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Energetická hodnota metabolismu
•
•
•
•
•
•

např. 40let pracující muž 80kg, 180cm
Klidový metabolismus 1MET 7900kJ (nepřímo dle spotřeby kyslíku)
+10% na trávení stravy 790kJ, tj.8690kJ
Termoregulace 1675kJ, 10365kJ
Běžný nutný pohyb, ale nesportuje 1635kJ
Celkový výdej denně 12000kJ, týdně 84000kJ-20000kcal,
cca 2800kcal denně
• Prevence ICHS, dalších 1400kJ, týdně celkem 93800kJ
• Ale 20ti letý + 12 intenzivních tréninků (z toho 10 plaveckých) po 2
hodinách dělá celkem dle tabulek násobků MET (11x - 16x) cca
80000kJ týdně, denně tedy navíc 11430kJ
• Denně klid 6800, trávení 800, termo 1700, pohyb 11430kJ, týdně
tedy celkem 145100kJ-35000kcal, cca 5000kcal denně a musí je
sníst!!!
• Nesportovec 2800kcal vs. „vrcholový“ sportovec 5000kcal denně!
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Proč používat doplňky?
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Pitný režim – iontové nápoje
Vitaminy, stopové prvky, minerální látky
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- Tradiční čínská medicína
Kloubní výživa
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Závěry
Literatura
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Přehled doplňků stravy – schema
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Jen doplněk!

proč

Od slova doplnit pochází doplňky výživy (stravy), vedeny jsou pod zákonem
Na 1. místě je plnohodnotná „normální“ strava pro sportovce.
Na mysli mám 2-3 teplá jídla denně a další 3-5 menších (svačiny, 2.večeře)
Bohatá na všechny základní živiny, blízkému ideálním poměru 60:20:20.
Bohatá dále na vlákninu, vitaminy, stopové prvky, minerály.
Pravidelný pitný režim, pít vodu v pravém slova smyslu, hypotonické nápoje.

Doplňky stravy doporučuji a hlavní důvody jejich užívání jsou:
• v zimním období (např. vitaminy), při užívání perorální antikoncepce (Fe, B vit.)
• v případě časové tísně dočasné a hlavně stálé (u mužů)
• v případě diet (vegetariánství, celiakie, alergie, …)
• Využitelnost většího množství živin, redistribuce krve v organismu, tekuté formy
• při závodech zvyšují sportovní výkon, doporučuji jen když to myslíte opravdu
vážně, trénink a další komplexní příprava (životospráva) je jinak příkladná
• Výhradně pro plavce starší 15ti let!
• Používat jen vyzkoušené a tradiční výrobce potravinových doplňků
• Vždy konzultace s rodiči, trenérem, sportovním lékařem, pozor na alergie
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Náhrada energie ze stravy - výjimka

sacharidový
nápoj, maltodextriny
tekutá forma,
i do iontových nápojů

burákové máslo

proteinová tyčinka
Fitness potraviny
Kaše, pudinky,
palačinky, ….
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Náhrada energie ze stravy - výjimka

Gainery
sacharido-proteinový nápoj
tekutá forma

Aminokyseliny BCAA
leucin, izoleucin, valin
glutamin, arginin (tekuté)

Různé typy proteinů: syrovátka, kasein, sójové, hovězí, vaječné

Omega-3
mastné kyseliny
EPA + DHA
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Pitný režim – iontové nápoje
• 2 litry denně, při sportování i 4 l
• Kontrola hmotnosti, barvy moči, hustota
moči při tréninku
• Doplnění iontů při sportu, nejen vody, Na,
K, Cl, Mg – možné křeče
• Udržování rovnováhy vnitřního prostředí
• V horku a vlhku více tekutin (typické
bazénové prostředí)
• Více vody než je isotonický nápoj,
hypotonické nápoje, pozor na
hyponatremii (málo sodíku)
• Hypertonické nápoje v zimě nebo při delší
vytrvalostní zátěži, vyšší obsah sacharidů
(maltodextriny)
• Při závodech pít hodně, ale po malých
množstvích, časté močení

8

Vitaminy, stopové prvky, minerální látky
•
•
•
•
•
•
•

Vitamin C, B, E, A, D (lipo vs. hydro)
Multivitaminy (opatrně s dávkou)
Selen, zinek, měď, mangan, jód
Fortifikované potraviny (USA vs. Evropa)
Další antioxidanty, koenzym Q10, wobenzym, probiotika
Hořčík, vápník, železo, fosfáty, sodík … jedlá soda 1-2g ve vodě
Biotin (USA vs. Evropa)

9
Nedostatek vs. přebytek vitaminů

Ovoce a zelenina jsou základ

• Energetické nápoje (Redbull, Semtex …)
• Kamikaze
• Speed
1 max. 2 na den závodů!
• Shleha
Ne pro děti do 15let!
• Energy shot …
Účinné látky:
• Beta-Alanin, Karnosin, Tyrosin, Guarana
• Speciální místo zde má Kofein
• Kombinace se sacharidy, aminokyselinami, NO produkty …
Doping!!!:
• efedrin, kokain, amfetaminy, kortizol, adrenalin, clenbuterol…

stimulanty

Stimulanty s kofeinem
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• Stimulace nervové soustavy (stimulanty s kofeinem)
• Zvýšení průtoku krve do a ze svalů (NO produkty)
• Široké spektrum látek stimulující produkci oxidu
dusnatého (NO) v buňkách
• Arginin
• Citrulin
• Ornitin

stimulanty

NO produkty - Nitrox pumpy

Pozor, koncentrované,
kombinované formy!
Nepřeberné množství druhů.
• Inosin (dodává kyslík do svalů)
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Kofein

• Nejrozšířenější doplněk stravy na světě
• z kávy, čaje, kakaovníku
2 efekty:
• Povzbudivý účinek, zvyšuje produkci katechol.
• Zvyšování hladiny glukózy
• Podporuje hubnutí, zvyšuje lipolýzu
• Zvyšování tělesné teploty

Dávkování:
100mg, 200mg, max. 400mg/den, před výkonem
V kávě 60-120mg, v energy nápojích 30-250mg

stimulanty

• Používat výhradně před výkonem

Nežádoucí účinky:
• dočasné zvýšení krevního tlaku
• trávicí potíže
• nespavost (neřešit dalšími léky)
• Při vysokých dávkách: bušení srdce, …
Pozor na stálé pití kolových nápojů!
Pozor na koncentrované stimulanty!
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Zvyšující se tolerance organismu
• Nutné cyklování

Kreatin
samostatná kapitola

•
•
•
•

Zásobárna fosfátu ve svalech (endogenní látka)
Zvýšení obsahu CP ve svalech (o 20%, až o 60%)
Zvýšení obsahu vody ve svalech
Zvětšení svalových vláken

Formy
• Monohydrát (doporučuji)
• Ethyl ester
• Nitrát
• Malát
• Pyruvát
Užívání:
• Nasycovací fáze (týden), 15-20g denně
• Udržovací fáze (závodní období), 5-10g denně

Anaerobní práce:
ATP → ADP + energie pro svalový stah
CP + ADP → ATP + C
Glukóza → ATP + 2 LA

Důležité je hodně pít, ochrana funkce ledvin!
Vhodná je kombinace s jednoduchými sacharidy.
Mohou být častěji pozorovány svalové křeče.
Nejsou zde ale žádné další vedlejší účinky.
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Anabolizéry, nejsou anabolika
• Zvyšují sílu a nárůst svalů zvýšením anabolických
pochodů v organismu
• HMB (hydroxy metylbutyrát)
max. 3g denně
• Tribulus (kotvičník zemní)
• Prohormony (povoleny pouze v USA, v Evropě je to bráno
jako doping)
• Pozor na dovezené doplňky výživy z USA nebo Číny,
pochybné internetové stránky (levné, dostupné, ale
nebezpečné, často podvodné) Ne secondhand!
• Nutrend, Aminostar, Kompava, zahraniční Weider, …
• Podpora přirozeného tréninkového efektu
(trénink, jídlo, spánek)
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Léky
• Volně prodejné (acylpyrin, ibuprofen, acylkoffin)
Snížení bolesti, horečky, menší srážlivost krve,
mají protizánětlivý účinek
• Nosní spreje (nasivin, olynth ) – podpora dýchání
Nežádoucí účinky: žaludeční problémy, krvácivost

• Užívané na předpis, např. astma
podpora dýchání (bronchodilatátory)
• Pozor na zakázané
látky v „běžných“ lécích
o Pseudoefedrin (chřipka)
o Fentanyl (náplasti)
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Kloubní výživa
•
•
•
•
•

Glukosamin
Chondroitin
MSM
Kolagen
Kurkumin

„Bájný“ ALAVIS pro koně,
je už i pro lidi 
ramena, kolena, kotníky, lokty
Pomáhá fyzioterapie, kompenzační
cvičení, protahování, oprava
naučených pohybů.

16

Doplňky pro spalování tuků
Extrakty ze zeleného čaje
Extrakty z pepře
Synefrin
Karnitin
Kofein v menších dávkách
Chrom
HCA – kyselina hydroxy citronová
- Zlepšují trávení, zvyšují teplotu, regulují
chuti na sladké
- Ale mění metabolismus živin, nevhodné
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Doping
• www.antidoping.cz (definice, všechny informace)
• Exogenní látky nebo látky ve zvýšeném množství, které
mají výrazné vedlejší účinky, etika
• Anabolické steroidy (deriváty TST)
• Hormony, prohormony, růstové f.
• Narkotika (analgetika, sedativa, …)
• Drogy (alkohol, marihuana, …)
• Krevní doping – EPO, autotrasfůze
• Stimulanty (Kokain, Adrenalin, …)
• Diuretika (léky pro vylučování vody, maskování)
• Léky na předpis (astma, nachlazení, proti bolesti …)
• Sleduje se kofein

18

• Dobrá forma plavce po celý rok s %tuku kolem 12-16%, ne
jako silové sporty, ne jako běžci
• Iontové nápoje, gainery, multivitaminy, kloubní výživa?,
antioxidanty, minerály, užívat s mírou a stále
• Měsíc před závody upravit podíl tuků ve výživě i v těle pod
14% (kluci pod 10%)
• Snížení hmotnosti, cca 3-4kg (přiblížit se somatotypu 253,
mimo sezónu 352)
• 14 dnů před závodem nasadit kreatinovou kůru a hodně pít,
navýšení hmotnosti do závodu o cca 2-3kg
• Sacharidová superkompenzace týden, dva nebo alespoň
doplnění glykogenových zásob v těle nejpozději den před
závodem na 100% (důležitá je večeře před závodem)

taktika

Taktika užívání doplňků pro plavce
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• Ve dnech závodů, dobré zavodnění s ionty a minerály,
udržovat po celou dobu závodů, začít brzy ráno 0,5l čaje
• Běžné je močení každých 45 min., při závodu tekutiny v těle,
ne v žaludku nebo močovém měchýři
• Doplňovat kreatin po 1-2g v 6 dávkách denně
• stimulanty a NO produkty v pravý čas a ve správném
bezpečném, vyzkoušeném množství, vazodilatace, časové
naplánování je klíč úspěchu (dopoledne)
• Léky na předpis jen s doporučením lékaře, volně dostupné
pouze dle příbalového letáku a ve vhodný čas
• Lehký oběd, celkově málo „normálního“ jídla, bohatá večeře!
• Orálně neužívat nic na uklidnění (léky na spaní, antidepresiva,
fenistil, …)

taktika

Taktika užívání doplňků pro plavce
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Závěry
•
•
•
•
•
•
•
•

Trénink, jídlo, odpočinek!
Suplementy doplňují vyvážený jídelníček a poctivý trénink
Doplňky výživy zvyšují sportovní výkon
Vhodné jsou pouze pro sportovce nad 15 let
Nutné studovat problematiku doplňků výživy, co, kdy a jak
Informační chaos na internetu, sledovat ověřené weby
Nakupovat pouze ze známých a osvědčených zdrojů
Užívání je na vlastní zodpovědnost, do 18let nesou
zodpovědnost zákonní zástupci
• Dopovat je nesmysl!
• Nezneužívejte doplňky výživy k „normálnímu“ jídlu a pití
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Doporučuji.
Nejlepší kniha současnosti, nejen o
doplňcích výživy v češtině.
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Děkuji za pozornost.
Otázky?

jakub.minar@email.cz
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