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PROFESOR LIBOR VÍTEK RADÍ SPORTOVCŮM:

JAKÉ JSOU HLAVNÍ ZÁSADY
SPORTOVNÍ VÝŽIVY?
n zcela zásadní
Výživa má pro sportovní výko
až o desítky procent.
význam, může ho ovlivňovat
šich čtenářů je
A protože naprostá většina na
zhodli jsme se
sama aktivními sportovci, ro
rtnerem Gatorade,
vám ve spolupráci s naším pa
pojem na světě,
nejprodávanějším iontovým ná
, a čeho se naopak
poradit. Co byste měli jíst, pít
lamám na doplňky
vyvarovat? Jak nenaletět rek
it pochybnými
sportovní výživy nebo se neříd
dietami?

A

bychom vám dokázali poradit
opravdu dobře, požádali jsme
o spolupráci předního českého odborníka na sportovní výživu, Prof. MUDr. Libora Vítka
PhD, MBA z 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,
který radí s výživou desítkám profesionálních sportovců včetně medailistů z posled34 ProHockey

ních olympijských her. V našem třídílném
seriálu pan profesor poradí i vám.
„Sportovní výživa zdaleka není jen o tom, abychom dokázali pokrýt během tréninku nebo zápasu
energetický nárok našeho těla. Sportovní výživou
významně ovlivníme i vlastní tělesnou konstituci,
tedy množství svalové hmoty a tukové tkáně, ale
i třeba schopnost našeho těla regenerovat nebo

ovlivňovat imunitní funkce,“ vysvětluje profesor
Vítek.
JAK NENALETĚT VĚDECKY
NEPODLOŽENÝM DIETÁM A VÝŽIVOVÝM
DOPLŇKŮM
Na internetu dnes najdete nekonečno informací a „zaručených“ postupů, jak a co správně jíst
a jaké si koupit doplňky stravy. V silách běžného
sportovce není, aby se často v protichůdných názorech vyznal. „Dnes na internetu od různých, často
i proklamovaných nutričních poradců najdete argument pro téměř jakýkoliv přístup ve výživě. I když
si vyberete sebeabsurdnější dietu, vždy najdete
nějaké informace, který vás ve vašem výběru utvrdí. Samozřejmě takový článek nebývá založen na
žádných vědeckých datech a výzkumech. Leckdy
i profesionální sportovci tomu přesto věří.“
Jak se ale třeba trenéři mládežnických týmů
nebo rodiče mladých sportovců mají zorientovat
v záplavě těchto informací?
„Řešením je porozumět základním principům:
vědět, jak funguje lidské tělo v klidu i při zátěži,
jak využívá energetické zdroje, i jakým způsobem
tyto zdroje zpracovává. Dále je nezbytné všechny
informace, které chceme využívat, ověřovat z nezá-

vislých zdrojů a kriticky je posuzovat. Koneckonců
i tento článek by měl být návodem, jak ke sportovní
výživě přistupovat,“ míní profesor Vítek.
JAK HODNOTIT SPORTOVNÍ JÍDELNÍČEK?
V úvahu je nutno brát mnoho aspektů, ty nejdůležitější pro vás vybral a okomentoval profesor Vítek:
1) Kvantitativní aspekt aneb kalorický příjem vs. energetický výdej
„Jsou sportovci, kteří nemohou přibrat (zejména
svalovou hmotu), ale překvapivě i mnoho těch,
kteří mají problém s nadváhou (vzhledem ke sportu, který dělají). Přibrat svalovou hmotu je přitom
objektivně těžší, než udržet si vzhledem ke svému
sportu správnou váhu. Je jasné, že hokejista a fotbalista potřebují mít zcela jinou stavbu těla, zcela
jiné množství svalů.“
2) Kvalitativní aspekt sportovního jídelníčku
„Hlavní zásady sportovního jídelníčku se příliš neliší od principů racionální stravy, alespoň co se týká
zastoupení hlavních živin. Tedy bílkovin, tuků a sacharidů. Ty by měly mít podíl na celkovém kalorickém příjmu zhruba v poměru uvedeném v tabulce
níže, samozřejmě při zohlednění typu sportovní aktivity a dalších specifik.“
Bílkoviny: 15 - 20 %
Tuky: 20 - 30 %
Sacharidy: 50 - 55 %
„Ještě důležitější je pak absolutní příjem bílkovin a sacharidů. Přestože vysokobílkovinné diety
jsou mezi sportovci velmi populární, mohou vést
k nižší fyzické výkonnosti, zejména přetěžováním
jater, ledvin i kardiovaskulárního aparátu. Množství
bílkoviny by nemělo nikdy převýšit 2 g na kilogram
váhy sportovce. Často sportovcům stačí množství
i podstatně nižší. Naopak sacharidy, zejména ty
komplexní (nesladké), by měly tvořit základ sportovního jídelníčku a přijímány by měly být v množství 5-8 g na kilogram váhy.“

3) Aspekt správného časování příjmu potravy
„Toto je naprosto klíčové pro správnou regeneraci
lidského těla. Nejde tedy jen o to, kolik toho sportovec denně sní a jaká je skladba jídelníčku, jde
také o správné načasování. Samozřejmostí musí
být pravidelnost. A zejména správné hospodaření se zdroji energie pro sportovní výkon. Toto je
obzvláště důležité pro štíhlejší sportovce s velmi nízkým procentem tělesného tuku, ale platí to
i obecně. Velkou chybou je také nesnídat. Absence
ranního jídla vede, zjednodušeně řečeno, k prohlubování celkové únavy.“
„Speciální a extrémně důležitou částí sportovní
výživy je pak doplňování spotřebovaného svalového glykogenu po zátěži. Je nezbytné, aby se sportovec půl hodiny po tréninku najedl a napil a začal
tak s doplňováním spotřebovaných sacharidů. Pokud to neudělá, nemůže dojít ke správné regeneraci
svalového glykogenu.“
4) Specifický aspekt dle somatotypu sportovce
„Ektomorf je typicky velmi štíhlý sportovec s minimem tuku. Takový somatotyp nevydrží například
dlouhý trénink nebo zápas, aniž by v průběhu doplňoval energii. Oproti tomu endomorf mající větší tukovou zásobu vydrží se svou tělesnou energií déle,
a tak energii může doplnit třeba až po tréninku.“
5) Hydratace
„Sportovní jídelníček není jen o příjmu energie a důležitých živin, sportovec se musí starat přirozeně

i o svůj pitný režim. Málokdo si uvědomuje, jak úbytek tekutin zhoršuje fyzickou výkonnost. Odborné
studie uvádí, že již 1 - 2 % úbytek tekutin zhoršuje
fyzickou výkonnost, přestože to většinou sportovec ještě subjektivně nevnímá. Deficit tekutin 5 %
zhoršuje fyzickou výkonnost dokonce až o 30 %.“
„Obecně proto platí, že trvá-li sportovní aktivita
hodinu či více, bez doplnění vody, minerálů a energie se neobejdete, pokud nechcete, aby to negativně ovlivnilo váš sportovní výkon. Není přitom
možné vystačit si pouze s obyčejnou vodou. Kromě
plnohodnotného doplnění tekutin a zabránění dehydratace je potřeba dodat tělu i všechny důležité
minerály jako hořčík, sodík, vápník nebo draslík.
A přesně k tomu jsou určené iontové nápoje,“ říká
profesor Vítek.
RADA (NEJEN) TRENÉRŮM A RODIČŮM
MLADÝCH SPORTOVCŮ
„Vycházejte vždy ze zdravého a pestrého jídelníčku. Uvědomte si, čemu se mladý sportovec věnuje
a jakou tělesnou konstituci k tomu potřebuje. V začátcích vám často může pomoci výživový odborník,
který pomůže určit, o jaký somatotyp sportovce se
jedná a podle toho mu upravit jídelníček. Apelujte
na své sportovní kluby a své trenéry, aby si, i kdyby
to mělo být jen jednorázově, pozvali na edukační
seminář odborníka na sportovní výživu. Dozvíte se
základy, se kterými můžete poté dál pracovat. Je
nesmírně důležité, aby ve stravě mladých sportovců byl soulad mezi sportovcem, jeho rodiči a sportovním klubem.“
„Neutrácejte vysoké částky za výživové doplňky. Základem je pestrá a vyvážená strava. Pokud
máte toto vyřešené, pracujte s doplňky, které mají
vědecky ověřenou účinnost, jako jsou iontové nápoje, sacharidové zdroje, omega-3 mastné kyseliny,
vitamín D, hořčík či vápník.“

Prof. MUDr. Libor Vítek PhD, MBA
Klinický biochemik, lékař internista - hepatolog ve Všeobecné
fakultní nemocnici 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Působí jako odborný konzultant zejména v oblasti sportovní
výživy. Spolupracuje s Českým olympijským výborem v rámci projektu TopTeam, spolupracuje s řadou reprezentantů ČR, včetně
medailistů z mistrovství světa a olympijských her.
Je autorem webu www.sportvitalpro.cz, kde publikuje články
o sportovní výživě, dietách či doplňcích stravy a vitamínech.
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