátu, čili jde o aerobní zátěž.
Anaerobní únava je naopak únava vznikající rychle, při rychlostních nebo
silových sportech, nebo jejich kombinace, vzniká tedy při sportech, kde se tvoří
větší množství laktátu. [7,14,17]

2.6.1.

Formy regenerace
Regenerace je veškerá činnost, která vede k plnému a rychlému zotavení

všech tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla nějakou
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předcházející činností narušena a posunuta do určitého stupně únavy. Je to
biologický proces obnovy přechodného poklesu funkčních schopností organismu.
Známé formy a prostředky regenerace:

Pasivní
Aktivní
Časná
Pozdní

Pasivní regenerace – je činnost organismu během zátěže a po ní, kdy se
vychýlená rovnováha všech fyziologických funkcí vrací na úroveň výchozích
hodnot. Měla by převládat u aerobní únavy.
Aktivní regenerace - jsou při ní použity vnější zásahy, metody nebo procedury,
které jsou použity plánovitě a cíleně a slouží k urychlení celého pochodu pasivní
regenerace. Měla by se využívat u anaerobní únavy, jelikož se zachová vyšší
průtok krve ve svalech a dochází tak k lepšímu odplavení katabolitů.
Časná regenerace – je součástí každodenního režimu, prolíná tréninkovým
procesem nebo na něj navazuje
Pozdní regenerace (rekondice) – je součást přechodného období, při kterém
dochází k celkové psychické a fyzické regeneraci. Jde o aktivní formu, většinou
lázeňských pobytů, při kterých je úkolem udržet výkonnost na určitém stupni,
zotavit se z předcházející náročné celoroční fyzické námahy a zrelaxovat
psychiku.
Prostředky regenerace: dělíme je na čtyři základní typy:
A.

Pedagogické prostředky

B.

Psychologické prostředky

C.

Biologické-lékařské prostředky

D.

Farmakologické prostředky
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Pedagogické prostředky – spadají do kompetencí trenéra, který tvoří kompletní
tréninkový plán hráče a jeho zatížení. Mezi pedagogické prostředky patří např.
metodika tréninku, individualizace tréninku, variabilita zatížení, tréninkový plán
nebo správná vazba tréninkových cyklů.
Psychologické prostředky – jsou propojeny s prostředky pedagogickými. Hlavní
úlohu má opět trenér, který by se neměl o sportovce zajímat jen ze sportovního
hlediska, ale měl by se o něho zajímat i hlediska sociálního a typu osobnosti a
podle toho přizpůsobit svůj přístup k hráči a k vedení tréninků a zápasů. Mezi
psychologické prostředky patří např. vliv prostředí, aktivace a psychická odolnost,
redukce vnitřních konfliktů, vztahy v kolektivu, autogenní trénink nebo sugesce a
autosugesce.
Biologicko-lékařské prostředky – jsou prostředky, ve kterých se uplatňují:
•

sportovní výživa

•

pitný režim

•

regenerace pohybem

•

doplňkový sport

•

kompenzační cvičení

•

farmakologické prostředky (látky podporující regeneraci)

•

minerály

•

doplňky stravy

•

antioxidanty

•

imunostimulátory

•

antikatabolické látky

Fyzikální prostředky – jsou prostředky z oblasti rehabilitace, při kterých
spolupracujeme s lékařem nebo fyzioterapeutem. Jsou to léčebné postupy
využívající fyzikální energii. Do těchto prostředků řadíme:
•

Elektroterapii

•

Magnetoterapii

•

Fototerapii
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•

Mechanoterapii

•

Termoterapii

•

Hydroterapii

•

Kombinovaná léčba [7,14]

2.6.2.

Výživa a pitný režim v rámci regeneraci
Někteří autoři vidí nejdůležitější zdroj regenerace sportovce ve správné

úpravě jeho výživy. Zcela jistě můžeme říci, že výživové faktory hrají velmi
důležitou roli. V současné době existují velmi dobře propracované zásady pro
příjem živin, vitaminů, minerálů a tekutin, zvláště pro sportovce. Je však nutno
přihlédnout i k individuální preferenci, zvyklostem, snášenlivosti a psychosociální
faktorům. Každému sportovci musíme zaručit dostatečný energetický příjem
odpovídající kvality. Mimo potřebnou kvalitu a kvantitu je nemalým problémem
rozdělení denních dávek podle okolností a podmínek tréninku, stejně jako
nejvhodnější strava v den sportovního výkonu nebo v přestávkách mezi výkony.
Je nutno si uvědomit, že neexistuje žádná speciální dieta, která by vedla ke
zvýšení výkonu. Základem výkonu zůstávají především genetické vlastnosti,
tréninkové úsilí a správné metodické postupy. Vlastní praxe při stravování
sportovců nám ukazuje, že na jedné straně je často zdůrazňována nutnost
nadbytečného množství bílkovinných složek a neúměrného množství většinou
syntetických vitamínů, ale na druhé straně není doceněna úloha zeleniny a
čerstvého ovoce, mléka a mléčných výrobků.
Kolektivní sporty mají svou specifiku v převládajícím typu zatížení. Obecně
lze říci, že jejich výživa a vůbec životospráva bývá na nejnižší odborné úrovni.
Neúměrně se cení herní vlastnosti jednotlivců a ostatním prvkům se nevěnuje
dostatečná pozornost. Často mají jednotlivci malý objem svalového hmoty a
současně vysoké procento tělesného tuku. Platí však tatáž pravidla jako pro ostatní
sportovce a dokonalá péče o jejich výživu je jejich velkou rezervou v cestě za
dalším zvýšením výkonnosti.
V oblasti sportu má největší význam rychlé znovu naplnění energetických
rezerv, tj. glykogenu v jaterních a svalových buňkách a dále pak dostatečná a
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rychlá rehydratace organismu. Při vysoce intenzivních výkonech kratších než
jednu hodinu se mohou zásoby glykogenu odčerpat katalytickými procesy i na
méně než 30 % původního stavu. Tato spotřeba glykogenu velmi silně závisí na
intenzitě a trvání výkonu. Rychlé znovu naplnění takto vyčerpaných zásob
výrazně urychlíme včasným podáním sacharidů ihned po skončení výkonu
v množství cca 10g/kg tělesné hmoty. Nejlépe je přijmout sacharidy s vysokým
glykemickým indexem. Resyntéza svalového glykogenu se naopak zpomaluje,
pokud příjem sacharidů nezačal ihned po skončení výkonu, pokud strava obsahuje
nadměrné množství tuků nebo bílkovin, pokud přijmeme sacharidy s nízkým
glykemickým indexem nebo pokud v rámci zotavovací fáze máme intenzivní
trénink. Úplná obnova glykogenových zásob však trvá až 24 hodin. To znamená,
že zejména během vícefázového tréninku je úplné obnovení zásob více než
problematické. Tento údaj je důležitý zejména při skladbě tréninkového plánu
před důležitým utkáním.
Ani bílkoviny, stejně jako veškeré látky v těle, nejsou konstantní, podléhají
neustálému odbourávání, přestavbě a znovu vytváření. Během velkého svalového
zatížení, se kterým se setkáváme ve vrcholovém sportu, dochází navíc
k neustálým drobným poškozením jednotlivých tkání, zejména svalů, která musí
být okamžitě reparována. Touto cestou dochází k rychlejšímu a většímu
odbourávání bílkovin a tudíž je nutný také jejich vyšší příjem. Dospělý člověk
ztrácí denně asi 14 – 16g bílkovin. Nedostatečný příjem bílkovin se projeví
poměrně velmi rychle hypoproteinémií (sníženou hladinou bílkovin v krvi), ale
zároveň je určitým způsobem narušen metabolismus cukrů, tedy hlavního a
energetického substrátu. Dáváme-li sportovci jen bílkovinné minimum, jeho
reálná výkonnost rychle klesá. Nadměrná dávka bílkovin také není organismu
lhostejná. V kombinaci s tělesnou zátěží vede spolu s dehydratací a sníženým
vylučováním moči k hromadění produktů bílkovinného rozpadu v krvi: vysoká
hladina močoviny je nežádoucí, poněvadž vede k dalšímu odvodňování buněk a
k acidóze a je vždy provázena hromaděním dalších škodlivých metabolitů, které
vedou ke snížení výkonu.
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Tuky jsou energeticky nejbohatší, při stejné spotřebě kyslíku však uvolňují
menší množství energie, takže jsou hlavním dodavatelem energie především při
dlouhotrvajících výkonech na nižší úrovni spotřeby kyslíku. Strava bohatá na tuky
po výkonu výrazně zpomaluje regenerační pochody. Všeobecně je prokázané, že
při stravě bohaté na tuky je růst výkonnosti menší a pomalejší než při dietě, která
má nízký obsah tuků. Tuky nejsou využitelné ihned po podání a tedy jejich vyšší
příjem před výkonem nebo při výkonu je zcela nevhodný.
Regeneraci ovlivňuje i doba trávení v žaludku. Často se používají termíny
jako lehce nebo hůře stravitelná potrava, aniž je přesně specifikováno, co to ve
skutečnosti je. V každém případě pokud je v žaludku velká hmota potravy, musí
být zažívací systém v plném chodu, tzn., že trávící systém musí být zvýšeně
prokrvený a dochází tak k relativně nedostatečnému prokrvení svalů a centrální
nervové soustavy a tudíž k pomalejšímu odplavování katabolitů. Plnost žaludku
ovlivňuje také klidný spánek, který je méně hodnotný a je často rušen „těžkými“
sny. V tabulce č. 14 uvádím orientační setrvání některých potravin v žaludku.
Tab. 14 Setrvání potravin v žaludku (Jansa, 2009)
Čas setrvání v žaludku (v hod.)

Potravina
Polévky, vařené ryby a rýže

1-2
Mléko, bílé pečivo, vařená masa (mimo
2-3

hovězího), vařená zelenina, banány
Drůbež, vařené hovězí maso, brambory, jablka,

3-4

tmavý chléb, květák, sýry, hlávkový salát
Všechna pečená masa, hrachová kaše, fazole,

4-5

nakládané ryby
Okurkový salát, ryby v oleji, uzené ryby,

5-6

slanina
Tučná masa, pečená husa a kachna, uzené

6-8

maso a uzeniny

Ideální je rozdělit denní dávku jídla na 5 až 6 dílčích porcí. Dělení mezi
jednotlivé dávky se pro sportovce doporučuje takto: snídaně 30 % denního
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energetického příjmu, dopolední svačina 10 %, oběd 20 %, odpolední svačina 10
%, večeře 20 % a druhá večeře 10 %
Hlavní zásady výživy z hlediska regenerace
1.

Denní energetický příjem musí v dlouhodobém průměru vycházet ze
zjištěné průměrné energetické potřeby organismu

2.

Rozdělení denní energetické dávky má být na 5 až 6 jídel

3.

Pravidelně kontrolujeme tělesnou hmotnost se zaměřením na sledování
rychlých a pozvolných změn

4.

Zásadně a důsledně se vyhýbáme všem snahám o rychlé změny tělesné
hmotnosti

5.

Trvale dbáme na dostatečný příjem vitaminů, minerálů a esenciálních látek

6.

Je nutno zachovat odstupy mezi příjmem potravy a podáváním výkonu:
nejíst později než 3 hodiny před výkonem a nejíst po výkonu dříve než za
45 minut (myšleno velké jídlo)

7.

Nadměrný příjem bílkovin snižuje výkon

8.

Před výkonem upravujeme příjem potravy tak, aby obsahovala dostatečné
množství snadno stravitelných cukrů

9.

V období mezi starty, přestávkami, pauzami, dáváme přednost tekutým
nebo kašovitým formám výživy

10.

Dbáme na dostatečný příjem tekutin

11.

Nepodceňujeme kvalitu stravování při cestách k utkání nebo při pobytech
mimo domov.

12.

V jídle následujícím po výkonu omezujeme příjem tuků na nejnižší možnou
míru

13.

Dáváme přednost stravě připravené moderními technologiemi, např.
příprava v páře, na pánvi bez tuku apod.

14.

Při sportovní přípravě si trvale uvědomujeme, že racionální strava, způsob
přípravy a správná strategie stravování je jedním z nejvýraznějších
regeneračních prostředků.
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Velký význam pro celkovou regeneraci má také rehydratace. Po sportovním
výkonu, resp. kde je to možné, již během výkonu, je třeba vyrovnat ztrátu tekutin.
Tělesná hmotnost před výkonem mínus hmotnost po výkonu a výsledek ještě
mínus 0,5 kg může sloužit jakožto orientační hodnota ztráty tekutin. Protože ale
část požité tekutiny se velice brzy opět vyloučí, je třeba k vyrovnání ztráty 1,31,5x více tekutiny, což po větším výkonu může dosahovat více litrů. Více je o
příjmu vody napsáno v kapitole 2.3 [6, 7]
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3.

Praktická část

3.1.

Metodologie

3.1.1.

Cíle výzkumu
Cílem výzkumu je zjistit, porovnat a vyhodnotit, zda jsou profesionální

hráči ledního hokeje dostatečně seznámeni se zásadami sportovní a zdravé výživy,
zjistit, jaké jsou jejich stravovací návyky v soutěžním období a vyhodnotit, zda
tomuto tématu věnují dostatečnou pozornost.

3.1.2.

Metoda výzkumu
Pro získání údajů nutných k vyhodnocení výzkumných otázek jsem použil

metodu osobního dotazníku (příloha č. 1), který jsem dal hráčům vyplnit.
Dotazník jsem navrhl sám a skládá se z dvaceti šesti otázek. První otázka je
zaměřena na zjištění některých antropometrických údajů každého hráče, dále
zjišťuji týdenní fyzickou zátěž každého hráče a převážná část první poloviny
dotazníku je věnována otázkám o obecných nebo specifických znalostech hráčů o
výživě a potravinách, které konzumují.
V druhé části dotazníku je dle potravinové pyramidy navržena tabulka
potravin, ve které hráči zaškrtávají, jak často tu kterou potravinu konzumují a je
zde i část věnována pitnému režimu. Na závěr hráči odpovídají na otázky co
nejčastěji a v jakých časech potraviny konzumují.

3.2.

Vyhodnocení dotazníků a interpretace na teorii
V průzkumu jsem připravil celkem dvacet dotazníků, které jsem rozdal

samotným hráčům. Celkem mi bylo vyplněno dotazníků dvanáct a z těchto
dotazníků jsem následně vypracoval výsledky. Otázka č. 23 nebyla hráči
dostatečně vyplněna a z toho důvodu není ve výsledních vůbec uvedena.
Z dotazovaných dvanácti hráčů je šest obránců a šest útočníků. Jejich
věkový průměr je 28,33 let, viz tabulka č. 15.
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Tab. 15: Základní údaje hráčů

Výška (cm)

Váha (kg)

Věk

BMI

Pozice

Hráč 1

184

88

21

25,99

Útok

Hráč 2

185

78

23

22,79

Útok

Hráč 3

195

88

22

23,14

Obrana

Hráč 4

177

81

29

25,85

Útok

Hráč 5

187

90

21

25,74

Útok

Hráč 6

179

92

31

28,71

Obrana

Hráč 7

190

95

25

26,32

Obrana

Hráč 8

183

86

30

25,68

Útok

Hráč 9

179

79

30

24,66

Obrana

Hráč 10

184

87

29

25,7

Obrana

Hráč 11

170

84

40

29,07

Útok

Hráč 12

186

95

39

27,46

Obrana

Obrázek 4: Odpovědi na otázku, zda byli hráči u výživového poradce
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Obrázek 5: Odpovědi, zda mají hráči problémy s udržením váhy

Z obrázků č. 2 a 3 zjistíme, že osm z dvanácti hráčů vyhledalo odbornou
konzultaci u výživového poradce, ačkoliv nikdo z nich nemá problémy s udržením
optimální váhy.

Obrázek 6: Odpovědi na otázku o vlivu výživy na výkonnost
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Obrázek 7: Znalosti dotazovaných o výživě

U otázky na vliv výživy na výkonnost osm hráčů odpovědělo, že dle jejich
názoru má výživa významný vliv, tři hráči si myslí, že má nevýznamný vliv a
jeden hráč odpověděl, že neví.
I když se tedy většina hráčů domnívá, že správná výživa má významný vliv
na sportovní výkonnost, tak naproti tomu sedm hráčů uvedlo, že mají o výživě
pouze základní znalosti, čtyři hráči si myslí, že mají dostatečné znalosti a opět jen
jeden hráč si myslí, že má velmi dobré znalosti o výživě.

Obrázek 8: Objem fyzického zatížení hráčů
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Další otázka se týkala objemu fyzického zatížení, které hráči mají za jeden
týden. Rozmezí se pohybuje od šesti do dvanácti hodin, přičemž rozdíl v objemu
tvořila hlavně individuální příprava, jako jízda na rotopedu, cvičení v posilovně
atd.

Obrázek 9: Výsledky otázek o výživových zvyklostech

Následující čtyři otázky byly zaměřeny na zvyklosti hráčů při nakupování a
vaření potravin. Dle obrázku vidíme, že informace o složení potravin čte pouze
jeden hráč. Také vidíme, že většina hráčů se nesnaží při nákupu vybírat nutričně
výhodnější potraviny, ty vybírají jen tři hráči.
Naproti tomu u otázek, zda se v domácnosti snaží vařit zdravým způsobem a
z čerstvých a zdravých potravin, se vyjádřili všichni kladně, pouze jeden hráč
uvedl, že tomu tak není. Tyto odpovědi však mohou být do jisté míry zavádějící,
neboť kdo nečte informace o složení výrobků a nevybírá si nutričně výhodné
potraviny, nemusí tak činit, i když si to třeba myslí.
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Obrázek 10: Výsledky dotazu, zda hráči užívají doplňky stravy

Celkem osm hráčů uvedlo, že užívá sacharidové nebo proteinové doplňky
stravy, přičemž čtyři hráči užívají oba doplňky, tři hráči pouze sacharidové a
jeden užívá jen proteinový doplněk.

Obrázek 11: Výsledky otázky, kdy hráči užívají sacharidové doplňky

Na otázku, kdy hráči užívají sacharidové doplňky stavy, všichni uvedli, že
je užívají po tréninku. Jeden hráč je navíc užívá ráno, jeden odpoledne ke svačině
a jeden se řídí doporučením na návodu. Z toho lze vyvodit závěr, že hráči tento
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doplněk užívají správně, zejména po tréninku, kdy by měly doplňky doplnit
zásoby glykogenu ve svalech, které se během zátěže značně vyčerpávají.

Obrázek 12: Odpovědi na otázku kdy hráči užívají proteinové doplňky stravy

K užívání proteinových doplňků dva hráči uvedli, že je užívají před spaním.
Dále jeden hráč uvedl, že je užívá přímo v průběhu zápasu, jeden hráč po tréninku
a jeden po jakékoliv zátěži.
Ti hráči, kteří si dávají tento doplněk před spaním, tak činí s pravidly
sportovní výživy, ostatní nikoliv. Proteinové doplňky stravy by se měly používat
buď jako doplněk k sacharidovému jídlu v době, kdy není možnost kvalitní
bílkoviny sníst nebo na noc, kdy v těle dochází k regeneraci a anabolismu. Tím,
že doplněk užívají v nevhodnou dobu, zatěžují organismus jejich trávením a
nedoplní potřebné zásoby glykogenu, jelikož sacharidů je v proteinových
přípravcích nedostatek. Toto může mít vliv na výkonnost hráče, který se může
cítit unavený, vyčerpaný nebo může pociťovat bolest značně vytěžovaných částí
těla, u hokejistů jde zejména o svaly dolních končetin.
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Obrázek 13: Výsledky, zda hráči znají složení přípravků

Z výsledků této otázky vidíme, že hráči, kteří využívají doplňků stravy,
vůbec neznají jejich složení, čili vzájemný poměr sacharidů a bílkovin. Pouze
jeden hráč zná složení u sacharidového doplňku, který užívá. Lze se tak domnívat,
že hráči mohou užívat i tzv. gainery, které obsahují cca 50 % sacharidů a stejný
poměr bílkovin a nemusí vůbec užívat sacharidový nebo proteinový doplněk, jak
si myslí. To, že neznají poměr sacharidů a bílkovin má také značný význam při
dávkování, neboť každý sportovec má jinou potřebu. Správný poměr těchto látek
by se měl vypočítat na hmotnost jedince a nelze se tak vůbec řídit dle návodu,
který nerozlišuje individualitu sportovce a jeho potřeby.

Obrázek 14: Výsledky otázek o glykemickém indexu
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Tyto dvě otázky se zabývaly tím, zda hráči znají termín glykemický index
(dále jen GI) a zda jedí více potravin s nižším glykemickým indexem. Z výsledků
vyplývá, že osm hráčů tento termín vůbec nezná, opak uvedli hráči čtyři. Nikdo
z nich však nedefinoval tento pojem správně.
Dále jedenáct hráčů odpovědělo, že vůbec neví, jestli konzumují potraviny
s nižším GI a jeden hráč takové potraviny nekonzumuje. Ale právě na
glykemickém indexu závisí, kdy by se měl ten který sacharid konzumovat. Delší
dobu před zátěží, je lepší konzumovat polysacharidy, tedy potraviny s nižším GI,
naopak kratší dobu před zátěží se může konzumovat malé množství sacharidů
s vyšším GI a po zátěži se má konzumovat vyšší množství sacharidů s vyšším GI,
což opět souvisí s doplňováním zásob svalového glykogenu.

Obrázek 15: Výsledky konzumace alkoholu

Obrázek 16: Výsledky četnosti konzumace alkoholu
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Dále jsem se zabýval otázkou konzumací alkoholu u hráčů, zejména jak
často a jaký druh alkoholu pijí. Dva hráči uvedli, že alkohol nepijí vůbec. Většina
hráčů pak uvedla, že alkohol pijí průměrně jednou za týden resp. 14 dní či měsíc.
Dva hráči poté uvedli, že alkohol pijí 3 – 4x týdně a jeden hráč pije více než jedno
pivo denně.
Dá se říci, že obecně je četnost konzumace alkoholu u hráčů nízká, v tabulce však
není zohledněno množství vypitého alkoholu. Je však jisté, že alkohol je pro
sportovce nevhodný, hlavně po fyzické zátěži, v sezónně a v přípravném období
neboť zpomaluje regeneraci a zatěžuje organismus. Tím však není jeho
konzumace vyloučena, protože je známo, že pití vína či piva v malém množství
má na organismus příznivé účinky.
Na následujících obrázcích budeme porovnávat četnost konzumace
potravin, které se v jídelníčku každého hráče objevují nejčastěji. V dotazníku byla
tabulka vypracována tak, aby co nejvíce odpovídala potravinové pyramidě a
potraviny v ní uvedené.

Obrázek 17: Konzumace pečiva

Co se týká konzumace pečiva, tak dle obrázku vidíme, že u hráčů převažuje
spotřeba pečiva bílého. Pouze jeden hráč uvedl, že jí celozrnné výrobky vícekrát
denně, jeden hráč alespoň jedenkrát denně a opět jeden hráč jej konzumuje pětkrát
až šestkrát týdně. Ostatní hráči odpověděli, že celozrnné pečivo jí jednou až třikrát
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týdně, jeden hráč ho jí jen jednou až třikrát za měsíc a dva hráči uvedli, že ho
nejedí téměř nikdy.
Naproti tomu bílé a tmavé pečivo jí pět hráčů každý den a tři hráči asi třikrát
za týden. Jeden hráč ho jí vícekrát denně, jeden jednou týdně a dva asi pětkrát až
šestkrát týdně.
Na základě těchto výsledků bych si dovolil tvrdit, že hráči nejsou dostatečně
seznámeni s výhodami konzumace celozrnného pečiva, jako je množství vitaminů
a minerálních látek, vlákniny, nízký glykemický index apod. Přijatá vláknina
z celozrnných výrobků by měla být každý den asi 15 g, což hráči patrně
nedodržují.

Obrázek 18: Konzumace příloh a pizzy

Z tohoto obrázku vidíme, že přílohy, které jsou doporučené u správné
výživy, tj. těstoviny, brambory a rýže, jí osm hráčů nejméně 1x denně, z toho čtyři
vícekrát denně. Dva hráči poté uvedli, že je jedí 5-6x denně a jen dva uvedli, že 23x týdně.
Co se týče nezdravých smažených příloh, tak sedm hráčů uvedlo, že je jí
pouze 1x týdně, dva hráči 1-3x za měsíc, další dva hráči 2-3x týdně, avšak jeden
hráč jí takové přílohy dokonce 5-6x týdně. U knedlíků, vyzněl výzkum celkem
pozitivně, neboť 92 % hráčů uvedlo, že je konzumuje maximálně jednou týdně,
pouze jeden hráč je jí 2-3x za týden. Pizzu jí polovina dotázaných jen 1-3x za
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měsíc, tři hráči každý týden jednou, dva hráči vícekrát týdně a jeden hráč téměř
nikdy.
Z výsledků tak vyplývá, že hráči konzumují nejčastěji těstoviny, brambory a
rýži a méně vhodným přílohám se snaží vyhýbat, což má určitě pozitivní vliv na
jejich organismus, zvláště v souvislosti s konzumací nasycených tuků a
polysacharidů.

Obrázek 19: Konzumace ovoce a zeleniny

V otázce konzumace zeleniny odpověděla více než polovina respondentů, že
zeleninu jedí maximálně třikrát za týden a dva hráči asi 5-6x za týden. Dva hráči jí
konzumují vícekrát denně a jeden hráč alespoň jednou denně.
U ovoce je tomu o něco lépe, tři hráči jedí ovoce každý den a dva hráči
vícekrát denně. Další dva hráči jedí ovoce 5-6x týdně, čtyři hráči 2-3x týdně a
jeden hráč je asi jednou za týden.
Konzumaci ovoce a zeleniny tak nemůžeme vůbec hodnotit kladně, neboť
doporučené množství ovoce a zeleniny je 5 až 6 porcí každý den, přičemž
z obrázku č.19 vidíme, že tomu tak zdaleka není. Jelikož se jedná o profesionální
sportovce, je toto číslo ještě více zarážející, neboť sportovci mají obecně zvýšené
ztráty jak vitaminů, tak hlavně důležitých minerálů a měli by je tak řádně
doplňovat.
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Obrázek 20: Konzumace mléka a mléčných výrobků

Mléko a mléčné výrobky jako živočišné produkty obsahují ideální obsah
esenciálních aminokyselin a tak je jejich konzumace doporučená. Z obrázku č. 20
můžeme vyčíst, že pět hráčů je konzumuje alespoň jedenkrát denně, čtyři hráči 56x týdně, dva hráči 2-3x týdně a jeden hráč asi 1x týdně.
U konzumace sýrů s vyšším nebo nižším obsahem tuku je bilance téměř
vyrovnaná, hráči si zřejmě vybírají podle svých zvyklostí a zkušeností.
Konzumaci sýrů s vyšším obsahem tuku by však měli omezit, protože obsahují
vyšší procento nasycených mastných kyselin, které nesou při větší konzumaci
určitá zdravotní rizika.

Obrázek 21: Konzumace vajec a masných výrobků
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Obrázek 22: Konzumace masa

V dalších dvou otázkách jsme porovnávali příjem bílkovin, hlavně o kolik
hráči dávají přednost masám libovým s menším množstvím tuku a jak často jedí
maso s vyšší procentem nasycených tuků. Z obrázků č. 21 a 21 vidíme, že nejvíce
hráči konzumují tzv. bílé maso, jako kuřecí, krůtí, králičí apod., následuje libové
maso hovězí a vepřové maso a šunka s obsahem masa více než 70 %. Nízká je
konzumace husy a kachny, ale také zvěřiny, přičemž právě zvěřina je velmi
vhodná pro vysokou nutriční hodnotu a nízký obsah tuků.
Záporně můžeme hodnotit konzumaci ostatních uzenin a salámů, kdy čtyři
hráči tyto potraviny konzumují 2-3x týdně. Výživová hodnota takových uzenin
však není vysoká, neboť mimo menšího obsahu masa dále obsahují kůži, sádlo,
spoustu barviv, dochucovadel a další nechtěné látky. Určitě záporně budeme také
hodnotit konzumaci ryb, neboť pouze tři hráči je konzumují alespoň 2-3x týdně,
což je doporučené množství. Další tři hráči je jedí asi jednou týdně a zbylých šest
hráčů dokonce jen 1-3x měsíčně. Hráčům lze větší konzumaci ryb určitě
doporučit, neboť rybí maso má vysoký obsah kvalitních bílkovin a dále obsahuje
nenasycené mastné kyseliny tzv. omega n-3 a n-6, které snižují zdravý škodlivý
LDL cholesterol a zvyšují prospěšný HDL cholesterol.
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Obrázek 23: Konzumace cukrovinek, cornfalkesů a müsli

Z následujícího obrázku vidíme, že co se týká konzumace výrobků müsli a
cornflakesů nebo na druhé straně cukrovinek jako čokoláda, koláče, buchty,
chipsy atd., dávají hráči spíše přednost cukrovinkám, které mají většinou vysoký
obsah tuků, vysoký glykemický index a neměli by se tak objevovat ve sportovním
jídelníčku tak často, jak nám z grafu vyplývá.

Obrázek 24: Konzumace tučných a vysokoglykemických potravin
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Z obrázku č. 24 vidíme, že hráči se nevyhýbají ani jídlům z tzv. fast foodů a
konzumaci tatarky, majonézy a dalším tučným jídlům. Jelikož měli hráči
vyplňovat svoje zvyky v období hlavní sezóny, nelze hodnotit jinak, než záporně,
neboť taková strava by se u sportovců, i veškerého obyvatelstva, měla objevovat
co nejméně, hlavně z důvodu vysokého obsahu nasycených tuků, vysoký obsah
soli a nízký obsah masa a nutričně hodnotných látek.
Potraviny s vysokým obsahem cukrů je u sportovců naopak vhodný, ale jen
po zátěži nebo určité množství po ránu, k doplnění energie.
V této části jsem se zaměřil na příjem tekutin u každého hráče. V první části
je vyhodnoceno celkově přijaté množství veškerých tekutin u každého hráče,
v dalších částech poté vidíme, jaké tekutiny hráči nejvíce přijímají, přičemž
výsledky jsou rozděleny na vhodné nápoje pro sportovce a nevhodné nápoje pro
sportovce. Na závěr je vyhodnocen procentuální podíl vhodných a nevhodných
nápojů u každého jednotlivého hráče. Pod poslední obrázkem č. 28 jsou zjištěné
výsledky vyhodnoceny a jsou zde zdůrazněny pozitivní či negativní zjištění.

Obrázek 25: Množství vypitých tekutin
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Obrázek 26: Vypité množství vhodných nápojů (v litrech)

Obrázek 27: Vypité množství nevhodných nápojů (v litrech)
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Obrázek 28: Podíl vhodných a nevhodných tekutin

Z takto zpracovaných grafů můžeme vyčíst, že většina hráčů má příjem
tekutin dostatečný. Pouze hráč č. 8 má celkový objem tekutin přijatých za týden
13,2 litrů, čili ani ne 2 litry denně. Proč je důležité přijímat dostatečné množství
tekutin, jsme si vysvětlili v kapitole 2.3. Pitný režim a bilance tekutin.
Z vhodných nápojů hráči přijímají hlavně vodu a sportovní nápoje, které mají při
tréninku a zápase k dispozici. Z nevhodných nápojů hráči pijí zejména kávu a
sycené nápoje, to však většinou dostatečně kompenzují dostatečným množství
nápojů vhodných.
Výjimku tvoří hráči č. 2 a č. 11. První zmíněný hráč má celkové množství
přijatých tekutin 21,5 l za týden a z toho celých 7 litrů sycených nápojů. Hráč č.
11 naproti tomu vypije za jeden týden 6,5 l kávy z celkového množství 20,5 l.
Když tak odečteme záporné množství kávy, vychází nám 14 l tekutin za týden, a
to je u profesionálního sportovce, který má až tři zápasy týdně, velmi málo.
Zarážející je také u hráče č. 9 vypité množství energetických nápojů a kávy, které
dosahuje 13 litrů za jeden týden. Sice vypije dalších 24 litrů za týden tekutin
vhodných, ale takové množství ukazuje na větší závislost na kofeinu, nehledě na
zdravotní rizika jeho účinku (vyšší TK, vznik srdečních chorob), které se mohou
při pokračující konzumaci dříve nebo později projevit.
V posledním grafu vidíme, že hráči č. 2, 5, 9 a 11 mají příjem nevhodných
tekutin vyšší než 30 % a těmto čtyřem bych výrazně doporučil tento poměr snížit.
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V následující otázce jsem se zaměřil na časový odstup jídla před určitou
činností. Mezi činnosti jsem zařadil trénink, utkání a spánek.

Obrázek 29: Časový odstup jídla před aktivitou a spánkem

Z výsledků vyplývá, že většinou hráči jedí asi hodinu před tréninkem, dva
hráči jedí dvě hodiny a jeden hráč čtyři hodiny před tréninkem. Tréninky v sezóně
jsou vždy dopoledne, tudíž se jedná o snídani. Optimální doba by měla být 2-3
hodiny, aby tělo potravu dostatečně strávilo, neboť motilita žaludku začíná až 60
minut po ukončení příjmu potravy. Vzhledem k tomu, že hráči trénují již hodinu
po jídle, mohou být plným žaludkem ovlivněni a ani organismus nemá optimální
prostředí pro trávení.
Odstup posledního jídla před zápasem činí u většiny hráčů 3-4 hodiny, jeden
hráč jí ještě 60 minut před utkáním a jeden hráč jí poslední jídlo už 6 hodiny před
zápasem. Není nám známo, jaké množství a co konkrétně hráči konzumují, avšak
doba šesti hodin před utkáním je příliš dlouhá, neboť dalších min. 120 minut trvá
utkání, takže hráč nejí celých osm hodin. Během této doby tělo značně vyčerpá
své rezervy, dochází ke katabolismu a u hráče může dojít k hypoglykémii. Určitě
by tedy měl zařadit ještě nějaké menší jídlo alespoň dvě hodiny před utkáním a
poté doplňovat energii např. sportovními nápoji.
Doba poslední jídla před spánkem by se měla pohybovat mezi dvěma a
třemi hodinami, aby tělo bylo na spánek dobře připravené. Při době kratší, musí
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tělo intenzivně trávit a nemůže dostatečně odpočívat, což se může projevovat
špatným spaním a těžkostmi. Při době delší naopak bude tělo po ránu značně
„vyhladovělé“ a už během spánku bude docházet k vyčerpávání energetických
zásob, přičemž by mělo naopak docházet k anabolismu. Z obrázku č. 29 vidíme,
že polovina hráčů má správný časový odstup. Jeden hráč uvedl, že se nají a jde
spát a jeden hráč jí asi hodinu před spánkem. Naopak čtyři hráči uvedli, že jedí asi
čtyři hodiny před spánkem a jeden dokonce šest hodin před spaním. Těmto
hráčům bych určitě doporučil přidat např. dvě hodiny před spánkem menší jídlo
jako tvaroh s ovocem nebo puding, anebo hodinu před spánkem proteinový nápoj.
Otázky v dotazníku č. 26 a 27
U zbylých dvou otázek, týkající se odstupu jídla po utkání nebo náročném
fyzickém výkonu, a zda u sebe hráči pozorují nějaké rozdíly při určitém
stravování, nevyplynuly z dotazníků žádné zajímavé výsledky. Všichni hráči jedí
do dvou hodin po zátěži, což má rozhodující vliv na resyntézu glykogenu ve
svalové tkáni. Většinou „jedí klasické jídlo“, tedy maso s přílohou nebo si dají
sacharidový nápoj, což hodnotíme jako správný postup. Většina hráčů u sebe
nepozoruje žádné změny v souvislosti s určitým stravováním, pouze jeden hráč
uvedl, že se cítí lépe a jeden hráč uvedl, že pozoruje lepší regeneraci po výkonu.
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4.

Diskuze
Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat výživové znalosti a návyky u

profesionálních hráčů ledního hokeje. Jak jsem předeslal již na začátku, dle mých
zkušeností jako aktivního hráče, jsem nezaznamenal, že by se v ledním hokeji
kladl dostatečný důraz na kvalitní sportovní výživu a výhody její konzumace, což
se ve výzkumu mezi samotnými hráči jen potvrdilo.
Lední hokej je sport, ve kterém dochází k velké ztrátě tekutin a
energetických zásob, mezi kterými je nejdůležitější glykogen ve svalových
buňkách. Aby hráči tyto zásoby dostatečně doplňovali, je velice důležité, zejména
ve vyřazovacích bojích, tzv. „play off“. To probíhá na konci sezóny, tedy
v období, kdy už jsou hráči unavení a oslabení z předchozích několika měsíců
tvrdé práce. Právě v tomto období by mohla být dobře zvolená strava pomyslným
jazýčkem na vahách, neboť se hrají fyzicky náročná utkání dva dny po sobě, často
se hrají i prodloužení a bez dostatečné obnovy energetických rezerv mohou hráči
pociťovat únavu a jak se ve sportu říká: „být všude o krok později“.
Profesionální hráči ledního hokeje mají většinou výborné klubové zázemí,
mají kvalitní kouče, trenéry, maséry, lékaři, fyzioterapeuty, regenerační místnosti
apod., nikde jsem však nezjistil, že by klub zaměstnával i sportovního výživového
poradce, který by se hráčům věnoval a už od mladších kategorií vedl hráče
k požadované výživě. Dle výsledků z dotazníků vyplývá, že hráči většinou vůbec
nevědí, co obsahují potraviny, které konzumují a mnohé jejich stravovací
zvyklosti nejsou vůbec v souladu se sportovní výživou, natož u profesionálních
sportovců. I přes mnohé tyto rezervy však hráči u sebe nepozorují žádné změny
v souvislosti s určitou stravou, což může být dáno i tím, že se právě tomuto
tématu dostatečně nevěnovali a oné pozitivní změny, které mohly s dobrou
výživou souviset, si vůbec neuvědomili.
Výsledky práce jsou do značné míry závislé na subjektivním vnímání své
výživy dotazovanými hráči. Takto je nutno k nim přistupovat. Pro přesnější
výsledky by byl vhodnější výzkum, pracující s průběžným zjišťováním
skutečných množství a kvality stravy a nápojů. Výsledky také ukazují značné
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rozdíly mezi jednotlivými hráči. Hlubší analýza těchto rozdílů by vyžadovala
samostatný, cíleně zaměřený výzkum.
Téměř polovina respondentů uvedla konzultaci s výživovým poradcem,
tento výsledek opravňuje naplánovat šetření, které by se více věnovalo kvalitě
takovéhoto poradenství.
Výsledek této bakalářské práce tak koresponduje s předpoklady, které byly
vyřčeny před samotným výzkumem. Touto prací bych tak chtěl přispět
k informovanosti všech sportovců, zvláště ledních hokejistů v otázkách týkající se
správné sportovní výživy, neboť se neustále setkávám s dotazy, co vlastně
sportovci jíst mají a co ne a samotní hráči si s touto stránkou otázkou neví rady.
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5.

Závěry

Podařilo se analyzovat stav stravování a pitného režimu (včetně užívání doplňků
stravy) skupiny profesionálních hráčů ledního hokeje. Byly zjištěny rozdíly ve
stravování jednotlivých hráčů, které lze interpretovat jako výsledek nedostatečné
informovanosti hráčů o výživě. Podobně lze interpretovat i fakt, že jen cca
polovina respondentů konzultovala svou výživu s odborníky. Výsledky mohou být
využity pro naplánování podrobnější studie výživy vrcholových hokejistů.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – osobní dotazník hráče
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Příloha č. 1 – dotazník hráče
Dotazník hráče
Dobrý den, jmenuji se Jiří Šebesta a studuji 3. ročník Masarykovy
univerzity v Brně, obor regenerace a výživa ve sportu. Jako téma mé bakalářské
práce jsem si vybral „Výživové zvyklosti profesionálních hráčů ledního hokeje“.
Ve svém výzkumu bych rád zjistil výživové zvyklosti hráčů ledního hokeje a také
jejich celkové znalosti o výživě a životním stylu, což má velký vliv na regeneraci
a výkon každého sportovce. Dovoluji si Vás tímto oslovit a požádat Vás o
vyplnění těchto dotazníků. Na oplátku jsem ochoten Vám zodpovědět Vaše
dotazy a pomoci se orientovat v této problematice.
Dále bych Vás chtěl požádat, abyste dotazníky vyplňovali samostatně a bez
jakékoliv pomoci, abych mohl zhodnotit Vaše skutečné znalosti a vědomosti.
Nepoužívejte při vyplňování žádné knihy, časopisy, internet apod., jelikož by
tímto byly výsledky znehodnoceny. V podstatě lze říci, že čím horší budou Vaše
znalosti, tím přínosnější bude tento výzkum pro všechny profesionální sportovce,
kteří dosud nevědí, jak může správná výživa ovlivnit jejich výkony. Dotazník je
anonymní a všechny otázky, které jsou v něm uvedeny, slouží pouze pro
vyhodnocení výsledků. Nyní Vás již poprosím o vyplnění dotazníku.
1. Základní údaje
výška………..cm

váha…………kg věk1…………….
pozice…………………

nejvyšší dosažené vzdělání…………………………
2. Byl jste někdy u výživového poradce nebo jste se s někým z oboru
radil?
ano – ne*
3. Máte problémy s udržením optimální váhy? ano - ne*
4. Myslíte si, že může mít správná výživa vliv na výkonnost?
Velký vliv – nevýznamný vliv – žádný vliv - nevím*
5. Myslíte si, že máte dobré znalosti o výživě profesionálního sportovce?
Velmi dobré – dostatečné – základní – téměř žádné – vůbec žádné*
6. Popište svůj běžný týdenní sportovní cyklus v soutěžním období s
uvedením náročnosti a délky tréninkových jednotek. (např. Pondělí –
9-11 h těžký trénink na ledě, 11-12 h posilovna + kolo střední intenzita,
Úterý – 9-10 h lehký trénink, 18 – 20.30 h utkání apod.)
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Pondělí
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
Úterý
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
Středa
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
Čtvrtek
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
Pátek
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
Sobota
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
Neděle
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
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7. Čtete při nákupu informace o složení potravin? ano – ne*
8. Snažíte se při nákupu vybírat ty potraviny, které mají nižší obsah
tuku, soli a přídatných látek a vyšší obsah polysacharidů nebo
bílkovin? ano – ne*
9. Snažíte se v domácnosti připravovat pokrmy z čerstvých a zdravých
potravin? (čerstvé ovoce a zelenina, celozrnná mouka, ovesné vločky,
třtinový cukr, čerstvé netučné maso a ryby atd.) ano – ne*
10. Snažíte se ve Vaší domácnosti připravovat jídlo co nejzdravějším
způsobem? (na páře, vaření bez tuku, pečení) ano – ne ⃰
11. Užíváte sacharidové a proteinové doplňky stravy?

ano – ne ⃰ 2

12. Kdy tyto doplňky užíváte (ráno, před tréninkem..)?
Sacharidové doplňky –
Proteinové doplňky –
13. Jak často sacharidové a proteinové doplňky užíváte?
Sacharidové doplňky –
Proteinové doplňky -

14. Znáte složení těchto doplňků (nečtete informace na výrobku)?
V případě, že ano, jaký je poměr sacharidů a proteinů ve 100g
výrobku?
Sacharidový nápoj –
Proteinový nápoj –

15. Znáte termín glykemický index? ano – ne*
16. Co si pod tímto termínem představujete?
GI =

17. Jíte více potravin s nižším glykemickým indexem? ano – ne – nevím*
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18. Kouříte?

ano – ne*

19. Pijete alkohol? ano – ne*
20. Jak často jaké množství vypijete?**
Nikdy

1-2x za
měsíc

3-4x za
měsíc

1-2x
týdně

3-4x
týdně

1x denně

Více než
1x denně

Pivo
Víno
Destiláty

21. Uveďte, jak často jíte následující potraviny.***
Téměř
nikdy

1-3x za
měsíc

1x za
týden

2-3x za
týden

Celozrnné a cereální
pečivo a výrobky
Bílé a tmavé pečivo
Těstoviny, rýže,
brambory
Smažené přílohy
Knedlíky
Pizza
Ovoce
Zelenina
Mléko a mléčné
výrobky
Sýry s obsahem tuku
více než 30% (tavené,
NIVA, gouda atd.)
Sýry s obsahem tuku
do 30% (cottage,
president)
Šunka a netrvanlivé
salámy s více než
70% masa)
Bílé maso (drůbež,
králík atd.)
Hovězí maso libové
Vepřové maso libové
Ryby
zvěřina
Husa, kachna
Tučná masa (slanina,
krkovice, neokrájený
tuk atd.)
vejce
luštěniny
Ostatní uzeniny a
salámy,masové
konzervy
Fast food, bagety
Tatarka a majonéza
Kukuřičné
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5-6x
za
týden

1x denně

2-3x krát
denně

Více než
3x denně

cornflakesy
Ostatní müsli
Cukrovinky
(zmrzlina, čokoláda,
sušenky, koláče,
chipsy, zákusky)
Ostatní tučná jídla
Potraviny s vysokým
obsahem cukrů

22. Uveďte, kolik litrů uvedených nápojů vypijete průměrně za jeden
týden v soutěžním období.
voda 100% ovocné džusy –
sportovní nápoje (isostar, powerrade..)–
energetické nápoje (red bul, semtex..)–
ovocné čaje –
černý a zelený čaj káva –
sycené a sladké nápoje (cola, fanta atd.)
23. Uveďte, co nejčastěji jíte během dne a v kolik hodin.
Snídaně –
Dopolední svačina –
Oběd –
Odpolední svačina –
Večeře –
Druhá večeře –
Další jídla –
24. Kolik hodin před určitou činností naposledy jíte?
Trénink –
Utkání –
Spánek –
25. Po kolika minutách nebo hodinách a co nejčastěji jíte po náročném
tréninku nebo po utkání?

26. Pozorujete u sebe nějaký vliv na výkony při určitém stravování?
Případně jaké?
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27. Pokud máte nějaké věci týkající se tohoto dotazníku, ke kterým byste
se chtěl vyjádřit, můžete do následujících řádků.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………

Konec, velice Vám děkuji za Váš čas věnovaný tomuto dotazníku.
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RESUMÉ
Bakalářská práce shrnuje informace o charakteristice a fyziologii ledního
hokeje, o základních živinách, energetickém výdeji a regeneraci v rámci
výživových zvyklostí, a také mapuje výživového zvyklosti a znalosti hráčů
ledního hokeje a doporučuje stravovací návyky vhodné právě pro hráče ledního
hokeje. V první části je charakterizován lední hokej ze sportovního a
fyziologického hlediska. Druhá část je zaměřena na zhodnocení živin
v potravinách, doplňků stravy využívaných hokejisty, energetickou bilanci a
regeneraci ve sportu. Třetí část, je pak částí praktickou, ve které byla získána data
přímo od profesionálních hráčů ledního hokeje. Získané údaje jsou poté
zpracovány do přehledných grafů a následně pod grafem vyhodnoceny a přijaty
závěry.

RESUMÉ

Bachelor thesis summarizes the information on the characteristics and
functions of ice hockey, on basic nutrients, the energy expenditure and
regeneration within the nutrition habits and also maps the nutritional habits and
knowledge of ice hockey players and recommends appropriate eating habits just
for hockey players. The first part is characterised by ice hockey from the sports
and physiological aspects. The second part focuses on the assessment of nutrients
in foods, supplements used by hockey players, energy balance and regeneration in
sport. The third part, is part of the practical, in which data was obtained directly
from professional hockey players. The data obtained are then processed into
graphs and then graph the assessment and conclusions.
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