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SOUHRN

Cílem práce bylo objasnit roli doplňků sportovní výživy ve stravě sportující mládeže. Analyzovali jsme současné vědecké poznat-
ky v oblasti sportovní výživy ve vztahu k výživě dětí a mládeže a provedli jsme pilotní studii zaměřenou na využívání doplňků 
stravy (DS) skupinou sportovců juniorské kategorie. Ke zjištění osobních postojů a zkušeností sportovců byly uskutečněny řízené 
rozhovory s 55 studenty sportovního gymnázia. Výsledky: Mládeži lze doporučit jen ty DS, jejichž úkolem je pomoci naplnit 
nutriční potřeby sportovců, doplnit energii, vitaminy a minerály, optimalizovat hydrataci. Doporučeny naopak nejsou výrobky 
s nadstandardně vysokou koncentrací určité fyziologicky účinné látky a/nebo látky deklarující zvýšení okamžitého výkonu. 
89 % sportovců zařazených do pilotní studie využívá ve své výživě DS. Kromě doplňků vhodných pro jejich věkovou kategorii 
však užívají i takové, které z důvodů nejasného dlouhodobého vlivu na vyvíjející se organismus odborníci nedoporučují. Většina 
oslovených neumí objektivně vyhodnotit, jestli a jak jim DS pomáhá zlepšit sportovní výkon.  

Klíčová slova: výživa, mládež, sportovní výkon, potravinové doplňky 

SUMMARY

The purpose of  this work was to clarify the sports dietary supplements in the nutrition of  young athletes. We analyzed current 
scientifi c knowledge concerning sports nutrition, with focus on children and the youth. We conducted a pilot study – structured 
interviews with 55 students of  a specialised sports grammar school were carried out to assess the athletes’ personal experience 
and attitudes. Results: Only such sports supplements are recommended to young athletes which help to sustain the energy, vita-
min and minerals requirements or help to optimize hydratation. On the contrary, supplements containing very high amounts of  
physiologically effective substances or claiming immediate improvements in sports performance are not recommended. A total 
of  89 % of  athletes in the pilot study used sports supplements. However, along with appropriate sports supplements they also 
use supplements which are not recommended by sports dietitians due to their uncertain effect on health. The junior athletes 
have no clear understanding of  the physiological reasons of  supplement use nor are they able to objectively assess its impact 
on their performance. 

Key words: nutrition, the youth, sports performance, sports supplements

Úvod

Sportovní výživa je dnes samostatný vědní obor, 
jehož poznatky využívají mnozí sportovci ve své pří-
pravě. Jsou vytvářeny speciální výživové postupy, ve 
kterých doplňky stravy (DS) spolu se správně volenou 
stravou hrají roli pomocníka pro dosažení optimálně 
načasované fyzické a psychické kondice, přispívají 
k celkově ideálnímu zdravotnímu stavu a tím i ke 
kvalitnímu sportovnímu výkonu.

Potravinové doplňky jsou vitaminy, minerály, 
aminokyseliny, specifické mastné kyseliny, extrakty 
a další látky s významným biologickým účinkem (dle 
Zákona č. 110/1997 o potravinách ve znění zákona 
č. 306/2000 Sb. § 2. písm. i). Jsou to výrobky volně 
prodejné. Uvádění většiny DS na trh v ČR předchází 

odborné posouzení jejich zdravotní nezávadnosti na 
SZÚ. Neposuzuje se, na rozdíl od léčiv, jejich účin-
nost.

K 31. 12. 2007 bylo ve sportovních svazech v rámci 
ČSTV registrováno 488 203 sportovců v mládežnic-
kých kategoriích. Samozřejmě ne všichni sportují na 
výkonnostní úrovni a ne každý se o sportovní výživu 
a DS zajímá. Mnozí z nich se však do kontaktu s DS 
dostanou, především prostřednictvím svých trenérů 
a vrstevníků, ve fitcentrech, na sportovních akcích 
(které jsou často sponzorovány výrobci sportovní 
výživy), nepřeberná nabídka DS je na internetu.

Cílem práce bylo objasnit roli doplňků sportovní 
výživy ve stravě sportující mládeže. Je používání DS 
mládeží vhodné? Pokud ano, jaké doplňky je možné 
doporučit? 
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Zároveň jsme provedli pilotní studii zaměřenou 
na využívání DS skupinou sportovců juniorské kate-
gorie. 

V tomto článku se nezabýváme problematikou 
podpůrných látek zakázaných Světovou antidopin-
govou agenturou.

Metody

Poznatky a doporučení týkající se používání spor-
tovních doplňků u mládežnických kategorií byly získá-
ny z odborné literatury zaměřené na sportovní trénink 
a výživu, především z přehledových studií. Cenné 
informace jsme nalezli také na portálech mezinárod-
ně uznávaných odborných společností (International 
Society of Sports Nutrition, American Academy of 
Paediatrics, American College of Sports Medicine).

Výzkumným souborem pi lotní studie bylo 55 
studentů sportovního gymnázia, bylo zastoupeno 
široké spektrum sportovních odvětví (fotbal, hokej, 
at let ika, kanoist ika, košíková, cykl ist ika, f lorbal 
a plavání). Informace byly získány pomocí přímého 
strukturovaného rozhovoru, jehož cílem bylo zjistit, 
jak dlouho a jaké doplňky sportovci používají, ale také 
zda mají povědomí o možných nežádoucích účincích 
či zakázaných látkách, jaký postoj k užívání doplňků 
má jejich trenér. Dále nás zajímalo, zda při užívání 
těchto výrobků pozorují nějaký efekt a zda ho dove-
dou specifikovat. Odpovědi účastníků byly shrnuty do 
tabulky, aby bylo možné stanovit četnost jednotlivých 
odpovědí a vytvořit poté grafické hodnocení.

Výsledky

Doporučení odborníků pro doplňování výživy 
sportovců mládežnických kategorií  

Názory na používání potravinových doplňků pro 
sportovce nejsou jednotné, nicméně ve vztahu k dětem 
a mládeži se výše uvedené instituce vyjadřují relativ-
ně jasně. Lze doporučit ty sportovní doplňky, jejichž 
úkolem je pomoci naplnit nutriční potřeby sportovců, 
doplnit energii, vitaminy a minerály a optimalizovat 
hydrataci. K těmto doplňkům patří iontové nápoje, 
regenerační nápoje na bázi sacharidů a proteinů, pro-
teinové koncentráty v případě dodržení doporučeného 
denního přísunu bílkovin, energetické tyčinky a gely, 
lehce stravitelné instantní směsi určené ke konzuma-
ci před výkonem a přípravky s obsahem vitaminů či 
minerálů v množství nepřesahujícím výrazně dopo-
ručené denní dávky (3, 5, 6). 

Tyto doplňky nemají být určeny jako náhrada pes-
tré a vyvážené stravy, ale pouze jako její doplnění. 
Výhodou oproti běžné stravě je především jejich dobrá 
stravitelnost a optimální zastoupení potřebných látek 
v dané porci (tab. 1).

Doplňky označované jako “ergogenic aids“, tj. 
výrobky s nadstandardně vysokou koncentrací urči-
té fyziologicky účinné látky a/nebo látky deklarující 
zvýšení okamžitého výkonu, mládeži doporučovány 
nejsou (3, 5, 6–8). K těmto doplňkům patří mimo jiné 
kreatin (je deklarován nárůst svalové hmoty, zvýšení 
explozivní síly a zlepšení regenerace) (4), volné amino-
kyseliny, prostředky označované jako „spalovače tuků“, 
stimulanty (obvykle obsahují kofein, guaranu, inozin, 

Tab. 1: Struèná charakteristika uvedených DS

Iontové nápoje nápoje s takovým zastoupením 
minerálù (pøedevším sodíku a draslíku) 
a cukrù, které optimalizuje rychlé 
vstøebání tekutin v prùbìhu sportovní-
ho výkonu a po nìm

Regeneraèní nápoje smìs lehce stravitelných sacharidù 
a proteinù, èasto obohacená o minerá-
ly a vitaminy; urychlují pøechod 
z katabolických procesù na anabolické 
(obnovení zásob glykogenu a regene-
raci svalové tkánì)

Proteinové koncentráty 
(gainery)

smìs bílkovin, obvykle syrovátkových, 
èasto obohacená o minerály a vita-
míny; jsou zdrojem kvalitních bílkovin 
v dobøe stravitelné formì, podporují 
nárùst svalové hmoty

Sportovní tyèinky a gely pøenosná forma svaèinky s vyváženým 
obsahem mikronutrientù i makro-
nutrientù (pøedevším sacharidù, bez 
balastních látek a s minimem tuku); 
dobøe stravitelný zdroj energie

Instantní smìsi urèené 
ke konzumaci pøed 
výkonem

bez pocitu plného žaludku zajistí ener-
gii pro nadcházející výkon; obvykle 
obsahují komplexní sacharidy, malé 
množství bílkovin a kvalitních tukù

taurin, apod.). Důvodem pro opatrný postoj k těmto 
doplňkům je především nedostatek seriózních studií, 
které by se zabývaly dlouhodobými účinky těchto látek 
na vyvíjející se organismus. U některých z uvedených 
látek také dosud nebyla prokázaná jejich účinnost 
a jejich vliv na sportovní výkon je sporný (1, 2). 

Vyhodnocení výsledků rozhovorů
Z 55 účastníků studie bylo 34 (62 %) chlapců a 21 

(38 %) dívek, průměrný věk respondentů byl 17,6 ± 
1,2 let. Doplňky stravy používá 89 % respondentů, 
průměrný věk zahájení používání DS činil 15,3 ± 1,6 
let. Věkové rozložení zahájení doplňkové výživy je 
uvedeno v tabulce (tab. 2).

Tab. 2: Vìk zahájení používání DS 

Vìk (roky) n %

12 3 6

13 2 4

14 10 20

15 12 24

16 11 22

17 7 14

18 2 4

19 2 4

Používání jednotlivých kategorií DS je uvedeno 
v tabulce 3 a na obr. 1. Jako nejpopulárnější doplň-
ky se ukázaly vitaminy a minerály, iontové nápoje, 
energetické tyčinky a gely, stimulující látky a skupina 
sacharido-proteinových přípravků, jejichž účinek je 
možno označit za antikatabolický a anabolizující. 
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Třetina (35 %) sportovců si uvědomuje možná rizika 
nežádoucích účinků, spojená s užíváním DS, ostatní 
(65 %) o možných nežádoucích účincích nevědí. 
51 % sportovců má alespoň částečné povědomí o tom, 
které látky jsou zařazeny na dopingové listině. 49 % 
respondentů nemá o látkách zařazených na dopingové 
listině vůbec žádný přehled.

V 63 % případů jsou sportovci při užívání doplňků 
ovlivněni svým trenérem, celkem 76 % uvedlo, že trenér 
ví o tom, že nějaké DS užívají. Necelá čtvrtina (24 %) 
o používání DS svého trenéra neinformovala. 

V pozitivní vliv DS na sportovní výkon věří 76 % 
z těch, kteří je užívají, 57 % z oslovených uživatelů 
DS nedovede však tento vliv nijak specifikovat či 
objektivizovat. Zbývajících 43 % vnímá působení DS 
na svůj výkon převážně v rovině psychické (nabuzení 
na výkon, zvýšení sebedůvěry). 5 respondentů (10 %) 
uvedlo nárůst svalové hmoty a síly, nedokázali však 
s jistotou určit, zda to bylo vlivem používání DS nebo 
posilovacího tréninku.  

Diskuse

Z doporučení zmiňovaných odborných společností 
vyplývá, že tam, kde není zcela prokázána neškodnost 
konkrétně pro kategorii mládeže, nemůže být k užívá-
ní DS vysloveno souhlasné stanovisko. A to ani tehdy, 
byla-li nezávadnost prověřena u dospělých sportovců 
a i kdyby se prokázal sebelepší efekt daného doplňku. 
S tímto stanoviskem nezbývá než souhlasit, byť pro tre-

Tab. 3: Používání jednotlivých kategorií doplòkù stravy

Kategorie DS n %

Vitamíny a minerály 38 78

Iontové nápoje 33 67

Energetické tyèinky 
a gely

20 41

Stimulanty 16 33

Proteinové koncen-
tráty

15 31

Regeneraèní nápoje 12 24

BCAA 6 12

Spalovaèe tukù 5 10

Kreatin 5 10

Aminokyseliny 3 6

Jiné 2 4

78%
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33% 31%

24%
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Obr. 1: Používání jednotlivých kategorií doplňků stravy.

néry a sportovce může být využívání těchto DS lákavé 
a z hlediska sportovního výkonu přínosné. V tomto 
směru se diskutuje především o kreatinu (3, 4, 5).

Pro námi sledovanou skupinu rozhovory ukázaly, že 
většina respondentů, ve shodě s uvedenými doporuče-
ními, využívá jako oblíbený doplněk vitaminy a minerá-
ly, iontové nápoje, rovněž tak regenerační sacharidové 
a proteinové přípravky. Zároveň můžeme konstatovat, 
že  mnozí z oslovených sportovců používají i tako-
vé doplňky, které pro tuto věkovou skupinu nejsou 
doporučené, především stimulanty. 

Je překvapivé, že přestože naprostá většina sledo-
vaných sportovců užívá DS, čtvrtina uživatelů těm-
to doplňkům nevěří a více než polovina nedokáže 
objektivně posoudit vliv DS na svůj sportovní výkon. 
Z těchto zjištění by bylo možné vyvodit, že mladí 
sportovci mají občas tendenci nekriticky přijímat 
informace a existuje riziko, že si pokroky v tréninku 
a zlepšení výkonnosti budou spojovat přednostně 
s DS a nedocení roli pravidelného tréninku a vyvážené 
stravy, což jsou faktory, které jsou nesrovnatelně 
významnější.

Závěr

Sportovní doplňky by neměly být využívány bez 
rozmyslu a vždy by měly být pouhým doplňkem raci-
onální výživy. Nabídka DS je obrovská a jejich kvalita 
je různá. U některých preparátů nebyla jejich účinnost 
prokázána, jiné jsou pro mladý organismus nevhodné 
kvůli možným nežádoucím účinkům v dlouhodobém 
horizontu, další jsou naopak cennými pomocníky. 
Dokud nebude provedeno dostatečné množství studií, 
které by vyloučily negativní dopad užívání konkrét-
ních DS na mládež, nemělo by být užívání takového 
DS doporučováno. Významnou roli v této problema-
tice mohou sehrát trenéři, kteří by měli především 
apelovat na osvojení správných stravovacích návyků, 
tj. dostatečného a pravidelného přísunu živin v běž-
né stravě. Měli by být schopni mládež informovat 
o vhodnosti a smyslu užívání DS a v případě potřeby 
adekvátní doplněk doporučit. 

Jsme si vědomi, že slabinou této práce byl nízký 
počet účastníků v pilotní studii. Vybraná skupina také 
reprezentuje jen relativně úzký okruh sportovců, tj. 
sportovců s nadstandardními podmínkami pro tré-
nink, jež poskytuje sportovní gymnázium. Uvedená 
doporučení pro užívání sportovních DS jsou však 
v praxi použitelná. 

Odkazy na webové stránky citovaných odborných 
společností:

Department of Sports Nutrition, Australian Institute 
of Sport
http://www.ausport.gov.au/ais/nutrit ion/supple-
ments
International Society of Sport Nutrition
http://www.sportsnutritionsociety.org

American College of Sports Medicine
www.acsm.org

American Academy of Paediatrics
www.aap.org
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