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Úvod
Zdraví je největším bohatstvím každého člověka a prostřednictvím jeho
naplňování může každý z nás prožívat plnohodnotný, spokojený život. Zdraví je
chápáno jako:
fyzické zdraví – zdravé tělo a všechny jeho části a funkce
psychické zdraví – zdravá duše a odolnost organismu vůči depresím a stresům
osobní zdraví – ve vztahu ke smyslu života a jeho naplňování [1]
Populace dospělých se dostává do situace, kdy prostředky k zabezpečení
života se stávají prvořadými a péče o zdraví ( pohybové aktivity ) se řadí na konec
dlouhého řetězce. Změna cílů a životních priorit ve společnosti nám pomůžou ke
kvalitní péči o duševní, ale i fyzické zdraví populace včetně využívání prostředků
pohybových aktivit k dosažení zdravého životního stylu. Tělesná výchova, sport a
sportovně pohybové aktivity jsou důležitou součástí života každého z nás a jejich
prostřednictvím můžeme odstraňovat životní nejistoty a hledat vlastní cestu k
naplnění života a zdraví. Zdraví chápeme jako optimální stav tělesné, duševní a
sociální pohody.
Ve vyspělém světě je patrná tendence ke zdravému životnímu stylu u lidí
vzdělanějších, zatímco nižší sociální vrstvy inklinují k výběru jen na základě
rychlosti a ceny. Pokud chceme jíst zdravě, měli bychom se snažit čerpat stále
nové a nové informace. [8]
V diplomové práci budeme porovnávat věkové skupiny klientů fitness
centra pomocí dotazníku pro zjištění výživových zvyklostí. V první části
dotazníku jsme zvolili otázky, které nám pomohou zjistit jejich typ práce, denní
příjem potravin, jejich vztah k užívání doplňků stravy, dodržování pitného režimu
a jejich vztah k jiným sportovním aktivitám. Druhá část dotazníku se věnuje
frekvenčnímu zastoupení jednotlivých skupin potravin. Dosažené výsledky
vyhodnotím a potvrdím nebo vyvrátím hypotézy.
Pomocí dotazníku se pokusím zjistit, proč začali dotazované osoby cvičit a
jaké mají stravovací návyky. První krok ke zlepšení životního stylu, nebo ke
zlepšení fyzické či psychické pohody tito lidé již udělali. Cílem dotazníku je
pomoci si uvědomit, jaké výživové zvyklosti mají a vše už potom záleží jen na
7

nich. Kladný přístup ke změnám dosavadního života je 50% úspěchu.

Teoretická část

1. Význam výživy ve sportu
Jídlo je jedním z požitků života. Kromě toho je také nezbytné pro zásobení
organismu živinami. Potrava je v neposlední řadě i vkladem do celkového zdraví,
který se později vrátí i s úroky. [2]
Jídlo je více než jen palivo, které odstraní pocit hladu. Jídlo obsahuje
živiny nezbytné pro udržení optimálního zdraví a výkonnosti. [2]
Potravinová pyramida by měla být vodíkem k sestavení optimální zdravé
stravy. Nemusíme být každodenně bezchybní, ale čím častěji se podaří jíst zdravě,
tím větší máme možnost žít zdravým životem.

Obrázek č. 1 : potravinová pyramida [2]
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2. CHARAKTERISTIKA ŽIVIN A JEJICH VYUŽITÍ

2.1 Sacharidy
Sacharidy tvoří energetickým poměrem jednotlivých živin největší část.
Sacharidy jsou velmi širokým pojmem. Vyskytuje se skoro ve všech potravinách.
Setkáváme se s pojmem – uhlovodany, uhlohydráty, glycidy, škroby, cukr.
Nejčastěji se však používá slovo cukr a pod tím si většinou člověk představí něco
velmi sladkého, nebo cukr do kávy a jiné cukrovinky, dorty. V potravě přijímáme
sacharidy ve formě monosacharidů, disacharidů a polysacharidů. [8]

2.1.1 význam sacharidů
Jaká je funkce sacharidů? Všechny sacharidy s výjimkou sacharidů
nestravitelných ( celulóza, pektin ) se v těle vstřebávají rozštěpené na
monosacharidy, většinou se přeměňují na konečný produkt glukózu, což je
základní využitelný zdroj energie pro tělesné i duševní aktivity. Sacharidy jsou
zdrojem okamžité energie a zásobní energie.

Metabolismus (trávení) sacharidů a funkce glukózy
Po průchodu potravy ústy, žaludkem a trávicím ústrojím se sacharidy za
přítomnosti enzymů vstřebají. A co se děje, když se glukóza dostane přes střevní
stěnu do krve? V krvi je trvale udržována určitá hladina glukózy (říká se jí
glykemie). Nadbytečná glukóza se za spolupráce hormonu inzulinu odsouvá do
buněk, kde je připravena jako zásoba rychle použitelné energie. Když je potřebná
okamžitá energie nebo doplnění hladiny glukózy v krvi, opět se vyplaví a jako
zdroj energie využije. Slouží tedy jako energetický zdroj pro okamžitou činnost
organismu, pro jeho tělesné pochody. Slouží však i pro procesy duševní, mozek je
jediný orgán v těle, který pro svou potřebu energie používá pouze glukózu.
Vyžaduje její pravidelné dodávky, nemůže si energii schovávat do zásoby. [9]
Pokud organismus ke svým aktivitám okamžitou energii nepotřebuje,
ukládá se glukóza v podobě glykogenu do zásoby v játrech a svalech, aby sloužila
9

jako pohotovostní.paliva ke svalové činnosti. Glukózu je organismus schopen
uložit v játrech a svalech jen v omezeném množství, a sice pouze ve výši asi 500700 g (záleží na trénovanosti, trénovaní jedinci, sportovci, zejména při speciálním
výživově tréninkovém režimu, jsou schopní uložit až 700 g ). Tyto zásoby se
využívají, když potřebujeme rychle dodat pro různé účely hodně energie (dříve
pračlověk prchal před nepřítelem, dnes sprintujeme za tramvají nebo vystartujeme
při squashi ). Glukóza tedy představuje nejdůležitější zdroj energie pro akutní
potřeby. Při dlouhodobějším zatížení využívá tělo energie i z tukových zásob.
Jsou-li zásoby glykogenu v játrech a svalech dostatečné a organismus nemá
nároky na další energii, ukládá se přebytečná glukóza do tukových buněk ve
formě tuku. [9]
V našem těle představují zásoby tuků mnohonásobně více energie než
sacharidy. Pokud člověk nepřijímá potravu, zásoby glykogenu se vyčerpají a tělo
začne využívat energii z bílkovin ve svalech. Tohoto jevu se někdy využívá v
nefyziologických bezsacharidových dietách. Je známo, že 1 g glykogenu ve
svalech a játrech na sebe váže čtyři gramy vody, a spotřebuje-li tělo zásobu 500 g
glykogenu, vyloučí zároveň dva litry vody. Váha ukáže dočasný úbytek, na
kterém se však vůbec nepodílí tuk. Při návratu k normální stravě se zase
organismus zavodní a váha jde nahoru. Navíc organismus uloží maximum energie
do tukové rezervy, protože situaci vyhodnotí jako rizikovou pro další hladovění.
[9]

Sacharidy a zotavení po zátěži
Sacharidy jsou důležité pro všechny, kteří každodenně tvrdě trénují a
potřebují odpovídající množství energie. Ten, kdo jí nízkosacharidovou stravu, se
cítí stále unaveně. Může sice trénovat, ale není schopen optimálního výkonu.
Nízkosacharidová strava se při vytrvalostním sportu ( vytrvalostní běh, plavání,
dlouhotrvající trénink ) projeví záporně. Strava obsahuje 45 – 50 % energie ze
sacharidů a ne potřebných 60 – 70 %. Zásoby glykogenu ve svalech se postupně
snižují. Při přijímání většího množství sacharidů a menšího množství bílkovin a
tuků, jsou zásoby glykogenu lépe doplňovány a můžeme trénovat kvalitněji.
Příjem sacharidů má velký význam i ve dnech odpočinku. [2]
1

Vyčerpané svaly potřebují po namáhavém tréninku dva dny odpočinku pro
doplnění zásob glykogenu na původní úroveň. [2]

Počítání sacharidů
Vhodná sportovní výživa by měla obsahovat nejméně 60 % sacharidů.
Nesmíme však zapomenout, že vysokosacharidová výživa by měla obsahovat
malé množství tuků. Optimální poměr výživy je v poměru 60 % sacharidů, 25 %
tuků a 15% bílkovin.
Minimální denní příjem sacharidů je 50 g, horní hranicí je 500 g, většina
lidí má příjem sacharidů v rozmezí 100 - 300 g za den. Při nedostatku sacharidů
dochází k odbourávání tukových zásob, čehož využívají některé redukční diety.
Pokud je však příjem sacharidů extrémně nízký, dochází i k úbytku svalové
hmoty, překyselení organismu a negativnímu ovlivnění psychiky. Naopak
nadměrný přívod sacharidů vede k hromadění energie do tukových zásob i tehdy,
je-li tuku ve stravě poměrně málo. Vysokosacharidová strava vede po čase k
poruše glukózové tolerance, až vzniku cukrovky. Energetická hodnota 1 g
sacharidů je 17 kJ. Sacharidy jsou v potravinách zastoupeny v různém množství.
Nulové nebo minimální množství sacharidů obsahuje maso, uzeniny, sýry, vejce a
většina druhů zeleniny. O něco více sacharidů mají ořechy, mléko, tvarohy,
jogurty a ovoce. Pečivo, obiloviny, brambory a rýže jsou již poměrně
koncentrované zdroje sacharidů ( až 80 g sacharidů ve 100 g potraviny). [8]

2.1.2 rozdělení sacharidů
Sacharidy se rozdělují na jednoduché a složené. Sacharidy ( také se jim
říká glycidy, cukry ) jsou molekuly složené z uhlíku, kyslíku a vodíku. Jsou
metabolizované v glukóze, která je pro organismus významným zdrojem energie.
Nejjednodušší formy sacharidů jsou glukóza, fruktóza a galaktóza.
Jednoduché sacharidy
Mezi jednoduché sacharidy patří monosacharidy ( jednomolekulární ) a
disacharidy ( dvoumolekulární ). Jen tyto jednoduché cukry mohou být
organismem vstřebány. [2]
1

Tři nejběžnější disacharidy jsou řepný cukr (sacharóza - kombinace
glukózy a fruktózy ), mléčný cukr (laktóza - kombinace glukózy a galaktózy) a
kukuřičný cukr (kombinace glukózy a fruktózy, běžně používaná ve slazených
nápojích). Před tím, než disacharidy vstoupí do krve, jsou přeměněny na molekuly
glukózy, která slouží jako zdroj energie pro pracující svaly. [2]
Řepný cukr, med a kukuřičný cukr obsahují glukózu a fruktózu, ale v
rozdílné formě. Řepný cukr je disacharid, který je přeměněn na monosacharidy:
50 % glukózy a 50 % fruktózy. Kukuřičný cukr obsahuje více fruktózy a štěpí se v
poměru 55 % fruktózy a 45 % glukózy. Tato forma se používá ve slazených
nápojích. Med se štěpí v poměru 31 % glukózy, 38 % fruktózy, 10 % ostatních
sacharidů, 17 % vody a 4 % různých dalších látek. Tabulka č. 1 popisuje složení
sacharidů v některém ovoci a zelenině. Někteří sportovci se mylně domnívají, že
med je nutričně nadřazený rafinovanému bílému cukru. Je v pořádku, pokud
dáváte přednost medu pro jeho příjemnou chuť. Ale není pravda, že med vám
poskytne výhodu pevnějšího zdraví nebo vyšší výkonnosti. Jednoduché sacharidy
v jakékoliv formě (med, rafinovaný cukr, sirup) obsahují bezvýznamné množství
vitaminů nebo minerálů a tělo přemění každou formu sacharidů nejprve na
glukózu, než ji použije jako zdroj energie. Tabulka č. 2 porovnává nutriční
hodnotu některých cukrů. Třetí typ cukru, který se objevil na sportovním trhu, je
polymer glukózy. Polymer je řetězec asi pěti molekul glukózy. Sportovní nápoje
slazené polymery mohou poskytnout více energie a méně "sladké chuti" než
normální cukry. [2]

1

Tabulka č. 1 – Přírodní cukry v některém ovoci a zelenině [2]

potravina

glukóza

fruktóza

sacharóza

broskve

7

10

55

hrozny

35

40

12

jablko

7

40

25

mrkev

7

7

35

rajče

20

25

-

zelené fazole

15

15

3

Tabulka č. 2 – Nutriční hodnota cukrů [2]

cukr

energie na

vápník

železo

riboflavin

15ml
bílý

200 kJ

-

-

-

hnědý

220 kJ

12 mg

0,3 mg

stopy

med

270 kJ

-

0,1 mg

-

sirup

200 kJ

40 mg

0,6 mg

stopy

1000 mg

18 mg

1,7 mg

doporučená denní dávka

Složené sacharidy
Vícemolekulové sacharidy vznikají navázáním monochararidů na sebe a
tím vytvoří dlouhý řetězec obsahující stovky molekul glukózy.

1

Jejich zdrojem jsou obilovina, luštěniny, zelenina, ovoce a brambory.
Všechny komplexní sacharidy se štěpí na glukózové jednotky. Díky tomuto
procesu se udržuje v krvi stálá hladina cukru ( glykemie ).
Rostliny ukládají přebytečný cukr ve formě škrobu. Například kukuřice je
sladká, když je mladá, později, jak stárne, stává se škrobovitou. Přebytečný cukr
se přeměňuje na škrob. Ovoce se v porovnání s kukuřicí a jinou zeleninou chová
opačně, protože ovoce přeměňuje škroby na cukry v procesu zrání. Názorný
příklad je banán:
-

nezralý, zelený banán, začínající žloutnout, obsahuje 80 % škrobů a 7 %
cukrů;

-

téměř žlutý banán obsahuje 25 % škrobů a 65 % cukrů;

-

přezrálý, žlutý banán s tmavými skvrnami obsahuje 5 % škrobů a 90 %
cukrů.
Brambory, rýže, chléb a jiné škroby se trávením přemění na glukózu, která

je použita jako zdroj energie nebo je uložena do zásoby pro pozdější použití.
Člověk ukládá přebytečnou glukózu ve formě svalového nebo jaterního
glykogenu. Tento glykogen je pak pohotovostně připraven pro cvičení.
Cukry a škroby mají v konečném důsledku podobné schopnosti poskytnout
svalům energii, ale rozdílné schopnosti vyživovat je vitaminy a minerály:
-

cukry ve slazených nealkoholických nápojích poskytují energii, ale žádné
vitaminy a minerály;

-

sacharidy ve sportovních nápojích s polymery zajišťují energii, ale žádné
vitaminy a minerály, pokud nejsou uměle obohaceny;

-

sacharidy v ovoci, zelenině a obilninách obsahují energii, vitaminy a
minerály (palivo i zapalovací svíčky), které váš „motor“ potřebuje pro
optimální výkon. [2]

2.1.3 glykemický index
Glykemický index udává, do jaké míry je sacharidová potravina schopna
zvýšit hladinu cukru v krvi. Zvýšená hladina cukru v krvi ( glykemie ) provokuje
slinivku břišní k vyplavení hormonu inzulinu. Čím více hladina cukru po jídle
1

stoupne, tím více je inzulínu zapotřebí. Dochází tak ke střídání velmi vysoké a
velmi nízké glykemie, což je pro organismus velký nápor. [8]
Glykemický index odpovídá ploše trojúhelníku příslušné hyperglykemické
křivky. Plocha trojúhelníku představuje glukózu, které byl přidělen index 100.
Glykemický index ostatních sacharidů se tak vypočítá podle vzorce:
plocha trojúhelníku testovaného sacharidy/plocha trojúhelníku glukózy x 100.
[10]
Při redukci váhy je vhodné preferovat potraviny s nižším glykemickým
indexem. Glykemický index se měří pouze u potravin, které obsahují sacharidy.
Např. Maso, ryby, vejce, sýry a tuky nejsou zdrojem téměř žádných sacharidů.
Nesmíme však zapomenout, že míse brát v úvahu i energetickou hodnotu potravin
a jejich obsah tuku. Většinou platí, že čím více vlákniny daná potravina obsahuje,
tím nižší je její glykemický index. Nejnižší hodnoty má zelenina. Pokud ke
každému jílu přidáme zeleninu, glykogenová výslednice pokrmu se sníží.

Glykemie
Pro život je potřeba, aby se do buněk dostala glukóza, která je zdrojem
energie. Lékaři používají pro glukózu v krvi termín krevní cukr. Hladina cukru v
krvi se nazývá glykemie a její hodnota se uvádí v milimolech na litr krve.
Normální hodnota je 5,6 mmol/l a hodnota vysoká je 23 mmol/l. U zdravých lidí
se hodnoty pohybují mezi 3,8 – 5,6 mmol/l nalačno. Zdravý organismus udržuje
hladinu glukózy v krvi ve velmi úzkých mezích a zvýšení hladiny glukózy v krvi
člověk na sobě ihned nepozná. Snížení glykemie člověk vnímá jako nepříjemné
pocity až nevolnost. Dlouhodobě zvýšená glykemie má však závažné důsledky na
zdraví. [9]

Inzulin
Inzulin je hormon. Tvoří se ve specializovaných buňkách, o kterých již
víme, že se jmenují beta-buňky a že jsou v mikroskopických ostrůvcích
roztroušených po pankreatu, slinivce břišní.
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Tvorba inzulinu se v těchto buňkách řídí podle glykémie. Beta-buňky ji
dokáží bezchybně rozpoznávat. Když glykémie stoupá, začne se inzulinu tvořit
více, aby se mohla glukóza z krve uložit do zásob. Když glykémie klesá, tvorba
inzulinu se sníží, tak aby další glukóza zbytečně z krve neubývala. Určité
množství inzulinu však beta-buňky tvoří stále: to je inzulin, kterého je zapotřebí k
otevírání všech buněk v těle, aby do nich mohla vstupovat glukóza a aby se v nich
mohla dobře využívat. Cílovými tkáněmi inzulinu jsou tedy všechny buňky
našeho těla. Všechny buňky potřebují inzulin, aby mohly využívat glukózu.
Výjimku tvoří jen buňky centrálního nervového systému. Na základě těchto
jednoduchých zákonitostí hlídá inzulin naši glykémii a zajišťuje účelné
hospodaření s glukózou v celém těle. Když beta-buňky přestávají být schopny
tvořit a dodávat do těla inzulin, je zapotřebí jim pomoci. Je třeba začít do těla
přivádět inzulin jako lék. [11]

2.1.4 vláknina
Jsou to látky obsažené především v sacharidech s nízkým glykemickým
indexem a to především v zelenině, luštěninách, ovoci a nemletých obilovinách.
Zdrojem vlákniny jsou jen potraviny rostlinného původu. Vláknina nemá žádnou
energetickou hodnotu, ale hraje velkou roli při trávení. Snižuje především
glykemii.
Rozeznáváme dva typy vlákniny:
-

vláknina rozpustná ( klovatiny, pektiny ) – ovlivňuje hladinu cukru v krvi
a některé druhy vlákniny i hladinu krevního cholesterolu.

-

vláknina nerozpustná ( celulóza, lignin ) – zlepšuje střevní peristaltiku,
protože urychluje systém trávení. Její nepřítomnost je častým důvodem
zácpy. Je nutné dodržení pitného režimu.

Potraviny bohaté na vlákninu obsahují vitaminy, stopové prvky a minerální látky.
Nedostatek vlákniny v jídle vede k vážným chorobám.
Vláknina není zázračným prostředkem na hubnutí, pravdou ale je, že činí
redukční režim příjemnější a zdravější. Omezuje pocity hladu ( žaludek je déle
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plný, hladina krevního cukru je stabilnější ) a brání zácpě, která je často
průvodním jevem přechodu na redukční stravování. [8]

Obsah vlákniny v potravinách
V ideálním případě je obsah vlákniny uveden na obalech výrobků, někdy
to však není možné ( zelenina, ovoce ). V tabulce č. 3 je uveden orientační
přehled obsahu vlákniny v různých potravinách.

Tabulka č. 3 - orientační přehled obsahu vlákniny v různých potravinách. [8]

Potravina

Vláknina (g/100g)

Pšeničné otruby

45

Lněné semínko

38

Pšeničné klíčky

18

Sója

18

Fazole

15

Křehký chléb

6 – 19

Sušené fíky

12

Celozrnné pečivo

8 – 10

Ovesné vločky

7

Rybíz

6

Hrášek

5

Maliny

5

Rýže natural

4

Pšeničná mouka hrubá

4

Corn flakes

4

Fazolky, kapusta

3

Bílý chléb

3

Brokolice

3

Mrkev

3
1

Zelí

3

Banány

3

Květák

2

Jablka

2

Pomeranče

2

Brambory

2

Rajčata

1,5

Sušenky

1–2

Okurky

1

Bílá rýže

1

hamburger

0,5

Budete-li porovnávat jednotlivé potraviny mezi sebou, uvědomte si vždy, kolik
lze reálně dané potraviny sníst. Například větší porce zeleninového salátu může
mít až 10 g vlákniny. [8]

2.2 Lipidy
Lipidy ( tuky ) jsou komplexní molekuly, které běžně označujeme jako
mastné kyseliny.

2.2.1 význam lipidů
Snížit příjem tuků stravou je současným trendem, i když lipidy jsou velmi
důležité jako:
-

zdroj energie ( při přeměně je nutný kyslík )

-

zásobárna energie ( pro zajištění stálé tělní teploty – útrobní tuk)

-

zdroj stavebního materiálu pro tvorbu buněčných membrán

-

součást stavby orgánových struktur

-

výchozí látka pro tvorbu hormonů
1

-

látka, ve které jsou rozpustné některé vitamíny ( D, A, E )

-

lipidy jsou zdrojem tepelné a mechanické izolace
Lipidy jsou pro výživu nezbytné. Poskytují zásobní energii, která je podle

potřeby organismu okamžitě k dispozici. Řídí tvorbu membrán a buněk a jsou
součástí tkání, hlavně nervového systému. Za chvíli uvidíme, že je třeba rozlišovat
mezi tuky dobrými a špatnými. [10]
Potraviny obsahující lipidy navíc obsahují řadu vitaminů (A, D, E, K) a
základních mastných kyselin a slouží k tvorbě různých hormonů. Obecně řečeno,
jíme příliš mnoho špatných lipidů. Naši výživu zaplavila jídla smažená, koblihy,
zbytečné omáčky a pečení na tuku, a přitom když to s tuky nepřeháníte, můžete
vařit lehčeji a lahodněji. . [10]
Některé lipidy jsou odpovědné za vysokou hladinu krevního cholesterolu,
ale ve skutečnosti existují cholesteroly dva, "dobrý" a "špatný". Cílem je udržet
celkovou hladinu cholesterolu na normálu, a to tím, že se snažíme splnit všechny
podmínky pro to, aby podíl dobrého cholesterolu, (cholesterol HDL) byl co
nejvyšší a podíl špatného cholesterolu (cholesterolu LDL) co možná nejnižší. Je
třeba vědět, že ne všechny lipidy podporují tvorbu "špatného" cholesterolu. Právě
naopak, některé lipidy mají tendenci jeho hladinu podstatně snižovat. . [10]

2.2.2 rozdělení lipidů
Podle jejich původu je rozdělujeme do dvou kategorií. A to na:
-

živočišného původy - lipidy obsažené v mase, v rybách, másle, vejcích,
sýrech atd.

-

lipidy původu rostlinného - oleje olivové, semenné, margaríny atd.

Preferujeme tuky rostlinného původu. Optimální poměr živočišných a rostlinných
lipidů je 1:2.
Lipidy rozdělujeme dále do tří kategorií z hlediska povahy jejich masných kyselin
a to na:
-

nasycené mastné kyseliny – většinou působí nepříznivě, zvyšují hladinu
cholesterolu v krvi ( živočišné lipidy – máslo, sádlo, hovězí tuk )

-

monoenové mastné kyseliny – působí příznivě na zdraví, hladinu
celkového cholesterolu nemění ( olivový olej, olivy, avokádo, ořechy)
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-

polyenové mastné kyseliny – tělo si je nedokáže vyrobit, proto je musíme
přijímat ve stravě. Snižují hladinu cholesterolu a některé zabraňují vzniku
krevních sraženin. Zdrojem jsou rostlinné oleje
( řepkový, slunečnicový, sójový ), margaríny.

Chceme-li být zcela objektivní, musíme roztřídit tuky do tří kategorií:
-

lipidy, které hladinu cholesterolu zvyšují: jsou to nasycené lipidy, které
nacházíme v mase, uzeninách, másle, sýrech, sádle, mléčných výrobcích
a palmovém oleji

-

lipidy, které na hladinu cholesterolu téměř nepůsobí: jsou tuky z korýšů,
vajec a drůbeže (bez kůže)

-

lipidy, které hladinu cholesterolu snižují: jsou to rostlinné oleje (oliva,
řepka, slunečnice, kukuřice atd.).
Pokud jde o tuky rybí, ty do metabolismu cholesterolu ve skutečnosti

nevstupují, ale působí na pokles triglyceridů a brání vzniku trombóz, čímž
napomáhají prevenci kardiovaskulárních chorob. Je tedy třeba jíst tučné ryby
(losos, tuňák, makrela, herynek, sardinka). [10]

2.2.3 cholesterol
Cholesterol je součástí tuků živočišného původu. Rostlinné potraviny
(například ořechy) mohou mít tuku hodně, ale přesto v nich cholesterol
nenajdeme.Ačkoli má tato látka nálepku škodlivosti, je v malém množství pro
život důležitá, (hlavně pro tvorbu buněčných membrán a hormonů). Denní příjem
cholesterolu

by neměl přesahovat 300 mg. Nejbohatší na cholesterol jsou

vnitřnosti a játra (včetně paštik), uzeniny, vejce (pouze žloutek, bílek je zcela bez
cholesterolu ) a máslo. Množství cholesterolu v mléčných výrobcích souvisí
s obsahem tuku. Čím více tuku, tím více cholesterolu. V případě masa tento vztah
neplatí - každé maso je zdrojem cholesterolu. Obsah cholesterolu v uzeninách je
těžko odhadnutelný a závisí na tom, zda při jejich výrobě byly použity vnitřnosti.
[8]
Optimální hladina cholesterolu u dospělého člověka by neměla přesáhnout
5,0 mmol/l. Za zvýšenou hladinu cholesterolu se pak považuje hodnota od 5,0 do
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6,5 mmol/l. Hodnoty nad 6,5 mmol/l se považují za velmi rizikové. U dětí
můžeme mluvit o přípustné hladině cholesterolu v krvi tehdy, když nepřekročí
doporučenou normu 4,4 mmol/l. [16]
Správným výběrem stravy můžeme ovlivnit hladinu cholesterol a dalších
tukových látek v krvi.

2.2.4 příjem lipidů
Příjem lipidů za den by měl být 25 – 30% z celkové energie, což
představuje asi 80 – 100g. Lipidy živočišného původu obsahují cholesterol, proto
se snažme omezit živočišné lipidy na minimum a nahraďte je rostlinnými oleji a
margaríny. Nejezte moc vajec, vnitřností, másla a tučných mléčných výrobků.
Lipidy obsahují v malém objemu mnoho energie a tím zajišťují únosný
objem stravy v případě, že je nutné konzumovat hodně celkové energie.
Nedostatek lipidů vyvolává další problém – kritický nedostatek esenciálních
mastných kyselin a vitamínů A a D. [5]
Nezapomeňte na to, že strava absolutně bez lipidů by však způsobila vážné
zdravotní problémy.

2.3 Bílkoviny

Bílkoviny jsou organické látky živočišného nebo rostlinného původu
vytvářející osnovu buněčných struktur organismu.
Bílkoviny jsou pro výživu člověka naprosto nutné a nenahraditelné. Bez
nich by nebyla možná stavba a obnova tkání ani tvorba bílkovin s určitou funkcí v
organismu (enzymy nebo bílkoviny krevní plazmy, nukleové kyseliny a další). V
případě, kdy organismus nemá jinou možnost, využije bílkoviny i na pokrytí
potřeb energie. Bílkoviny se musí rozštěpit v několika fázích až na nejmenší
stavební prvky, kterými jsou aminokyseliny. [8]
Některé aminokyseliny si může organismus vyrobit ( arginin, histidin,
prolin, serin, tyroxin, cystein aj.). Jiné aminokyseliny se do organismu musí
naopak dostávat z potravin, protože je tělo nedokáže syntetizovat ( isoleucin,
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leucin, lysin, methionin, valin aj. ).

2.3.1 význam bílkovin
Potraviny bohaté na bílkoviny v minulosti bývaly základním kamenem
sportovní výživy. Strava u sportovců je složena především z hovězího masa, vepřového masa, z vajec, ryb, kuřat a z dalších potravin s vysokým obsahem bílkovin.
Podle tehdejší teorie měla konzumace velkého množství bílkovin vést k
rychlejšímu růstu svalové hmoty. Nadbytečné bílkoviny ale nevytvářejí novou
svalovou hmotu. [2]
Žádná potravina ( kromě vajec ) neobsahuje úplný a vyvážený soubor
aminokyselin. Výživa původu jak živočišného, tak i rostlinného je tedy nezbytná.
Výživa obsahující bílkoviny je potřebná pro:
-

výstavba buněčných struktur a krvinek

-

tvorba hormonů a neuromediátorů ( thyroxin a adrenalin )

-

jako možný zdroj energie

-

udržení svalové hmoty

-

udržení imunity
Většina sportovců, kteří jedí střídmé dávky bílkovin, konzumuje více

bílkovin než skutečně potřebuje. Všechny přebytečné bílkoviny jsou použity buď
jako zdroj energie, nebo jsou uloženy ve formě glykogenu a tělního tuku. Člověk
neumí ukládat konzumované bílkoviny ve formě tělesných bílkovin (svalové
hmoty), a proto by měla být každodenní strava bohatá na bílkoviny. To je důležité
zejména pro pohybově aktivní osoby omezující příjem energie, protože bílkoviny
jsou používány jako zdroj energie v případě, že v těle není dostatek glykogenu.
[2]

2.3.2 rozdělení bílkovin
Bílkoviny mohou být dvojího původu:
-

živočišného – jsou zdrojem nejkvalitnějších bílkovin. Jsou obsaženy
v mase, vnitřnostech, uzeninách, rybách, korýších, vejcích, mléku,
mléčných výrobcích a sýrech

-

rostlinného – obsažené v sóje, mandlích, oříšcích, v obilninách a
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luštěninách jako jsou fazole, čočka atd.

Tabulka č. 4 - obsah bílkovin ve vybraných běžných potravinách [2]

g bílkovin na 100g

g bílkovin na 1000kJ potraviny

9

60

vejce

12,5

20

mléko polotučné

3,3

17

jogurt

4,1

10

tvaroh

13,3

40

treska

18,3

52

vepřové maso

21,1

14

hovězí maso

22,4

14

kuřecí maso

24,8

35

tuňák

27,1

32

mandle sušené

21,1

9

vlašské ořechy

14,7

5

fazole

8,8

17

čočka

8,8

18

živočišné zdroje
vaječný bílek

rostlinné zdroje

Sójová bílkovina a cholesterol
Luštěniny jsou v rámci rostlinných potravin vynikající zdroje bílkovin.
Uprostřed nich ještě vyčnívá sója a zejména potraviny z ní vyrobené. Sójová
bílkovina v množství 25 g/den snižuje hladinu cholesterolu u lidí, kteří ji mají
zpočátku zvýšenou. Tomuto množství odpovídá například 50g sójového masa
( = texturovaný sójový protein, pro který se vžil název maso ) nebo 0,75 l
extraproteinového sójového mléka. [8]
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2.3.3 aminokyseliny
Potřeba bílkovin je ve skutečnosti potřeba aminokyselin. Všechny
bílkoviny jsou tvořeny aminokyselinami, které tělo potřebuje pro tvorbu tkání, a
proto se jim někdy říká „stavební kameny“. Existuje 21 aminokyselin a každá
bílkovina v lidském těle je tvořena jejich kombinací. Lidský organismus dokáže
některé aminokyseliny vytvořit sám, avšak 8 aminokyselin ( u dětí 9 ) si vytvořit
nedokáže, a ty musí tedy být přijaty v potravě. Těchto osm aminokyselin se
nazývá esenciální ( nezbytné, nepostradatelné ) aminokyseliny. [2]

Tabulka č. 5 – přehled esenciálních a neesenciálních aminokyselin [2]

esenciální aminokyseliny

fenylalanin, isoleucin, lysin, valin,
methionin, threonin, tryptofan, leucin,
histidin ( dětský organismus jej neumí
vytvořit )

neesenciální aminokyseliny

alanin,

cystein,

asperagin,
glutamin,

cystin,

glycin,

arginin,

prolin,

tyroxin,

serin,
kyselina

asparagová, kyselina glutamová

Mléko, mléčné výrobky, ryby, drůbež, červené maso, všechny další
živočišné produkty a sójové výrobky obsahují všech osm nebo devět esenciálních
( nezbytných ) aminokyselin, a proto se jim říká kompletní ( úplné ) bílkoviny.
Bílkoviny v rýži, fazolích, těstovinách, čočce, ořeších, ovoci, zelenině a dalších
rostlinných potravinách jsou neúplné, protože neobsahují některé esenciální
aminokyseliny. [2]
Tělo potřebuje všechny esenciální aminokyseliny, které lze přijímat
přirozenou stravou. Základním pravidel vyvážené stravy je pestrá strava
s konzumací rozmanitých potravin, které zajistí příjem všech druhů aminokyselin.

2

2.3.4 příjem bílkovin
Energetická hodnota 1g bílkovin je 17 kJ. Minimální denní dávka bílkovin
činí pro dítě zhruba 60g a dospělá osoba by měla denně konzumovat 1g na 1kg
váhy, přičemž minimem pro ženy je 55g denně a pro muže 70g denně. Vrcholový
sportovci pro zvýšení svalové hmoty mohou konzumovat až 2g bílkovin na 1kg
váhy denně. Bílkoviny by měly tvořit minimálně 15 % naší denní dávky potravin.
Protože individuální rozdíly v potřebě bílkovin jsou značné, uvádíme na
tomto místě bezpečné dávky bílkovin pro různé skupiny osob. Tato doporučení
vyjadřují bezpečné dávky, nikoliv minimální z pohledu zdravotního. [2]

Tabulka č. 6 – přehled doporučené denní dávky bílkovin [2]

současná doporučená denní dávka

1g bílkovin na 1kg 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

max. využitelná dávka pro dospělého

1,8

Podle výše uvedené tabulky si můžeme najít optimální příjem bílkovin.
Např. 17tiletý sportovec vážící 75 kg patří do skupiny „dospívající sportovec
v růstu“

bude potřebovat 120-135 g bílkovin denně. Denní příjem bílkovin

zjistíme tak, že budeme sledovat vše, co během dne sníme a vypijeme. Lidé se
často domnívají, že snědí-li například 150g tuňáku, přijali 150g bílkovin. Ale to
je omyl. Většinou na obalech potravin je uvedené složení a tím zjistíme, že ve
150g konzervě je 40g bílkovin.
Většina druhů ovoce a zeleniny obsahuje jen málo bílkovin, a proto
přispívají k celkovému dennímu příjmu bílkovin jen velmi málo (5-10 g denně, v
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závislosti na snědeném množství). Máslo, margarín, olej, cukr, cukrovinky,
slazené nápoje, alkoholické nápoje a káva neobsahují žádné bílkoviny. Jako
nejsnazší způsob jak odhadnout, zda je denní příjem bílkovin přiměřený či
nadměrný, můžete použít následující odhad: denní potřeba bílkovin odpovídá
dvěma středním jogurtům plus 120-150 g potraviny bohaté na bílkoviny (porce
masa velikosti ženské dlaně). V kombinaci s malým množstvím bílkovin
v ostatních potravinách by toto množství mělo zaručit přiměřený příjem bílkovin
pro zdravého dospělého člověka. [2]

2.4 Vitaminy
Vitaminů a minerálních látek potřebuje naše tělo mnohem menší množství
než základních živin. Přesto je jejich příjem životně důležitý. Vitaminy jsou látky,
které si organismus nedokáže vytvořit, ale potřebuje je k fungování enzymů,
hormonů nebo k likvidaci nebezpečných volných radikálů (vitaminy s
antioxidační funkcí). Projevem nedostatku vitaminů je avitaminóza, která má pro
každý jednotlivý vitamin různý soubor příznaků. V dnešní době se ve vyspělých
zemích prakticky nevyskytuje. Je však s podivem, jak velké množství lidí trpí
mírným nedostatkem vitaminů, takzvanými hypovitaminózami. Jsou obtížně
zjistitelné, a o to zákeřnější. Subjektivním projevem dílčích nedostatků vitaminů
může být pouhá únava, zhoršený stav pleti nebo vlasů, mírné poruchy nálady a
podobně. Objektivně však tyto deficity zvyšují pravděpodobnost vzniku chorob
srdce a cév, onkologických onemocnění nebo nemocí pohybového aparátu.
Příčinou je preference potravin, které jsou natolik technologicky upraveny, že
tímto procesem ztratily většinu vitaminů, dlouhé skladování potravin a mnohdy
jejich nešetrná úprava v domácnostech. [8]

2.4.1 význam vitaminů
Vitaminy jsou nedílnou součástí racionální výživy. Zvýšený výdej energie
vede ke zvýšenému obratu vitaminu a minerálních látek. V současné stravě je
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vitaminů nedostatek. Je to způsobeno technologií výroby potravin, skladováním,
nevhodnou kuchyňskou úpravou, konzumací jednotvárné stravy. Při mírném
zvýšení příjmu vitaminů lze docílit rychlejší obnovy sil a zlepšení zdravotního
stavu.
Je všeobecně známo, že ovoce jsou potraviny bohaté na vlákniny,
obsahující vitaminy ve vysoké koncentraci. Pro fungování našeho organismu se
bez vitaminů obejít nemůžeme. Organismus není schopen vitaminy syntetizovat,
tzn. sám si je vyrobit, a v jejich přesunu je tedy odkázán na každodenní výživu.
Dosud bylo objeveno 13 vitaminů, z nichž každý má specifickou funkci.
Určité množství vitaminů je nutné pro normální fungování organismu, ale
do dnešního dne neexistuje vědecký důkaz, že zvýšený příjem vitaminů poskytuje
sportovci výhodu. Navzdory opačným tvrzením suplementy nezvyšují výkonnost,
svalovou sílu, vytrvalost, zásoby energie nebo objem svalů. Váš výkon bude horší
v případě, že organismus má nedostatek vitaminů. Problém je možné odstranit
podáním výživového doplňku. [2]

2.4.2 rozdělení vitaminů
Vitaminy lze rozdělit do dvou základních skupin:
-

vitaminy rozpustné v tucích – vitamin A, D, E, K

-

vitaminy rozpustné ve vodě – vitaminy skupiny B, vitamin C

Výhodou vitaminů rozpustných v tucích je fakt, že si tělo dokáže vytvořit
jejich zásobu a nemusíme je doplňovat denně. Musíme však dávat pozor. Při
používání nerozumného množství vitaminů rozpustných v tucích (A,D) může dojít
k předávkování. Vitaminy rozpustné ve vodě bychom měli doplňovat denně. Při
případném přebytku těchto vitaminů jej tělo vyloučí močí.

Vitaminy rozpustné ve vodě

Vitaminy skupiny B jsou vzájemně provázány. Jsou nutné k přeměně živin
na energii. Jejich nedostatek se projevuje stresem a nervozitou.
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Vitamin B1 ( Thiamin )
B1 je ve vodě rozpustný vitamin, který je součástí enzymatických systémů
významných v metabolizmu cukrů. Zlepšuje stav akutního i chronického přepětí
fyzického i psychického, používá se ve větších dávkách v období zotavení po
velmi náročných sportovních výkonech.
Zdroje: kvasnice, sója, ovesné vločky, vepřové maso…

Vitamin B2 (Riboflavin)
Spolu s vitaminem B6 zlepšuje proces výstavby svalové hmoty, při fyzické
aktivitě je však důležitější jeho zapojení v systému přenosu kyslíku. Před
sportovním výkonem se jako samostatný preparát nepoužívá.
Zdroje: syrovátka, droždí, obilné kličky, vejce, mléko.

Vitamin B3 (Niacin)
Lze se setkat i s názvy Nikotinamid nebo vitamin PP, kyselina nikotinová apod.
Nedostatkem mohou trpět především vegetariáni a alkoholici. Ve sportu není jako
samostatný preparát využíván, s výjimkou rychlostně silových disciplín. V nich
lze využít jeho vlivu na prokrvení svalů. Je součástí většiny komplexních
preparátů.
Zdroje: kvasnice, játra, maso, sója, černý chléb.

Vitamin B5 (kyselina pantothenová)
V praxi známe jako panthenol, jedná se o látku, která tvoří součást tzv. koenzymu
A. Při jeho používání se zlepšuje schopnost tolerance k zátěžovému stresu.
Používá se před silově vytrvalostním výkonem. Zlepšuje léčbu zánětů horních
cest dýchacích, zlepšuje tvorbu epitelu (využití v dermatologii), může zvýšit
odolnost k chladu.
Zdroje: kvasnice, játra, maso, černý chléb.

Vitamin B6 (Pyridoxin)
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B6 působí při metabolizmu aminokyselin. Hypovitaminóza se projevuje u jedince
zpomalením rozvoje psychického i fyzického (hlavně v časných vývojových
stádiích) a zvýšením nervosvalové dráždivosti. Vitamin bývá používán při léčbě
nedostatečného vývoje svalové hmoty, při regeneraci po mimořádných výkonech.
Zvýšit příjem se doporučuje u sportovců silových disciplin.
Zdroje: sója, obilné klíčky, vnitřnosti.

Vitamin B12 (Cyanokoba1amin)
Jeho nedostatek způsobuje anemii (chudokrevnost) u striktních vegetariánů.
Vitamin B12 je přítomen ve všech potravinách živočišného původu, v rostlinných
potravinách se nevyskytuje. Denní dávka je velmi nízká a organismus si může
udělat zásoby až na několik let. Sportovci je používán při adaptaci ve
vysokohorském prostředí, oddaluje nástup únavy, zvláště ve vyšších horských
polohách.
Zdroje: žloutky, sýry, tvaroh, maso skotu, drůbeže a ryb.

Kyselina listová
Její příjem je problematický a nedosahuje ani ke spodní hranici doporučené denní
dávky. Je doporučen v těhotenství jako prevence vrozených vývojových vad
plodu.

Vitamin C (Kyselina askorbová)
Účinnost v oblasti imunity, působí protivirově. Snižuje hladinu cholesterolu.
Zlepšuje metabolismus cukrů a tuků, vstřebávání a využití železa a
vápníku.Aktivizuje činnost nervové soustavy.

Je důležitý v prevenci všech

civilizačních chorob. Používá se ráno nebo před pohybovou aktivitou, nikoliv
před spaním.
Zdroje: čerstvá zelenina, ovoce, zejména citrusové plody, papriky a rajčata. V
zimě i brambory, kysané zelí, cibule.

Vitaminy rozpustné v tucích
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Vitamin A (Axerophtol)
Antioxidant (ochrana před toxickými látkami z ovzduší a ze stravy),rozpustný v
tucích. Zlepšuje toleranci ke stresu. Pro aktuální podporu sportovního výkonu se
nepoužívá. Využíván v léčbě ekzémů, onemocnění sliznic, onemocnění kloubů,
při léčbě šerosleposti a pod. Samotného vitaminu A užíváme pouze na doporučení
lékaře, hrozí nebezpečí předávkování. Předávkování karoteny z běžné stravy
nehrozí.
Zdroje: zelenina a ovoce zejména mrkev a paprika, rajčata, meruňky jako
provitamíny tzv. karoteny a retinoly.

Vitamin D (Ergoka1ciferol)
Působí na metabolismus vápníku - souvisí s kvalitou stavby a funkce kostí
(označován jako protikřivičný). Získáváme jej částečně z potravy a částečně
působením UV záření.
Zdroje: rybí tuk, tresčí játra, žloutky, hřibovité houby.

Vitamin E
Ovlivňuje funkci a kvalitu svalové hmoty, tvorbu pohlavních hormonů, činnost
srdce. Antioxydant, chrání před negativními vlivy životního prostředí. Působí i
proti stárnutí organizmu. Účinný při přeměně tuků, umožňuje lepší využití
kyslíku, oddaluje vznik psychické únavy.
Zdroje: obilné klíčky, mléko, žloutky.

Vitamin K
Je nutný pro tvorbu látek ovlivňující krevní srážlivost. Tvoří se pomocí střevní
mikroflóry.
Zdroje: přímým zdrojem je rostlinná strava – hlávkový salát, květák…

2.4.3 příjem vitaminů
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Nedostatek vitaminů způsobuje nedostatečnou výživu. V následující
tabulce č. 7 je znázorněn doporučený příjem vitaminů.

Tabulka č. 7 – doporučený příjem vitaminů [2, 8]

VITAMIN

DOPORUČENÝ PŘÍJEM

vitamin B1

1,2-1,5 mg

vitamin B2

1,4-1,7 mg

vitamin B3

20 mg

vitamin B5

10 mg

vitamin B6

1,8-2,0 mg

vitamin B12

3-6 µg

vitamin C

60-100 mg

kyselina listová

0,4 mg

vitamin A

800-1000 µg

vitamin D

5 µg

vitamin E

12-15 mg

vitamin K

50-70 µg

biotin

0,3 mg

2.5 Minerální látky
Minerální látky tvoří asi 4% celkové váhy člověka. Patří mezi nezbytné
součásti výživy, působí v procesech energetického metabolizmu, udržují v
činnosti nervovou soustavu, zajišťují rovnováhu tělních tekutin, podílejí se na
funkci mnoha regulačních systémů. Změny jejich obsahu v těle mohou být
důležité pro zdravotní stav a fyzickou výkonnost. Pro náš organismus jsou
důležité jako stavební hmota, z něhož jsou tvořeny tkáně ( kosti, zuby ).

3

2.5.1 co jsou to minerální látky
Minerály se nacházejí ve všech živých buňkách. Vyskytují se v přírodě a
odtud jsou vstřebávány rostlinami. Dostávají se do organismů živočichů, kteří
konzumují rostliny a případně jiné živočichy. Tímto potravinovým řetězcem se
minerální látky dostanou k člověku. Z přírodní stravy lze přijmout dostatečné
množství všech minerálů a každý minerál má v těle jiný úkol.
Pravidelná náročná fyzická aktivita může způsobit značné ztráty
(především potem, močí, stolicí, případně zvracením). Mezi nezbytné minerální
látky (tzv. makroprvky) patří sodík, draslík, hořčík, vápník, fosfor, chlor, síra.
Ostatních (stopové prvky) potřebujeme denně pouze několik miligramů - železo,
měď, zinek, mangan, křemík, lithium. Často se k nim řadí i mnoho dalších,
potřebných však v množstvích menších než 1 miligram (ultrastopové prvky) kobalt, molybden, jód, fluór, selen, nikl, chróm, vanad, bróm. [12]

2.5.2 rozdělení minerálních látek
Minerální látky lze rozdělit dle množství, které náš organismus potřebuje:
-

nad 100 mg – vápník, hořčík, fosfor, draslík, sodík, chlor a síra. Velkým
problémem je nedostatek vápníku a hořčíku na jedné straně, a naopak
nadbytek sodíku a fosforu na druhé straně.

-

do 100 mg – železo, zinek, měď, mangan, jód, molybden, selen, fluor,
chrom a kobalt. Problémem u všech lidí je nedostatek jódu, který je nutný
pro činnost štítné žlázy.

-

mikrogramová množství – křemík, vanad, nikl, cín, bór, kadmium, arzen,
hliník. Nedostatek těchto prvků nehrozí.

Sodík (Natrium)
Podílí se výrazně na regulaci osmotického tlaku. Udržuje stálý objem krve a
tkáňového moku, spolupůsobí při regulaci rovnováhy kyselin a zásad. Jeho
hladina je řízena hormonálně prostřednictvím ledvin. Sodík je hlavní složkou
potu. Nadměrný příjem neúměrně zvyšuje obsah vody v organizmu, v současné
době je nutno příjem spíše snižovat (méně solit potraviny), což vede k adaptaci,
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která zamezí zvýšeným ztrátám iontů sodíku v průběhu výkonu. Dobře trénovaný
jedinec (většinou vytrvalec) dokáže sodík šetřit.
-

potraviny s vysokým obsahem sodíku – uzeniny, některé druhy pečiva,
tvrdé i tavené sýry, instanční polévky, slané pochutiny např. chipsy,
některé minerálky.

-

Potraviny s nízkým obsahem sodíku – ovoce, čerstvá zelenina, maso
(nepřesolené), mléčné výrobky např. jogurty, tvarohy.

Draslík (Ka1ium)
Poměr sodík - draslík je udržován tzv. sodíkovo-draslíkovou pumpou. Podílí se na
udržení stálého pH v buňce (důležité hlavně pro srdce), je nezbytný v
metabolizmu cukrů. Spolu s vápníkem, hořčíkem a sodíkem se podílí na iontové
rovnováze, umožňující správnou nervosvalovou dráždivost. Po výkonu se ztráty
draslíku

výrazně

zvyšují.

Zvýšený

příjem

draslíku

působí

diureticky

(močopudně).
Zdroje: mléčné výrobky, ovoce, zelenina, obiloviny, brambory, káva

Vápník (Ca1cium)
Je součástí kostí včetně zubů. Reguluje funkci buněčných membrán, přenos
nervového vzruchu, stažitelnost svalových vláken. Musí být v rovnováze s
fosforečnany, hořčíkem. Ovlivňuje hladinu vitaminu D ( zpomaluje vstřebávání
tuků a v tucích rozpustných vitaminů) . Vstřebání podporuje kyselé prostředí tedy mnohem lepšími zdroji vápníku jsou zakysané mléčné výrobky než samotné
"sladké" mléko. Při vyváženém poměru s hořčíkem působí jako prevence proti
svalovým křečím.

Hořčík (Magnesium)
Podílí se na udržení aktivity mnoha důležitých enzymů regulujících přeměnu
látek. Společně s vápníkem, sodíkem a draslíkem se účastní nervosvalového
přenosu. Při jeho nedostatku dochází ke zhoršení zdravotního stavu prakticky ve
všech směrech (neurózy, poruchy nervové soustavy, svalové křeče).
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Optimální příjem minerálních látek stravou lze zajistit pouze stravou pestrou,
vyváženou, chemicky minimálně upravovanou a kuchyňsky vhodně zpracovanou.
Zdroje: těstoviny, neloupaná rýže, luštěniny, sójová mouka, ryby, zelenina, ovoce,
bylinkové čaje, netučné maso.

Železo
Deficit železa je u striktních vegetariánů, sportujících žen,ale i u žen, které jsou na
dlouhodobých redukčních dietách. Nedostatek železa způsobuje anémii, únavu,
poruchy imunitních a mentálních funkcí. Nadbytek železa také není příznivý, ve
svém důsledku zvyšuje pravděpodobnost vzniku srdečně-cévních a onkologických
onemocnění (hrozí ale jen při předávkování výživovými doplňky). Dobrým
zdrojem dostupného železa pro organismus je maso (hlavně hovězí a rybí), kuřecí
játra a vejce. Vstřebatelnost železa z rostlinných zdrojů (špenát, rýže, čočka,
brambory, rajčata) je menší, ale zlepšuje ji vitamin C (to je důležité zejména u
vegetariánů). [8]

Zinek
Nedostatek zinku přichází v úvahu zejména u striktních vegetariánů. Může dojít
ke zpomalení růstu a vývoje a k narušení imunitních funkcí. S deficitem zinku
souvisí některé případy mužské neplodnosti. Dobrým zdrojem zinku je maso,
celozrnné pečivo, ořechy a mléčné výrobky. [8]

Jód
Jód je nutný pro činnost štítné žlázy. U dětí je zapotřebí pro rozvoj intelektových
schopností, velmi nebezpečný je deficit jódu v těhotenství pro vyvíjející se plod.
Nedostatek jódu může vést ke vzniku strumy (zvětšení štítné žlázy), někdy se ale
projeví příznaky jako je zimomřivost, apatie, zvýšení hmotnosti nebo zhoršená
pohybová koordinace. Nejlepším zdrojem jódu jsou mořské ryby a mořští
živočichové..Vzhledem k tomu, že jejich spotřeba u nás je nízká, je nutno
obohacovat jódem kuchyňskou sůl, řada výrobců již používá takto obohacenou sůl
i ve výrobě dalších potravin (snídaňové cereálie, uzeniny a další). [8]
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2.5.3 příjem minerálních látek
Nedostatek minerálních látek může vést k poruchám organismu. Množství,
které organismus potřebuje, je třeba hledat v normální pestré výživě. Je nutné
podporovat konzumaci ovoce, zeleniny, luštěnin a hrubých obilnin. V následující
tabulce č. 8 je znázorněna doporučená denní dávka jednotlivých minerálních
látek:

Tabulka č. 8 – doporučená denní dávka jednotlivých minerálních látek [8]

MINERÁLNÍ LÁTKY

DOPORUČENÝ PŘÍJEM

hořčík

350-400 mg

železo

muži 12 mg, ženy 15 mg

zinek

15 mg

jód

150 µg

sodík

2 mg

fosfor

1200 mg

draslík

3700 mg

2.6 Pitný režim
Pod tímto pojmem rozumíme udržování dostatečného množství tekutin a
minerálů v organismu. Lidské tělo je tvořeno ze 70% vodou. Tělo si vyžaduje
dodržování určitých zásad v pohybu tekutin. Voda je rozpouštědlem mnoha látek,
které přijímáme. Velice významně se uplatňuje v metabolismu na všech úrovních.
Je ovšem také nosičem minerálů, stopových prvků a mnoha dalších elementů.
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Tělo vodu také potřebuje jako chladící kapalinu a brání tak přehřáti
organismu procesem pocení.
Další funkcí vody je odplavování zplodin vznikajících při metabolických
procesech ve formě moči. Samotný metabolizmus spotřebovává také určité
množství vody (cca 300 ml).

2.6.1 význam pitného režimu při sportu
Průměrný člověk vydá denně cca 2 - 2,5 l vody, z toho 1 - 1,5 l močí, cca
600 ml pocením a cca 300 - 400ml je spotřebováno metabolickými pochody.
V extrémních klimatických podmínkách může být ztráta vody pocením až 4 l za
den. Při ztrátách vody dochází také k úbytku minerálů. Spolu s potem odchází
hlavně sodík. Močí se vylučuje převážně draslík. Tyto skutečnosti bychom měli
respektovat a ztráty vzniklé provozem našeho těla pravidelně nahrazovat. [3]
Zvážením před a po tréninku můžeme určit, kolik vody jste vypotili a do
jaké míry jste dehydratovaní. Cílem by mělo být vyrovnat ztráty tekutin
odpovídajícím příjmem. Tím zabráníte dehydrataci. [2]

Tabulka č. 9 – stupně dehydratace [2]

dehydratace

Kilogramy tělesných
tekutin

1%

0,8

Zvýšená tělesná teplota

3%

2,4

Zhoršená výkonnost

5%

4,0

křeče, třes, nevolnost, rychlý tep

6 – 10%

4,8 - 8

Problémy trávení, vyčerpání,
únava, závratě, sucho v ústech

Více než 10%

Více než 8

Úpal, halucinace, žádný pot a
moč, vysoká tělesná teplota

3

efekt

Pokud nedochází k vyrovnávání ztrát tekutin a minerálů dochází v
organismu k tzv. dehydrataci. Správné hospodaření s vodou, minerály, vitaminy a
s energií je proto prvním předpokladem zdraví a výkonnosti člověka. Člověk by
měl samozřejmě přijímat dostatečné množství tekutin, což činí 2,5 l - 3 l/ den, při
letním počasí podle teplot a době strávené na slunečním svitu až 5 l. Přitom stačí
pít džusy zředěné minerálkou v poměru 1 díl džusu a 2 - 3 díly vody nebo
minerálky. Lepší je minerálka, protože doplňuje i důležité ionty a to hlavně sodík
a magnesium. Nutno podotknout, že stačí vypít 1 - 1,5 l minerálky za den, zbytek
může být voda nebo nějaké jiné nápoje. [3]
Je důležité si uvědomit, že vypitou kávu nelze započítávat do konečné
spotřeby tekutin - neboť jejím důsledkem je naopak odvod kapalin z těla. Při
ztrátě vody je nutno počítat i se ztrátou minerálů a stopových prvků. Při močení
dochází především ke ztrátě draslíku a při pocení sodíku. Z výše uvedených
skutečností vyplývá, že k pokrytí těchto ztrát je potřeba minimální denní příjem
tekutin v rozmezí alespoň 2-3 litry. Toto množství se však zvyšuje při vyšší
fyzické námaze, kdy metabolismus organismu produkuje větší množství
škodlivin. Také vyšší teplota okolí zvyšuje potřebu vody.
Svalové křeče často souvisejí s dehydratací. Příčiny svalové křeče nejsou
přesně známé a právě proto jsou něčím záhadným. Vyskytují se u sportovců, kteří
zatěžují svaly až do vyčerpání. Křeče souvisí pravděpodobně s přepětím, ale
spouštěcími faktory může být ztráta tekutin nebo nepřiměřené zatížení. Stav se
může zlepšit i vhodnou výživou.

Nedostatek tekutin
Křeče se často vyskytují v případech, kdy je sportovec dehydratován. Zabránit
křečím lze pitím velkého množství tekutin před, během a po tréninku. Pít
dostatečné množství tekutin každý den. Po těžkém tréninku nepijte alkoholické
nápoje, protože alkohol má dehydratační efekt

Nedostatek draslíku
Na vzniku křečí se může podílet nerovnováha v elektrolytech, např. nedostatek
draslíku. Tuto příčinu lze vyloučit denní konzumací potravin s vysokým obsahem
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draslíku, zejména ovoce a zeleniny. Ale deficit draslíku pravděpodobně nevzniká
jako důsledek ztráty potem, protože tělo obsahuje mnohem více draslíku, než
může i maratonec vypotit při závodě v horkém počasí.

Nedostatek sodíku
Hlavní kationt mimobuněčné tekutiny. Podílí se výrazně na regulaci osmotického
tlaku. Udržuje stálý objem krve a tkáňového moku, spolupůsobí při regulaci
rovnováhy kyselin a zásad. Jeho hladina je řízena hormonálně prostřednictvím
ledvin. Sodík je hlavní složkou potu! Nadměrný příjem neúměrně zvyšuje obsah
vody v organismu. V současné době je nutno příjem spíše snižovat ( méně solit
potraviny ), což vede k adaptaci, která zamezí zvýšeným ztrátám iontů Na+ v
průběhu výkonu. Dobře trénovaný jedinec dokáže sodík šetřit.

2.6.2 voda
Voda je sloučenina vodíku a kyslíku. Je schopna měnit skupenství z
kapalného do pevného a nebo plynného.Voda je současně rozpouštědlo mnoha
pevných látek a dokonce i plynů. Člověk je v zásadě tvořen vodou. Naše svaly
tvoří 70% voda, krev je voda z celých 82%, kosti obsahují asi 25% vody. Není
divu, že bez vody bychom zemřeli.

2.6.3 příjem a výdej tekutin
Jak je vidět, význam vody a pitný režim nelze podceňovat. Vždyť bez
vody člověk nevydrží déle než pět dní. Nesmíme zapomenout na jednu skutečnost
- žízeň je fyziologický stav, který člověku signalizuje větší úbytek vody z
organismu. Není to tedy běžný stav.
Doporučení k pitnému režimu:
-

Při výkonech trvajících méně 20-30 minut průběžná rehydratace nemá
význam.
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-

Výkony v rozsahu 30 minut až 1 hodina
a) 0-15 minut před výkonem 300-500 ml nápoje s 6-10% obsahem
sacharidů
b) v průběhu výkonu čistá voda nebo rehydratační nápoj s velmi
nízkým obsahem cukrů

-

Výkony v rozsahu 1-3 hodiny
a) bezprostředně před výkonem 300-500 ml vody nebo nápoje bez
sacharidů
b) v průběhu výkonu 800-1600 ml za hodinu nápoje s obsahem
sacharidů do 8% a sodíku 230-460 mg na 1 litr

-

Výkony nad 3 hodiny
a) bezprostředně před výkonem 300-500 ml vody nebo nápoje bez
sacharidů
b) v průběhu výkonu 500-1000 ml za hodinu nápoje s obsahem
sacharidů do 8% a sodíku 460-690 mg na 1 litr

-

Regenerační fáze – ihned po výkonu nápoj s obsahem 6-10% sacharidů,
690-920 mg sodíku

V současné době je náš trh zaplaven velkým množstvím nápojů
rehydratačních ( Power drink, Inkostar, G-30, Olymp multivitamín, Enervit....),
rehydratačně

–

energetických

(

Isostar,

Mineral

plus

wander

),

vysokoenergetických ( Perform Wander ). Tyto nápoje jsou finančně náročné a
doporučuje se jejich využití ve vrcholovém sportu.

Pravidla pitného režimu:
•

Naučme se pravidelně přijímat tekutiny v různých vhodných formách.
Těmi jsou především voda, minerálky, čaje či ředěné ovocné šťávy či
džusy

•

Vyhněte se všem slazeným nápojům, kávě a alkoholu

•

Snažte se pít pravidelně po malých dávkách v průběhu celého dne

•

Pijte zásadně mimo jídlo
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•

Nebraňte dětem v konzumaci tekutin, když mají chuť pít

•

Nepotlačujte pocit žízně

Zásady doplňování tekutin před cvičením:
•

Dostatečné zavodnění před cvičením

•

60 min před cvičením max. 6 dcl tekutin

•

20 min před cvičením lze vypít 3-4 dcl tekutin

Nápoje před cvičením:
•

Neměly by obsahovat alkohol (není tedy vhodné ani pivo - alkohol
dehydratuje)

•

Neměly by být příliš sycené CO2 - soda, běžné limonády

•

Měly by obsahovat málo elektrolytů

•

Mohou obsahovat jednoduché cukry - hodinu před cvičením max. 30-40g ,
nejvhodnější jsou maltodextriny či fruktoza

•

Neměly by obsahovat vlákninu

•

Mohou obsahovat krátkodobá tonika (kofein, guaraná, chinin) či speciální
látky ( karnitin...)

•

Měly by být vlažné, nikoli ledové (čím jsou teplejší, tím později se začnete
potit)

Nevhodné nápoje před cvičením:
•

Limonády

•

Pivo, víno...

•

Minerálky (s výjimkou lehkých - Perrier ..)

•

Mléčné nápoje

•

Z džusů se doporučují pouze stoprocentní. Takzvané nektary jsou ředěnou
ovocnou šťávou, doslazovanou a ochucovanou. Konzumace sladkých
limonád a kolových nápojů by se měla omezovat vzhledem k zvýšenému
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obsahu cukru
•

Nápoje určené speciálně na doplnění energie při cvičení nebo na
regeneraci po něm

•

Energetické nápoje ( Semtex, Red Bul ...)

Tabulka č. 10 – zdroje energie a sodíku u různých druhů nápojů [2]

Energie (kJ)

Sodík (mg)

Coca-cola

420 kJ

5 mg

Pepsi-cola

430 kJ

1 mg

pomerančový

450 kJ

2 mg

jablečný

480 kJ

5 mg

Pomeranč, velký

100 kJ

2 mg

Ovocný jogurt, střední

250 kJ

250 mg

Slazené nápoje (330ml)

Džusy (330ml)

Potravina

Alkoholické nápoje:
Do oblasti mýtů lze zařadit tvrzení, že pivo je vhodný sportovní nápoj,
protože obsahuje sacharidy, draslík a vitamíny skupiny B. Ve skutečnosti je velmi
špatným sportovním nápojem, a to z mnoha důvodů: [2]
1.

Alkohol v pivu má dehydratační účinek. Pokud pijete po tréninku pivo,
častěji musíte na záchod a spíše ztrácíte, než doplňujete tekutiny. Pití piva
před výkonem zvyšuje šanci dehydratace během výkonu.

2.

Alkohol v pivu může poškodit sportovní výkon. Pokud pijete alkohol před
výkonem, můžete ohrozit dokončení tréninku a hrozí vám hypoglykemie.
Alkohol před zátěží zasahuje do kontroly hladiny krevního cukru.

3.

Pivo není dobrý zdroj sacharidů. Z 900 kJ v jednom pivu pouze 300 kJ
pochází ze sacharidů. Zbytek je alkohol. Svaly neukládají energii z
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alkoholu ve formě glykogenu, takže z piva budete opilí dříve, než vám
dodá energii.
4.

Pivo je špatný zdroj vitamínů skupiny B. Museli byste vypít 7 piv abyste
získali denní doporučenou dávku riboflavinu a mnohem více, aby byl
významný příjem ostatních vitamínů.

Tabulka č. 11 – alkoholické nápoje [2]

nápoj

množství

celkem energie

energie ze sacharidů

0,5 dl

450 kJ

-

červené víno

2 dl

150 kJ

15 kJ

bílé víno

2 dl

140 kJ

5 kJ

pivo

5 dl

900 kJ

300 kJ

whisky

Nápoje vhodné před cvičením
•

Čaje

•

Voda

•

Kapaná káva

Nápoje vhodné při cvičení
•

Voda

•

Speciálně určené nápoje (ionťáky...tady je nutné rozlišit intové nápoje
určené před zátěží, při a po zátěži.)

•

Light nápoje

Do tekutin se nepočítají mléčné nápoje, káva, alkohol, polévky
Káva není k doplňování tekutin vhodná. Udává se, že množství kávy
musíme odečíst od celkového množství vypité vody. Káva nás v první chvíli
povzbudí, ale kofein zvyšuje vylučování vody z organismu, takže pití kávy tělo o
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tekutiny ochuzuje. Pivo obsahuje látky, které podporují tvorbu žaludečních šťáv,
usnadňuje trávení, dodává organismu vitaminy skupiny B a hořčiny, ovšem pro
každodenní pití je vzhledem k obsahu alkoholu zcela nevhodné. Mělo by být
proto upřednostněno pivo s co nejnižším obsahem alkoholu nebo zcela bez
alkoholu. Alkoholické nápoje nejsou součástí pitného režimu, mohou být pouze
chuťovým doplňkem stravy. Alkohol totiž stejně jako kofein zvyšuje vylučování
vody z organismu. Mléko by se mělo považovat za součást stravy
jako jiné potraviny.[2]
Přísun tekutin je možné zajišťovat také ovocem a plodovou zeleninou s vysokým
podílem vody (např. broskve, rajčata, okurky, meloun).

2.7 Výživové doplňky
Výživové doplňky jsou látky, které zvyšují kvalitu stravy a zajišťují příjem
všech potřebných živin. Žádné suplementy nemohou nahradit tréninkovou snahu
a správnou výživu, ale pomohou vám dosáhnout vytyčených výsledků. Výživové
doplňky můžeme rozdělit do skupin:
-

nahrazují klasickou stravu ( proteinové tyčinky, syrovátkový protein )

-

budují hmotu a sílu ( gainery, proteinové prášky, kreatin, BCAA, Lglutamin )

-

redukce hmotnosti, formování postavy ( látky potlačující chuť k jídlu,
spalovače tuků )

Výživové doplňky se podílejí na celkovém zvýšení kondice a jsou vhodné pro
sportovce, jak vrcholové tak i kondiční, jako doplněk stravy.

2.7.1 Význam výživových doplňků pro budování svalové hmoty
gainery – jsou to nápoje, s co největší koncentrací sacharidů ( 60 až 75% ) a
dodávají co nejvíce energie v tekutém stavu. Tekutá forma je rozhodující pro co
nejrychlejší trávení a vstřebávání sacharidů. Při sportovním výkonu napomáhá
k doplnění zásob svalového glykogenu a toto doplnění by mělo následovat
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bezprostředně po sportovním výkonu. Gainerové doplňky jsou vhodné pro
sportovce, kteří pociťují nedostatek energie, nebo pro sportovce, kteří potřebují
celkově nabrat.
proteiny - označujeme přípravky v práškové formě s koncentrací bílkovin nad
50%. Když člověk nestíhá jíst dané množství proteinů, tyto přípravky mohou
pomoci. Hodí se pro lidi, kteří chtějí hlavně nabrat. Vzhledem k nízkému obsahu
sacharidů (na rozdíl od gainerů) však pomáhají budovat čistší svalové objemy.
Proteiny patří k základním doplňkům výživy.
aminokyseliny – jsou pro ty, kterým jde spíše o kvalitu nežli o kvantitu. Na
aminokyselinách nenabudete tak rychle jako na gaineru. Jsou ale lépe
vstřebatelné nežli proteiny (jsou to vlastně rozštěpené bílkoviny, takže tělo už je
nemusí štěpit). Jsou vhodné jako doplněk pro endomorfní typy a nebo pro ženy.
Existují komplexní aminokyseliny a nebo specializované (jednodruhové – už se
moc nevyrábí a pro běžné kondiční cvičence nemají moc význam). Kromě toho,
že lze některé aminokyseliny zakoupit samostatně, lze koupit i takzvané BCAA
– aminokyseliny s větveným řetězcem. [15]
BCAA – jsou aminokyseliny s takzvaným větveným řetězcem ( Lucin, isoleucin
a valin ). Zkvalitňují hmotu a pokud je bereme před a po tréninku zabraňují
katabolismu a ochraňují svaly.
kreatin – byl podroben mnoha testům na bezpečnost i účinnost. Je součástí
energetického cyklu a vyskytuje se příklad v červeném mase. Pomáhá stahovat
vodu do svalových buněk a umožňuje svalovou kontrakci. U sportovců
způsobuje zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení síly a zlepšení vytrvalosti.
L-glutamin – je aminokyselina, která se užívá pro lepší regeneraci mezi
tréninky a zlepšení imunitního systému.

2.7.2 Význam výživových doplňků pro redukci hmotnosti
L- karnitin – je asi nejvíce kontroverzní a nejvíce rozšířený. Dle studií je Lkarnitin účinný až od dávky 500mg a výše. L-karnitin nefunguje bez cvičení,
protože jeho hlavní funkce je přenos tuků z tukových buněk, kde se ale musí
využít jako zdroj energie jen v kombinaci s tréninkem a správnou výživou.
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HCA – V současné době jedna z nejatraktivnějších látek - hydroxycitronová
kyselina je připravena jako extrakt ze slupek ovoce Garcinia Cambogia. HCA
zasahuje do syntézy mastných kyselin. Svým působením zpomaluje novotvorbu
tělesného tuku a cholesterolu. [15] Příznivě ovlivňuje přeměnu sacharidů ze
stravy na zásobní glykogen a glukózu., jejichž zvýšená koncentrace vyvolává v
mozku pocit nasycení
•

potlačuje chuť k jídlu a tím redukuje příjem potravy

•

omezuje tvorbu tuku v těle

•

napomáhá stabilizovat hladinu krevního cukru

•

je vhodným zdrojem vápníku

Chitosan - Je potravinový doplněk s vysokou přirozenou vazební schopností pro
tuk a cholesterol. Zadržuje tuk a cholesterol z požité stravy, zlepšuje činnost
tlustého střeva, odvádí z organismu toxiny, snižuje pocit hladu, snižuje
schopnost tvorby ledvinových kamenů. [16]

Praktická část

3. CÍL PRÁCE

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala kvantitativní způsob výzkumu
za pomoci dotazníku. Dotazníky jsem rozdala 90 klientům fitness centra. 50-ti
mužům a 40-ti ženám s cílem zjistit výživové zvyklosti rekreačně sportující
populace. Zda na jejich denní režim, výživu a cvičení má vliv typ jejich
zaměstnání.

3.1 Úvod do problematiky

Pro praktickou část jsme zvolili fitness centrum v Českých Budějovicích.
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Je to nové, moderní a jediné fitness centrum v jihočeském kraji těchto rozměrů
a možností které nabízí. V jednom komplexu se nachází posilovna, dva
aerobikové sály, spinningový sál a velká relaxační zóna. Relaxační zóna nabízí
20m bazén, vířivé vany, saunu, římskou lázeň a masáže. Využili jsem možnosti
spolupráce s klienty fitness centra a zvolili jsme si téma diplomové práce
zjišťování výživových zvyklostí klientů fitness centra.

4. HYPOTÉZA PRÁCE
Hypotéza 1 :
Sportují pravidelně, mají určené cíle, ale na to nejdůležitější zapomínají – správná
výživa. Správná výživa vede ke zlepšení daných cílů.

Hypotéza 2 :
Klienty z fyzicky náročným zaměstnáním v posilovně moc nepotkáme. Důvody,
proč začínají cvičit jsou většinou zdravotní problémy.

5. METODIKA PRÁCE

5.1 popis zkoumaného souboru

Téma diplomové práce je zjišťování výživových zvyklostí klientů
fitness centra. Pro zjištění výživových zvyklostí jsme si vybrali kvantitativní
způsob výzkumu za pomoci dotazníků s následným vyhodnocením. Využili jsme
dotazník Doc. MUDr. Jindřicha Fialy, CSc., z Ústavu preventivního lékařství ,
lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který jsme rozšířili o další otázky
týkající se výživových zvyklostí.
Dotazník vyplnilo 90 klientů fitness centra, z toho 50 mužů a 40
žen. Jedná se o náhodně vybrané klienty. Celá verze dotazníku je uvedena
v příloze.
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6. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

6.1. první část

Zjišťování výživových zvyklostí klientů fitness centra

pohlaví: muž

50

žena

40

muži
ženy

muži

ženy

věk: 0 > 20

5

7

21 > 30

20

15

31 > 40

15

8

41 > 100

10

10

4

Graf 1 MUŽI

0 > 20
21 > 30
31 > 40
40 > 100

Graf 2 ŽENY

0 > 20
21 > 30
31 > 40
40 > 100

Závěr: Z grafu 1 lze vyčíst, že fitness centrum navštěvuje 70% dotázaných mužů
ve věku 20 - 40 let. Malou část tvoří studenti 2,5% a muži starší 40 let tvoří 17,5%
dotázaných. U žen nejsou rozdíly tak patrné. Studenti tvoří 17,5% dotázaných žen
a nejpočetnější skupina ve věku 20 - 40 let tvoří 57,5% žen. Ženy starší 40 let
tvoří větší část než muži stejného věku. Tvoří 25% dotázaných žen. Z výsledků
můžeme vyvodit závěr, že fitness centrum navštěvuji zejména lidé v produktivním
věku.

povolání fyzicky: lehké

38

středně těžké

20

těžké

10

student

20

nepracující

2

4

lehké
střední
těžké
student
nepracující

Závěr: Mezi lehké zaměstnání můžeme řadit například - řízení dopravních
prostředků, administrativa, úředníci, učitelé a jiné. Z 90 dotázaných 41,8% má
fyzicky lehké zaměstnání. 11% tvoří lidé s fyzicky těžkým povoláním. Po
prozkoumání dotazníku jsme zjistili, že 8 lidí z 10, kteří mají fyzicky těžké
zaměstnání, začali cvičit ze zdravotních důvodů.

1. Kolikrát týdně navštěvujete posilovnu?
a) jednou týdně

7

b) dvakrát týdně

38

c) třikrát týdně

22

d) více jak čtyřikrát týdně

18

e) nepravidelně

5

1x týdně
2x týdně
3x týdně
4x a více
nepravidelně

Závěr: Velkou skupinu tvoří odpovědi b) a c). Pro zlepšení zdravého životního
stylu a pro zlepšení fyzické kondice se doporučuje 2x - 3x týdně fyzická aktivita.
Tohoto trendu se řídí i většina klientů fitness centra. Jednou týdně navštěvuje
posilovnu 7,7% dotázaných. Odpověď a) vybrali pouze ženy. Více jak čtyřikrát
týdně navštěvuje fitness centrum 20% dotázaných a jsou to pouze muži.

2. Provozujete ještě jiné sportovní aktivity?
4

a) ano

80

b) ne

10

ano
ne

3. Pokud ano, jaké.......... squash, plavání, běh, jízda na kole, fotbal, lyžování,
aerobik, spinning, hokej

Závěr: Z dotazníku vyplývá, že sportující populace se snaží o pestrost
sportovních aktivit. Nejen posilování, spinning a aerobik, které mohou
navštěvovat ve fitness centru, ale sportovní aktivity v podobě jízdy na kole,
plavání, fotbalu, lyžování a jiné. Plných 88% dotázaných provozuje i jiné
sportovní aktivity.

4. Proč jste začal/a cvičit:
a) cvičení mě baví, cvičím už dlouho

45

b) mám problémy s nadváhou, nejsem spokojen/a se svojí postavou

23

c) mám zdravotní problémy

22

d) chci změnit svůj životní styl

10

cvičení m ě baví
nadváha
zdrav.
Porblém y
zm ěnit životní
styl

5

Závěr: Je vidět, že cestu do fitness centra nacházejí nejen sportovci, ale i lidé se
zdravotními problémy, nebo lidé s problémy s nadváhou. Tuto skupinu tvoří
49,5% dotázaných lidí. Pro odpověď d) chci změnit svůj životní styl se rozhodlo
10 žen ze 40 dotazovaných.

5. Dopřejete si po cvičení regeneraci (plavání, sauna, pára, vířivka )
a) ano, často

32

b) nepravidelně, občas

20

c) podle času

29

d) ne, nechodím

9

ano, často
nepravidelně
podle času
ne

Závěr: Fitness centrum v Českých Budějovicích nabízí nejen posilovnu, aerobik a
spinning, ale i velkou relaxační zónu, kde nalezneme masáže, plavecký bazén,
saunu, římskou lázeň a vířivé vany. Je to určitě jeden z hlavních faktorů, proč na
otázku relaxace po cvičení odpovědělo 35% dotázaných, že si často dopřejí
relaxaci.

6. Dodržujete při sportovní aktivitě pitný režim?
a) ano

75

b) podle chuti

8

c) ne

7

5

ano
podle chuti
ne

7. Kolik tekutin vypijete během dne?
1 – 1,5 l

18

1,6 – 2 l

25

2,1 l > a více

47

1-1,5
1,6-2
2> a více

8. Kolik tekutin vypijete při sportovní aktivitě?
Nic

8

0,1 – 0,5 l

35

0,6 – 1 l

30

1,1 > a více

17

nic
0,1-0,5
0,6-1
1,1> a více

5

Závěr: Při sportovní aktivitě je pitný režim důležitý. Nedostatečný přísun tekutin
a nadměrná ztráta tekutin negativně působí na výkonnost sportovce. Proto je
důležité, aby sportovec pil před, během i po tréninku v menších dávkách, ale
častěji. Stále se ukazuje, že poměrně velká část dotazovaných lidí na pitný režim
nedbá. 20% dotazovaných lidí nevypije během dne více jak 1,5 l tekutin.
Doporučený denní příjem tekutin činí 2,5 - 3 l. Pouze 52% dotazovaných lidí
dodržuje doporučený denní příjem tekutin.

9. Kouříte?
b) ano

18

c) ne

72

ano
ne

10. Pokud ano, kolik cigaret za den
0–5

8

6 – 10

5

11 – a více

5

5

0-5
0-10
11-a více

Závěr: 80% klientů fitness centra odpovědělo záporně na otázku kouření. 20%
dotazovaných kouří. Druhý graf nám znázorňuje množství vykouřených cigaret
během dne.

11. Používáte výživové doplňky?
a) ano pravidelně

23

b) už jsem nějaké vyzkoušel/a

17

c) jen to, co koupím na baru v posilovně

15

d) ne, nepoužívám

35

ano
vyzkoušela
koupím na baru
ne

Závěr: Zkušenosti s doplňky stravy má 60% dotazovaných klientů fitness centra.
V odpovědích se vyskytovali nejčastěji spalovače tuků ( L-karnitin ), proteinové a
gainerové nápoje, aminokyseliny. Tyto výživové doplňky se dají koupit v
posilovně na baru a 16,5% dotazovaných této služby využívá.

12. Snídáte?
a) ano, pravidelně

62

b) ne

13
5

c) ráno nestíhám, cestou do práce

15

ano
ne
nestíhám

Závěr:

Snídaně

je

základem

zdravé

výživy

a

neměli

bychom

jí

vynechávat.Vynechání může způsobit nedostatek energie po celý den. Pravidelně
snídá 68% dotazovaných lidí. 16,5% dotazovaných snídá jen pokud jim to ráno
časově vyjde, nebo cestou do práce. Nesnídá 14,5% klientů fitness centra. Je
zajímavé, že někteří klienti co odpověděli ne, v otázce 14 a 15 odpovídají, že
knihu o výživě či o cvičení četli.

13. V kolik hodin máte poslední jídlo ( přibližně ).
a) nejím po páté hodině

5

b) snažím se jíst do sedmi hodin

30

c) večer nejím

7

d) nehlídám se, jím i po desáté hodině

48

nejím po páté
jím do sedm i
večer nejím
nehlídám se

Závěr: Večeře je stejně důležitá jako snídaně či oběd. Měla by obsahovat
5

dostatek bílkovin, ale i sacharidů pro doplnění glykogenu. Z grafu můžeme zjistit,
že pouze 38,5%

dotázaných se snaží nejíst v pozdních večerních hodinách.

Večeři si můžeme dát v osm hodin, pokud jdeme spát mezi desátou a jedenáctou.
Nesmí to však být kompletní menu a večerní pohodu nesmí vůbec narušit.

14. Četl/a jste nějakou knížku o výživě?
a) ano, zajímám se o to

28

b) jednu jsem četl/a

32

c) ne, nečetl/a

30

ano
jednu
ne

15. Četl/a jste nějakou knížku o cvičení?
a) ano, zajímám se o to

38

b) jednu jsem četl/a

20

c) ne, nečetl/a

32

ano
jednu
ne

Závěr: Čerpání informací z publikací o zdravém způsobu života, zdravé výživě či
správnému cvičení je bráno pro dotazované klienty fitness centra spíše za
inspiraci. Knižních publikací je na trhu mnoho, ale v dnešní době najdeme i jiné
zdroje, které nás nabádají k lepšímu životnímu stylu. Ať jsou to časopisy, reklamy
5

a v neposlední řadě televizní programy.

6.2. druhá část
Chí-kvadrát je důležitý statistický test, používá se k porovnání dvou
rozdělení. Ta mohou být zadána nějakým vzorcem a nebo sadou konkrétních
hodnot – takovému rozdělení se pak říká empirické. Vlastní testování v tomto
případě zahrnuje empirické rozdělení (testovaných dat) a sčítání četností v těchto
intervalech. [18] Použili jsme test programu EpiInfo verze 6 STATCALC, a v
něm jsme porovnaly všechna získaná data. Z rozdílů četností se nakonec odvodí
testové kritérium, na základě kterého se rozhodneme o náhodnosti.
Níže uvedené tabulky nám poukazují na četnost odpovědí, které jsme
rozdělili do čtyř skupin podle věku: 0 - 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 100 let
0-20 let

0x

< 1x
měs.

1-2x
měs.

3-4x
měs.

1-2x
týdně

3-4x
týdně

5-6x
týdně

Denně

Obilniny,
pečivo, rýže,
těstoviny

6

1

2

8

6

11

11

3

Brambory

26

1

4

3

8

5

1

0

Zelenina

14

1

3

11

11

4

3

1

Ovoce

13

5

1

8

8

6

7

0

9

1

6

10

12

9

1

0

20

2

3

8

4

6

4

1

23

2

4

4

6

7

2

0

28

3

6

7

3

1

0

0

10

2

7

7

4

11

4

3

Mléko a
mléčné
výrobky
Maso, drůbež,
ryby, vejce,
luštěniny
Masné výrobky
( uzeniny,
paštiky…..)
Tuky a
vysokotučné
potraviny
Cukry a silně
sladké výrobky

5

21-30 let

0x

< 1x
měs.

1-2x
měs.

3-4x
měs.

1-2x
týdně

3-4x
týdně

5-6x
týdně

Denně

Obilniny,
pečivo, rýže,
těstoviny

28

4

5

12

22

35

19

15

Brambory

94

11

6

10

10

9

0

0

Zelenina

33

0

2

11

18

44

26

6

Ovoce

38

3

9

17

27

34

11

1

40

2

8

19

28

29

11

3

59

3

6

13

13

27

9

10

105

4

9

3

7

7

5

0

124

4

5

4

3

0

0

0

Cukry a silně
sladké výrobky

82

13

7

11

15

10

2

0

31-40 let

0x

< 1x
měs.

1-2x
měs.

3-4x
měs.

1-2x
týdně

3-4x
týdně

5-6x
týdně

Denně

Obilniny,
pečivo, rýže,
těstoviny

9

1

9

13

11

20

13

16

Brambory

57

0

4

13

6

3

9

0

Zelenina

3

1

10

4

11

18

35

10

Ovoce

5

4

11

13

22

27

10

0

19

6

9

7

18

30

3

0

41

0

5

5

12

9

9

11

61

2

5

8

8

8

0

0

73

9

7

3

0

0

0

0

52

10

9

13

6

2

0

0

Mléko a mléčné
výrobky
Maso, drůbež,
ryby, vejce,
luštěniny
Masné výrobky
( uzeniny,
paštiky…..)
Tuky a
vysokotučné
potraviny

Mléko a mléčné
výrobky
Maso, drůbež,
ryby, vejce,
luštěniny
Masné výrobky
( uzeniny,
paštiky…..)
Tuky a
vysokotučné
potraviny
Cukry a silně
sladké výrobky

5

41-100 let

0x

< 1x
měs.

1-2x
měs.

3-4x
měs.

1-2x
týdně

3-4x
týdně

5-6x
týdně

Denně

Obilniny,
pečivo, rýže,
těstoviny

10

3

4

10

16

23

11

3

Brambory

42

9

2

9

9

9

0

0

Zelenina

11

0

4

10

11

21

19

4

Ovoce

12

4

7

19

15

7

10

6

7

10

7

9

33

3

8

3

27

3

4

16

14

6

4

6

28

3

18

13

12

6

0

0

60

12

7

1

0

0

0

0

27

15

8

10

14

2

4

0

Mléko a mléčné
výrobky
Maso, drůbež,
ryby, vejce,
luštěniny
Masné výrobky
( uzeniny,
paštiky…..)
Tuky a
vysokotučné
potraviny
Cukry a silně
sladké výrobky

V teoretické části jsme poukázali na správné složení stravy. Rozdělení
živin během dne a jejich potřebný příjem. V následují tabulce je procentuelně
znázorněno kolik dotazovaných lidí se správně stravuje během dne. Opět se nám
potvrzuje hypotéza 1, že dotazovaní lidé mají nedostatečný příjem živin.

0-20 let

21-30 let

31-40 let

41-100 let

obiloviny

52 %

49,2 %

53,4 %

46,2 %

brambory

12,5 %

6,4 %

13 %

11,2 %

zelenina

16,6 %

54,2 %

68 %

55 %

ovoce

27 %

32,8 %

40,3 %

28,7 %

mléko

21 %

30,7 %

36 %

17,5 %

maso, drůbež

37,5 %

37,8 %

28,3 %

45 %

masné výrobky

35,4 %

12 %

26,1 %

38,7 %

tuky

91,6 %

97,8 %

100 %

100 %

cukry

54,1 %

80,6 %

91,5 %

75 %

5

Následně jsme tyto skupiny porovnávali mezi sebou v programu EpiInfo.
Výsledky nám poukazují na hodnotu p, která ukazuje hladinu významnosti.

Výsledek testu v %

Interpretace – náhodnost dat

0–1%

téměř jistě nenáhodná

1-5%

podezředlá (asi nenáhodná)

5 - 10 %

trochu podezřelá (možná nenáhodná)

10 - 90 %

pravděpodobně náhodná data

90 - 95 %

trochu podezřelá (možná nenáhodná)

95 - 99 %

podezředlá (asi nenáhodná)

99 - 100 %

téměř jistě nenáhodná

Je-li hodnota p rovna nebo menší 0,05 je rovna rozdílu 5% hladině významnosti.
Je-li hodnota p rovna nebo menší 0,01 je rovna rozdílu 1% hladině významnosti.
Zeleně jsou vyznačeny hodnoty p, které jsou v hladině významnosti.

Obilniny, pečivo, rýže, těstoviny
0-20

21-30

31-40

41-100

0-20

X

21-30

0,49

X

31-40

0,52

0,05

X

41-100

0,79

0,46

0,04

X

0-20

21-30

31-40

41-100

Brambory

0-20

X

21-30

0,08

X

31-40

0,03

0,00

X
6

41-100

0-20

21-30

31-40

41-100

0,02

0,28

0,00

X

0-20

21-30

31-40

41-100

Zelenina

0-20

X

21-30

0,00

X

31-40

0,00

0,00

X

41-100

0,01

0,3

0,01

X

0-20

21-30

31-40

41-100

Ovoce

0-20

X

21-30

0,09

X

31-40

0,00

0,01

X

41-100

0,16

0,00

0,00

X

21-30

31-40

41-100

Mléko a mléčné výrobky
0-20
0-20

X

21-30

0,31

X

31-40

0,18

0,03

X

41-100

0,00

0,00

0,00

X

31-40

41-100

Maso, drůbež, ryby, vejce, luštěniny
0-20

21-30
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0-20

21-30

31-40

41-100

0-20

X

21-30

0,62

X

31-40

0,08

0,22

X

41-100

0,59

0,05

0,03

X

31-40

41-100

Masné výrobky ( uzeniny, paštiky…..)
0-20

21-30

0-20

X

21-30

0,02

X

31-40

0,24

0,07

X

41-100

0,08

0,00

0,00

X

21-30

31-40

41-100

Tuky a vysokotučné potraviny
0-20
0-20

X

21-30

0,00

X

31-40

0,00

0,05

X

41-100

0,00

0,00

0,05

X

21-30

31-40

41-100

Cukry a silně sladké výrobky
0-20
0-20

X

21-30

0,00

X

31-40

0,00

0,16

X

41-100

0,00

0,00

0,01

X

Při zjišťování rozdílu mezi skupinami se používají statistické testy. Ptáme
se, zda pozorovaný rozdíl mezi skupinami je statisticky významný či nikoliv.
Statistickou významnost označujeme písmenem p. Hodnota p je od
6

0-1. K

testování je nejprve nutné formulovat nulovou hypotézu. Nulovou hypotézu nikdy
nepotvrzujeme, pouze ji zamítáme s určitým stupněm chyby. Pouze zamítnutím
nulové hypotézy něco vědecky dokazujeme.[19]
V našem případě je nulová hypotéza : Rekreačně sportující populace má
správné výživové zvyklosti. Proti nulové hypotéze musíme postavit alternativní
hypotéza, která se liší. Naše alternativní hypotéza zní: Sportují pravidelně, mají
určené cíle, ale na to nejdůležitější zapomínají – správná výživa. Mají
nedostatečný denní příjem živin. Testem pak zjišťujeme, zda nulovou hypotézu
zamítneme nebo nezamítneme. Zvolili jsme si hladinu významnosti 0,05. Během
testu se spočítá hodnota p, je-li menší nebo rovna zvolené významnosti, pak
nulovou hypotézu zamítáme (to znamená nalezli jsme rozdíl, platí alternativní
hypotéza), je-li větší než zvolená hladina, pak ji nezamítáme. Hodnota p pak
zobrazuje pravděpodobnost, s jakou obdržíme pozorovaný rozdíl, pokud ve
skutečnosti nulová hypotéza platí. [19]
Závěr:
Za pomoci chí-kvadrátu jsme potvrdili hypotézu 1. Hodnota p která je
menší nebo rovna 0,05 je v 65% porovnaných skupin. Potvrdila se v 65%
alternativní hypotéza, že dotazovaní klienti by měli začít se změnou ve stravovaní.

ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo zjistit výživové zvyklosti klientů fitness
centra a poukázat na problémy dnešní rekreačně sportující populace. Dotazovaná
skupina lidí první krok k lepšímu životního stylu již udělala. Koupili si členskou
kartu do fitness centra a začali cvičit. Jenže samotné cvičení nestačí. Lepších
výsledků a dosažení daných cílů dosáhneme rychleji a hlavně kvalitněji, když
budeme dodržovat i správnou výživu. Při vyplňování dotazníků jsme se setkali s
reakcemi, že to by asi měli, nebo že by rádi, ale nemají čas. Určitě se životospráva
dnešní populace zlepšila vzhledem k minulosti. Tato práce může napomoci k
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uvědomění si nedostatků ve správné výživě a učinit další krok k lepšímu
životnímu stylu.
Zjišťujeme, že jeden z impulsů, proč začít cvičit, se stále častěji ukazuje
zdravotní problém, nebo problémy s nadváhou. Potvrdila se hypotéza 2 o důvodu
cvičení lidí s fyzicky těžkým zaměstnáním. 8 z 10 lidí uvedlo důvod návštěvy
fitness centra zdravotní problémy. Zjistili jsme, že tuto skupinu tvoří 7 lidí nad 40
let a jsou to muži a jedna žena. 50% spolupracuje s osobními trenéry a před tím
pravidelně nesportovali.
Za pomoci chí-kvadrátu jsme potvrdili hypotézu 1. Hodnota p která je
menší nebo rovna 0,05 je v 65% porovnaných skupin. Potvrdilo se, že dotazovaní
klienti by měli začít se změnou ve stravovaní.
Věříme, že dotazník pomůže nejen dotazovaným klientům, ale i čtenářům
mé práce, si uvědomit problematiku dnešní dospělé populace. Péči o zdraví
bychom neměli řadit až na konec dlouhého řetězce.
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PŘÍLOHY

DOTAZNÍK: Zjišťování výživových zvyklostí klientů fitness centra
pohlaví: muž
žena
věk: ….....................................
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povolání fyzicky: lehké
středně těžké
těžké
student
nepracující
5.

Kolikrát týdně navštěvujete posilovnu?
a) jednou týdně
b) dvakrát týdně
c) třikrát týdně
d) více jak čtyřikrát týdně
e) nepravidelně

2. Provozujete ještě jiné sportovní aktivity?
a) ano
b) ne
3. Pokud ano, jaké …..............................................................
…..............................................................
4. Proč jste začal/a cvičit :
a) cvičení mě baví, cvičím už dlouho
b) mám problémy s nadváhou, nejsem spokojen/a se svojí
postavou
c) mám zdravotní problémy
d) chci změnit svůj životní styl
5. Dopřejete si po cvičení regeneraci ( plavání, sauna, pára, vířivka )?
a) ano, často
b) nepravidelně, občas
c) podle času
d) ne, nechodím
6. Dodržujete při sportovní aktivitě pitný režim?
a) ano
b) podle chuti
c) ne
7. Kolik tekutin vypijete během dne?
….......................................................................
8. Kolik tekutin vypijete při sportovní aktivitě?
…......................................................
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9. Kouříte?
a) ano
c) ne
10. Pokud ano, kolik cigaret za den

...................................................

11. Používáte výživové doplňky?
a) ano pravidelně, jaké:
b) už jsem nějaké vyzkoušel/a, jaké:
c) jen to, co koupím na baru v posilovně, jaké:
d) ne, nepoužívám
12. Snídáte?
a) ano, pravidelně
b) ne
c) ráno nestíhám, cestou do práce ...............
13. V kolik hodin máte poslední jídlo ( přibližně ).
a) nejím po páté hodině
b) snažím se jíst do sedmi hodin
c) večer nejím
d) nehlídám se, jím i po desáté hodině
14. Četl/a jste nějakou knížku o výživě?
a) ano, zajímám se o to
b) jednu jsem četl/a
c) ne, nečetl/a
15. Četl/a jste nějakou knížku o cvičení?
a) ano, zajímám se o to
b) jednu jsem četl/a
c) ne, nečetl/a

6

Jak často zařazujete různé potravinové skupiny do jednotlivých denních
jídel? Jaká je obvyklá skladby Vaší snídaně, oběda, večeře, svačin/y?
Vybranou odpověď označte křížkem.
Snídaně

< 1x
měsíčn
ě

1-2x
měsíčn
ě

3-4x
měsíčn
ě

1-2x
týdně

3-4x
týdně

5-6x
týdně

Denně

< 1x
měsíčn
ě

1-2x
měsíčn
ě

3-4x
měsíčn
ě

1-2x
týdně

3-4x
týdně

5-6x
týdně

Denně

Obilniny, pečivo,
rýže, těstoviny
Brambory
Zelenina
Ovoce
Mléko a mléčné
výrobky
Maso, drůbež, ryby,
vejce, luštěniny
Masné výrobky (
uzeniny, paštiky…..)
Tuky a vysokotučné
potraviny
Cukry a silně sladké
výrobky

Oběd
Obilniny, pečivo,
rýže, těstoviny
Brambory
Zelenina
Ovoce
Mléko a mléčné
výrobky
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Maso, drůbež, ryby,
vejce, luštěniny
Masné výrobky (
uzeniny, paštiky..)
Tuky a vysokotučné
potraviny
Cukry a silně sladké
výrobky

Večeře

< 1x
měsíčn
ě

1-2x
měsíčn
ě

3-4x
měsíčn
ě

1-2x
týdně

3-4x
týdně

5-6x
týdně

Denně

< 1x
měsíčn
ě

1-2x
měsíčn
ě

3-4x
měsíčn
ě

1-2x
týdně

3-4x
týdně

5-6x
týdně

Denně

Obilniny, pečivo,
rýže, těstoviny
Brambory
Zelenina
Ovoce
Mléko a mléčné
výrobky
Maso, drůbež, ryby,
vejce, luštěniny
Masné výrobky
(uzeniny, paštiky...)
Tuky a vysokotučné
potraviny
Cukry a silně sladké
výrobky

Svačiny a jiné
Obilniny, pečivo,
rýže, těstoviny
Brambory
Zelenina
Ovoce
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Mléko a mléčné
výrobky
Maso, drůbež, ryby,
vejce, luštěniny
Masné výrobky (
uzeniny, paštiky...)
Tuky a vysokotučné
potraviny
Cukry a silně sladké
výrobky

Shrnutí

Cílem diplomové práce bylo zjistit výživové zvyklosti klientů fitness centra a
poukázat na problémy dnešní rekreačně sportující populace. V teoretické části
jsme poukázali na správné složení stravy. Rozdělení živin během dne a jejich
potřebný příjem. Pro praktickou část jsme zvolili kvantitativní způsob výzkumu
pomocí dotazníku s následným vyhodnocením.
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Tato práce může napomoci k uvědomění si nedostatků ve správné výživě a učinit
další krok k lepšímu životnímu stylu.

Resume

Aim this diploma work was find out nutrition ways clients fitness centre and refer
to problems today's recreationally sports population. In theoretic parts we're
pointed on correct constitution fare. Fission nutriments daytimes and their needed
receipt. To practical part we're elected quantitative way research by the help of
questionnaire with resulting evaluation.
This work is able to on assist in to appreciation poverty of in correct sustenance
and do next step towards better style of life.
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