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SPRÁVNÁ VÝŽIVA (jídlo i pití) JE SOUČÁSTÍ TRÉNINKU, bez které to nejde stejně 

jako bez plavek nebo bez brýlí!!! 

Pro sportovce je důležité nejen CO sní a vypije, ale i KDY to sní a vypije. Například těsně před 

sportovním výkonem jsou lepší gumové medvídky  než brokolice, ale běžné hlavní jídlo by mělo 

obsahovat všechny důležité živiny. Pravidelně pít a jíst (hlavní jídla a svačiny – bez jídla byste neměli 

zůstat déle než 4 hodiny) je nutnost, svaly i mozek musí být neustále zásobovány energií, aby mohlo 

tělo správně fungovat. Proto je nezbytné, aby se váš jídelníček skládal z kvalitních sacharidů (cukrů a 

škrobů), proteinů (=bílkovin) a tuků, a aby mělo vaše tělo dostatek tekutin, vitamínů a minerálů.  

Co byste měli jíst asi není nutné vám úplně připomínat, navíc to najdete na dalších stránkách, ale 

velmi důležité je i to, co byste si měli dopřát jen výjimečně a hlavně čemu byste se měli vyhnout 

úplně: 

VÝJIMEČNĚ nebo jen OBČAS 

 - smažená jídla (ANO, i HRANOLKY a ŘÍZEK sem patří!!!) 

 - kvalitní uzeniny (není tím myšlena šunka s vysokým obsahem masa, ta je v pořádku) 

 - tavené sýry 

 - sladké limonády (slazené cukrem nebo cukrovo-glukózovým sirupem) 

 - pochutiny (chipsy apod., lahůdky, dorty, sušenky…) 

 VŮBEC (je důležité číst etikety!) 

- umělá sladidla (Aspartam, Acesulfam K, Sacharin, Sukralosa, cyklamáty atd…) – 

výrobky většinou označené jako light nebo zero apod., ale i v některých slazených 

výrobcích najdeme přídavek i umělých sladidel (steviol-glykosidy jsou v pořádku, 

pochází z rostlin a ne z chemických továren) 

- umělá barviva, azobarviva 

- nekvalitní uzeniny (nízký obsah masa – pod 70%...ne, pod 80%) 

- náhražky (např. „výrobek sýrového typu“) 

- trans-tuky (ztužené tuky a výrobky z nich) 

- další potraviny a nápoje s nebezpečnými přídatnými látkami: info o ‚Éčkách‘ např. 

zde: https://www.dtest.cz/ecka 

 

Před každým tréninkem/závodem potřebujete s předstihem ‚NATANKOVAT PALIVO‘, pokud tak 

neuděláte, tělo pojede na dluh. 

 

 

Při každém tréninku/závodě musíte doplňovat spotřebované TEKUTINY, i když ve vodě necítíte, jak 

moc se potíte a ani nemusíte mít pocit žízně.  

 

 

https://www.dtest.cz/ecka


Po každém tréninku/závodě je důležité dodat tělu zpět nejen vydanou energii, ale i potřebné živiny 

pro opravu a zesílení svalů. 

 

 

 

A co a kdy je tedy vhodné jíst a pít?  
(U všech doporučení se jedná jen o přibližné hodnoty a příklady potravin/nápojů…; vysvětlení, co a kde jsou sacharidy, 

bílkoviny najdete dále) 

 

RANNÍ TRÉNINK (NIKDY netrénujeme nalačno!)  

- večer před ranním tréninkem: 2 díly porce by měly být sacharidy, ovoce a zelenina, 1 

díl porce bílkoviny a nezapomeneme na zdravé tuky (např. pečivo se sýrem, rajčata a 

avokádo/olivový olej…) 

 - ráno před tréninkem: porce sacharidů a porce bílkovin v poměru zhruba 2 díly 

sacharidů a 1 díl bílkovin (např. menší banán a trochu řeckého jogurtu nebo 

tvarohový koláček…) 

- při tréninku: 200ml sportovního drinku (viz hydratace) 

- po tréninku (max 15-30 min): porce sacharidů a porce bílkovin v poměru zhruba 3 díly 

sacharidů a 1 díl bílkovin (např. čokoládové mléko a kousek pečiva nebo houska 

s krůtí šunkou a ovocný džus nebo ovocné smoothie…) 

…a dále pokračujte výživnou svačinou ve škole, obědem, odpolední svačinou a večeří…a 

správným pitným režimem! 

 

ODPOLEDNÍ TRÉNINK 

Pokud od posledního jídla uběhla delší doba než 3-4 hodiny, je nutné doplnit energii. Poměry 

sacharidů a bílkovin jsou stále stejné jako u ranního tréninku. 

- před tréninkem (cca 1 hod): např. miska hroznového vína / 1 jablko nebo hruška / 

hrst rozinek nebo jiného sušeného ovoce 

 - při tréninku: 250ml sportovního drinku za hodinu (viz hydratace) 

- po tréninku (max 15-30 min): např. ovocné smoothie s jogurtem (250ml) a cereální 

tyčinka 

… i po regenerační svačince po tréninku musí následovat večeře (pokud tedy nestihnete 

večeři do 30 min po tréninku, pak regenerační svačinka být nemusí)! 

 

DVOUFÁZOVÝ TRÉNINK 

Hned po ranním tréninku je nutné doplnit především sacharidy (pečivo, cereálie, kaše, sušené 

ovoce, banány, ovocné smoothie…) a tekutiny (může být i čaj, ovocný džus, ochucené 

mléko…), bílkoviny jsou v případě regenerace po první fázi méně důležité. 



K obědu se vyhněte tučným a smaženým jídlům, lepší je libové maso, vývary, těstoviny, rýže, 

zelenina, ovoce a nezapomeňte doplnit tekutiny, s jídlem se lépe vstřebávají. 

 Ostatní doporučení jsou stejná jako u ranního a odpoledního tréninku. 

 

ZÁVODY 

Závodní jídelníček začíná cca 24 hod předem. Pokud se pořádně a kvalitně najíte 24 hod 

předem, poskytnete svalům zásobu energie a tekutin. Jídlo snědené den před závody má 

větší vliv než jídlo snědené ráno v den závodů. Je dobré jíst známá a vyzkoušená jídla a 

vyhnout se kořeněným a tučným pokrmům.  

V den závodů je nejdůležitější dostatek sacharidů, tzn. na sacharidy bohatá snídaně s malým 

přídavkem bílkovin a tuku (např. pečivo s vejci a ovocný džus nebo jogurt s ovocem a 

pečivo/cereálie…). 

Oběd by měl být jen lehký, opět bohatý na sacharidy (např. sendvič s krůtím masem/šunkou a 

ovoce, těstovinový salát s malou konzervou tuňáka nebo malou porcí kuřecího/krůtího masa 

nebo šunky…). 

V průběhu závodů je nezbytné doplňovat tekutiny (voda, sportovní drinky…) a tzv. rychlé 

cukry (hrst rozinek, sušené ovoce, banán, sportovní gel, želatinové bonbony…). 

Večeři po závodech si můžete dopřát, na jakou jste zvyklí, nicméně McDonald určitě není 

vhodnou alternativou, to dejte raději přednost pizze nebo těstovinám! 

 

  



HYDRATACE 

- důležité je přijímat malá množství tekutiny častěji, pijte i při jídle (tekutiny se s jídlem 

lépe vstřebávají) 

- denní obrat vody v těle je 2-4l  

- tělo je tvořeno z poloviny vodou, u špičkových sportovců to může být až 75% 

- pocit žízně nastává až při ztrátě 1-2% tělesné hmotnosti, a to už se považuje za 

dehydrataci 

- zkontrolovat si dostatek tekutin v těle lze z barvy a množství moči, musí být světle 

žlutá 

- sportovci, kteří dodržují hydrataci, vydrží až o třetinu déle než ti, kteří během 

sportovního výkonu nepijí 

 

ZDROJ NEDOSTATEK 
- voda 
- 100% džus + voda 1:1 
- minerální vody 
- iontové nápoje (při sportu) 
- ledové čaje 

únava, křeče, zhoršená koordinace, 
prodloužená doba regenerace, zhoršení 
sportovního výkonu, riziko zranění, bolest 
hlavy, nebezpečí přehřátí, nevolnost 

 

 TIMING (kdy co pít s ohledem na sportovní výkon) 

Běžný pitný režim - voda 
- džus (100%) ředěný vodou 1:1 
- minerální vody 
- iontové nápoje (při sportu) 
- ledové čaje 

Před tréninkem (vhodné při opakujících se 
křečích) 

- sklenice vody s ¼ lžičky soli  

Při tréninku (min. 500ml/hod, průběžně) - 1/3 vody + 1/3 100% džusu + 1/3 
minerálky (ne Magnesia) 
- ledový čaj + voda 1:1 
- Mattoni (sport), Korunní, Ondrášovka 
- 1l vody + ¼ lžičky soli + 1 lžíce cukru + 
šťáva z 1 grepu 

Po tréninku - Magnesia (cca 500ml) 
- šumivý Ca 
- Mattoni 
- 100% džus + voda 1:1 
- ledový čaj 

Závody - 60-90 min před závodem cca 200-250ml 
iontového nápoje (bez Mg) 
- v průběhu závodů a po závodech jako při 
a po tréninku (viz výše) 

  



SACHARIDY (cukry a škroby)       

 - základní zdroj energie pro svaly, mozek a centrální nervovou soustavu 

- doplnění tzv. rychlé energie před tréninkem/závodem by mělo být s předstihem 

cca 15min  

- sacharidy doplněné ihned po tréninku (do 15 min) nejen doplní vydanou energii, ale 

také podporují imunitu a zmenšují svalové poškození 

- ovoce a zelenina, džusy, mléko, jogurt (kostíci apod. nejsou jogurt), obiloviny, chléb a 

pečivo, těstoviny, rýže, brambory, luštěniny, snídaňové cereálie, sladkosti 

 

PROTEINY (bílkoviny)      

- pomáhají tvořit a opravovat svalstvo a kosti, zvětšují objem svalů, podporují imunitu 

a výkonnost, tvoří červené krvinky, regulují rovnováhu tekutin v těle 

- tráví se déle než sacharidy  

- dodání proteinů (a sacharidů) co nejdříve po tréninku zmenšuje bolestivost svalů a 

únavu 

- malé množství bílkovin při každém jídle (hlavní jídla i svačiny) podporuje tvorbu a 

opravu svalové tkáně a imunitu 

- kravské mléko, vejce, hovězí maso, sója, drůbež, ryby, mléčné výrobky, jogurt 

 

TUKY      

- dlouho se tráví, mnoho tuku před sportovním výkonem může zpomalovat, příliš málo 

tuku brzdí tvorbu svalové hmoty (vysoce tučné jídlo 4 hodiny a více před 

tréninkem/závodem) 

- tuky nasycené: potraviny živočišného původu (tučné maso, máslo, sádlo, smetana, 

tučné mléko, sýry… palmový a kokosový olej) – příliš velké množství škodí 

- mono-nenasycené tuky: olivový a řepkový olej, avokádo, ořechy, arašídy – prospěšné, 

pomáhají zachovat zdravé srdce 

- poly-nenasycené tuky: tučné ryby, vlašské ořechy, řepkový a slunečnicový olej, lněná 

semínka – prospěšné, ovlivňují krevní tlak, imunitu, zánětlivost 



- trans-tuky: uměle vyrobené, tzv. ztužené tuky: levné margaríny, cukrovinky s náplní 

a/nebo polevou… – škodlivé, riziko zánětů a negativní účinky na srdce, je lepší se jim 

vyhýbat  

 

VLÁKNINA      

- opatrně s konzumací vlákniny před závodem, pokud na ni nejste zvyklí, může 

způsobit zažívací potíže , jinak je její konzumace důležitá a zdraví prospěšná 

- nerozpustná vláknina: celozrnné (celozrnné není to samé jako cereální!) výrobky, 

ořechy, brokolice, chřest, mrkev, špenát 

- rozpustná vláknina: ovesná kaše, luštěniny, citrusy, bobulové ovoce, jablka, hrušky, 

brokolice 

  



VITAMINY 

VITAMIN ZDROJ FUNKCE NEDOSTATEK 
Vitamin A Brokolice, mango, 

mrkev, rajčata, dýně, 
játra, tučné ryby, 
mléčné výrobky 

Podpora zraku a 
imunity, růst zubů a 
kostí 

Únava, ztráta chuti 
k jídlu, snížená 
imunita, šeroslepost 

Vitamin B1 (thiamin) Luštěniny, žloutek, 
mléko, maso, hrášek, 
špenát, meloun, obilí 

Metabolismus 
sacharidů, podpora 
nervové činnosti 

Křeče, zhoršení 
vytrvalosti, arytmie, 
nervové poruchy 

Vitamin B2 (riboflavin) Mléko, sýry, listová 
zelenina, brokolice, 
vejce, játra, ryby, 
kvasnice, fazole 

Podpora 
metabolismu, zraku a 
kůže 

Únava, afty, 
popraskané koutky, 
poruchy koncentrace 

Vitamin B3 (niacin) Špenát, brambory, 
tuňák, losos, kuřecí 
prsa, játra, vejce, 
čočka, kvasnice, obilí 

Podpora 
metabolismu, zraku, 
trávení, nervové 
soustavy a kůže 

Únava, vyrážka, 
deprese 

Vitamin B5 (kys. 
panthotenová) 

Luštěniny, obilí, 
ořechy, kvasnice, 
maso 

Podpora metabolismu Únava, slabost, 
poruchy spánku, třes 
rukou, křeče 

Vitamin B6 (pyridoxin) Banány, meloun, 
brokolice, špenát, 
dýně, kapusta, vejce, 
játra, obilí, kvasnice, 
rýže 

Tvorba červených 
krvinek 

Anémie, svědění, 
zhoršená tvorba 
svalové hmoty, křeče, 
nechutenství 

Vitamin B9 (kys. 
listová) 

Listová zelenina, 
brokolice, řepa, 
luštěniny, játra, 
kvasnice, tomatová 
šťáva 

Podpora tvorby 
nových buněk a 
červených krvinek 

Anémie, průjem, 
zažívací potíže 

Vitamin B12 
(kyanokobalamin) 

Maso, drůbež, ryby, 
korýši, mléko, sýry, 
vejce 

Tvorba červených 
krvinek, ochrana 
nervových buněk 

Vzácný (vegani, příp. 
vegetariáni) 

Vitamin C (kys. 
askorbová) 

Citrusy, kiwi, tropické 
ovoce, listová 
zelenina, papriky, 
rajčata, zelí, jahody, 
brokolice 

Antioxidant, podpora 
imunity, vstřebávání 
železa, regenerace 
tkání 

Únava, snížený fyzický 
výkon, spavost, 
slabost, bolesti 
kloubů, modřiny, 
nemocnost 

Vitamin D (kalciferol) Sluneční záření (bez 
UV filtrů), tučné ryby, 
mléčné výrobky, 
žloutek, játra 

Podpora mineralizace 
kostí, imunita 

Měknutí kostí 
v dospělosti, 
osteoporóza, špatná 
imunita 

Vitamin E (tokoferol) Avokádo, krevety, 
treska, ořechy, 
rostlinné oleje, obilné 
klíčky 

Regenerace svalů, 
antioxidant 

Únava, zhoršené 
reflexy a 
soustředěnost, 
anémie 

Vitamin K Listová zelenina, 
růžičková kapusta, 
brokolice, špenát, 
játra 

Srážlivost krve, 
regulace hladiny 
vápníku v krvi 

Porucha srážlivoti krve 



MINERÁLNÍ LÁTKY (nejběžnější/důležité minerály) 

MINERÁL ZDROJ FUNKCE NEDOSTATEK 
Sodík (Na) Sůl, chléb, mléko, 

maso, sójová om. 
Udržování tekutin, 
podpora svalové 
kontrakce a nervových 
impulzů 

Křeče 

Draslík (K) Brambory, banán, 
jahody, meloun, 
avokádo, mrkev, 
špenát, treska, mléko 

Udržování tekutin, 
podpora svalové 
kontrakce a nervových 
impulzů 

Svalová slabost, 
podrážděnost, 
nevolnost 

Vápník (Ca) Mléko, jogurt, sýry, 
brokolice, špenát, 
sardinky 

Tvorba kostí a zubů, 
srážlivost krve, 
udržování krevního 
tlaku 

Měknutí kostí 

Hořčík (Mg) Špenát, brokolice, 
listová zelenina, 
luštěniny, ořechy, 
halibut 
(doplňky stravy 
mohou vyvolat 
průjem) 

Mineralizace kostí a 
zubů, imunita, 
podpora svalové 
kontrakce a nervových 
impulzů 

Křeče, podrážděnost, 
svalová slabost, 
arytmie, nižší 
vytrvalost 

Železo (Fe) Maso, špenát, 
brokolice, petržel, 
škeble, tomatová 
šťáva 

Přenos kyslíku 
buňkám 

Slabost, únava, bolesti 
hlavy, bledost, nižší 
vytrvalost 
Vegetariáni! 

Zinek (Zn) Špenát, brokolice, 
luštěniny, krevety, 
krabí maso, krůtí 
maso, hovězí maso, 
jogurt, sýry 

Imunita, podpora 
trávení a hojení ran, 
využití glukozy 

Pomalé hojení ran, 
opožděný růst, 
nechutenství 

 


