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Úvod 
Absolventskou práci na téma „Úprava pitného režimu v rekreačním sportu“ jsem si 

vybrala, protože jsem aktivní sportovec, často se nacházím ve sportovním prostředí, 

a ze své zkušenosti vím, jak důležitou a často opomíjenou složkou sportu je právě pitný 

režim. 

Sportovci si někdy neuvědomují, že správný příjem vhodných nápojů má velmi 

přínosný vliv na jejich výkonnost a fyzickou zdatnost během výkonu, ale je i velmi 

důležitou součástí následné regenerace a tělesného odpočinku. 

V práci se zaměřím na význam pitného režimu pro správnou funkci lidského organismu, 

tzn. na význam vody a její vliv na organismus. Voda má nezastupitelnou roli v lidském 

těle. Svým vlivem se podílí na termoregulaci a zabraňuje přehřátí organismu, přivádí 

živiny do buněk a odvádí z nich odpadní látky, působí i na správnou funkci krevního 

oběhu a tím zabezpečuje dostatečný přívod kyslíku do tkání, dále napomáhá k udržení 

elektrolytové rovnováhy a je významným rozpouštědlem mnoha látek. 

V další části práce se zaměřím na zásady pitného režimu a ztráty vody a iontů při 

fyzické zátěži, jak je správně doplňovat a kdy. Nesmíme opomenout, že pít musíme 

nejen během zátěže, ale je důležité začít už s přípravou organismu před tělesnou 

aktivitou a samozřejmě i po zátěži v rámci regenerace. Dále se zmíním o sportovních 

iontových nápojích, které nám zaručují náhradu ztráty tekutin vydaných během fyzické 

zátěže. Zaměřím se na jejich druhy a rozdělení podle obsahu minerálů. 

V praktické části formou dotazníku zjistím, zda rekreační sportovci používají iontové 

nápoje nabízené na trhu. Pokud ano, budu pokračovat v dotazování konkrétními 

otázkami, např. jaký produkt užili (hypotonický, isotonický, hypertonický), co nastalo, 

co očekávali. V dotazníku si nastavím vlastní srovnávací kritéria, kvůli možnému 

srovnání odpovědí. Po sběru dat srovnám faktický stav s účinky, které deklarují výrobci. 

Při psaní absolventské práce budu čerpat z odborné literatury, dokumentů, článků 

z internetu a z jejich analýzy vyvodím patřičné závěry. 
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1 Cíl práce 

Cílem práce je zdůraznit nezbytnost pitného režim, jeho význam a zásady při 

sportovním výkonu a následné regeneraci organismu. 
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2 Teoretická část 

2.1 Pitný režim 

2.1.1 Význam pitného režimu 

Dostatečný příjem tekutin a zvláště vody je jednou z nejdůležitějších součástí sportovní 

výživy. Voda je považována za základní potravinu a její nedostatek má vliv na lidské 

zdraví. Optimální obsah vody v organismu je zcela nezbytným předpokladem 

dokonalého krevního oběhu (hemodynamiky), iontové rovnováhy, transportu 

potřebného množství kyslíku ke tkáním a látkové výměny. Tak jako v přírodě funguje 

přirozený koloběh vody, tak i tělo vyžaduje dodržování určitých zásad v pohybu 

tekutin. Pitným režimem pak rozumíme právě udržování potřebného množství tekutin 

a minerálních látek v lidském těle. Dostatek vody také brání tepelnému poškození 

organismu. V našem těle funguje jako chladící médium. 

Organismus vydrží i delší období hladovění, ale nedostatečný příjem tekutin již po 

třech dnech může vést k závažným poruchám lidského organismu. Nedostatek může 

vzniknout v důsledku zvýšených ztrát, které mohou být způsobeny vyšší teplotou 

okolního prostředí a fyzickou aktivitou. Ze sportovního hlediska je kompletní náhrada 

vydaných tekutin nutnou podmínkou dokonalé regenerace. [1] 

2.1.2 Voda 

V lidském těle tvoří voda 60 – 75 % celkové hmotnosti, proto je nutné dodržování 

určitých zásad v pohybu tekutin. Voda je prostředím, kde probíhají důležité životní 

děje, jako je látková a energetická přeměna a další fyziologické funkce. Je především 

důležitým rozpouštědlem a spolu s nerostnými a dalšími látkami se podílí na 

osmotickém tlaku tělesných tekutin nebo na transportu biologicky významných látek. 

Voda je také nosičem minerálních látek, stopových prvků a mnoha dalších elementů, 

udržuje tělesnou teplotu, pomáhá ji regulovat a tím zabraňuje přehřívání organismu. 

Množství vody má vliv na funkci krevního oběhu, který je nezbytný pro dostatečný 

přísun kyslíku do tkání. 
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Celkový obsah vody v lidském těle můžeme rozdělit na tekutinu vnitrobuněčnou 

(intracelulární), což je asi 65 % a tekutinu mimobuněčnou (extracelulární), což je asi 

35 %. Např. tělo muže o hmotnosti 70 kg obsahuje 42 l vody (60 % celkové tělesné 

hmotnosti), kde obsah intracelulární vody je asi 28 l (40 % celkové tělesné hmotnosti) a 

extracelulární vody asi 14 l (20 % celkové tělesné hmotnosti). Extracelulární tekutinu 

můžeme dále rozdělit do dvou kompartmentů: na krevní plazmu tj. tekutinu 

intravaskulární – asi 3,5 l (5 % celkové tělesné hmotnosti) a tkáňový mok tj. tekutinu 

extravaskulární – asi 10,5 l (15 % celkové tělesné hmotnosti). [2] 

Denně se v těle obměňuje 5–10 % celkové vody. Denní dávka nebo požadavek vody 

pro lidskou existenci se proto vyjadřuje jako odpovídající příjem (AI – adequate intake). 

Denní odpovídající příjem vody je v průměru 3,7 l pro dospělého muže a 2,7 l pro 

dospělou ženu. Při průměrné tělesné aktivitě je potřeba vody u mužů asi 3,7 l, při 

zvýšené tělesné aktivitě asi 4,5 l a při vysokých teplotách okolí činí až 6 l. U žen jsou 

tyto hodnoty nižší o 0,5 až 1 l. [3] 

Voda se nachází ve všech tkáních lidského těla, její množství v jednotlivých tkáních je 

však odlišné. Svalová tkáň je tvořena vodou ze zhruba 72-73 %, naopak v tukové tkáni 

je obsah vody okolo 10 % nebo i méně. Z toho vyplývá, že například kulturista 

s obsahem 8 % tuku v těle má větší procentuální zastoupení vody než člověk s 20 % 

podílem tuku. Protože muži mají zpravidla menší podíl tukové tkáně než ženy, mají 

větší zastoupení vody v těle. [1] 

2.1.3 Termoregulace 

Fyziologická teplota u člověka je od 36 °C do 37 °C. Stálá teplota vnitřního prostředí 

patří mezi základní životní hodnoty (stejně jako pH, obsah kyslíku, glukózy) a to 

znamená, že i malá odchylka od fyziologických hodnot představuje ohrožení 

metabolických a funkčních procesů v tak složitých orgánech, jako je např. mozek. 

Každá činnost probíhá nejlépe při optimální teplotě, při snižování teploty se zpomaluje, 

až zastavuje, při zvyšování teploty se jen krátce zrychluje a velmi rychle zastavuje 

(přehřátí, tepelný šok, smrt). Veškeré procesy uvolňování energie jsou z chemického 

hlediska exotermní reakce, tj. reakce uvolňující teplo. Z uvolněné energie se pouze 16 

až 24 % použije na činnost organismu a zbytek se uvolňuje ve formě tepla. Nadbytečné 

teplo je nutno z organizmu odstraňovat. 
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Ztráta tepla (termolýza) je kontinuální proces, uskutečňuje se povrchem těla a to 

několika fyzikálními mechanizmy: 

Kondukcí (vedením) – se ztrácí jen malé množství tepla při styku s chladnými 

předměty. Teplejší těleso předává teplo chladnějšímu, míra ztrát je dána rozdílem 

teplot, velikostí kontaktní plochy a časem. 

Radiací (sáláním) – je odváděno největší množství tepla do okamžiku, než se zapojí 

pocení. Povrch těla neustále vyzařuje teplo, míra ztrát je dána teplotním rozdílem mezi 

tělem a okolním prostředím.  Proto ve studeném vzduchu ztrácíme sáláním více tepla 

než ve vzduchu teplém. Naopak v blízkosti horkých předmětů se tepelný spád obrátí a 

teplo radiací přijímáme. 

Evaporace (odpařování) – je fyzikální proces, kdy přeměnou vody (potu) na páru se 

odebírá tělu tepelná energie. V suchém vzduchu je odpařování větší, ve vlhkém 

vzduchu je odpařování téměř nulové. Proudění vzduchu odpařování urychluje. Voda a 

teplo se odstraňují z těla buď nepozorovaně (perspiratio insensibilis), nebo aktivní 

činností potních žláz. 

Konvekce (proudění) – je ztráta již jednou ohřátých vrstviček vzduchu v těsné blízkosti 

těla (např. při ochlazování ventilátorem). 

Všechny uvedené mechanizmy souvisí s prouděním krve, které zajišťuje přenos tepla 

na povrch těla a sliznic, a proto jejich prokrvení hraje v procesech ztrát tepla zásadní 

roli. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat tréninkům a závodům, kdy teploty prostředí 

přesahují teplotu lidského těla. Dochází ke změně teplotního spádu, tělo se nemůže při 

výkonu dostatečně ochlazovat a rychle stoupá nebezpečí přehřátí. Nebezpečí stoupá již 

při teplotách okolí nad 28 °C, vyslovené riziko je při teplotách 36 °C a vyšších.  Roste 

tělesná teplota, dochází k poklesu celkového objemu krve, poklesne minutový srdeční 

objem a krevní tlak. Krev se přemisťuje do periférie, svaly jsou nedostatečně zásobeny 

kyslíkem a následkem toho dochází k vzestupu kyseliny mléčné a velkému zvýšení 

acidózy krve. 

Příznaky nástupu poruch termoregulace v teplém prostředí: 

V prvním stádiu je charakteristická piloerekce (zježení chlupů na hrudníku a horních 

končetinách), paradoxní pocity mrazení, tlak v hlavě a nauzea. 
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Ve druhém stádiu, běžně nazývaném teplotní šok, dochází k zástavě pocení, třesavce a 

psychickým poruchám např. ztrátám orientace. 

Třetí stádium teplotního vyčerpání se projevuje svalovými křečemi a pomalým nebo 

někdy rychle nastupujícím selháním oběhu. 

K případům extrémní únavy s kolapsovými stavy, jejichž příčinou je kombinace 

přehřátí, dehydratace a rozvrat v iontovém hospodářství, dochází i v našich 

klimatických podmínkách, a to zvláště u vytrvalostních sportů. [1,2] 

2.1.4 Pot 

Pot je produkt potních žláz, které ústí na povrch pokožky. Potní žláza se skládá 

z hluboko uložené svinuté části a kanálku, který se na povrchu kůže rozšiřuje. Tyto 

žlázy jsou stimulovány nervy sympatiku. Během odpočinku jsou potní žlázy řízeny 

převážně hormony hypotalamu. Při zvýšené teplotě stimulace potních žláz roste a při 

výkonu se ke stimulaci přidává ještě adrenalin a noradrenalin. 

Při stimulaci potní žlázy se uvolňuje primární pot, ze kterého se cestou potním 

kanálkem na povrch kůže reabsorbuje většina sodíku a chloridů. Vzniká tedy 

hypotonická tekutina. Záleží však na intenzitě stimulace potních žláz. Pokud je intenzita 

nízká, je téměř všechen sodík i chloridy vstřebán zpět, stejně jako voda. Pokud je však 

intenzita stimulace vysoká, reabsorbce vody, chloridů i sodíku je potlačena a tyto látky 

odcházejí z těla. [4] 

 

Tabulka 1: Stručný přehled složení potu [1] 

Látka Jednotky Průměrná hodnota 

chloridy mmol/l 29,7 

fosfáty mg/l 14 

sulfáty mg/l 91,5 

bromidy mg/l 0,342 

fluoridy mg/l 1 

jód µg/l 9,5 

draslík mmol/l 7,5 

sodík mmol/l 51,9 

vápník mmol/l 3,1 

hořčík mmol/l 2 

železo – muži mg/l 1,15 

železo – ženy mg/l 1,61 

měď mg/l 0,058 
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mangan mg/l 0,06 

zinek mg/l 1,15 

močovina mg/l 740 

kreatinin mg/l 4,6 

amoniak mg/l 85 

aminokyseliny g/l 1,38 

kyselina močová mg/l 7 

kyselina urokaninová mg/l 57 

acetylcholin µg/l 6,5 

redukovatelné látky 
(glukóza apod.) 

mg/l 30 

kyselina pyrohroznová mg/l 39,5 

kyselina mléčná g/l 1,98 

 

Jak vyplývá z uvedeného složení potu, obsahuje pot 0,5 – 1 % rozpuštěných látek, 

z toho asi polovinu anorganického a polovinu organického původu. Uvedené složení 

nelze brát jako trvalé. Vylučování některých látek se výrazně mění podle nastalé 

situace. Složení potu se také může lišit podle toho, odkud je pot sbírán. Např. ztráty 

železa na paži mohou dosáhnout až 1,9 mg Fe/l, ztráty na noze až 2,5 mg Fe/l. Hodně 

asi záleží na hustotě potních žláz v příslušné oblasti. Celkem je jich na těle kolem 

2 miliónů, z toho např. na ruce 373/cm2 a na sedací části těla jen 57/cm2. [1] 

2.1.5 Krevní oběh 

Krev je jednou z hlavních součástí vnitřního prostředí organismu. Svým složením a 

funkcemi představuje životně důležitou tekutinu, která spojuje všechny orgány a tkáně 

v těle a má rozhodující homeostatický význam. Krevní oběh je transportní systém pro 

energii, kyslík a další obsažené látky nutné pro správné fungování orgánů a svalové 

tkáně. Musíme si uvědomit, že objem plazmy, a tím i množství látek v ní obsažených, 

závisí i na množství vody v organismu a tím tedy přímo působí na fyzickou výkonnost a 

regeneraci. [4] 

2.1.6 Vnitřní prostředí organismu 

S vyšší tělesnou aktivitou se začínají rozvíjet změny vnitřního prostředí, které jsou 

výsledkem zvýšeného metabolismu. Dochází k vyšší produkci metabolitů a také ke 

změnám, které se snaží upravit vzniklou nerovnováhu. Pitným režimem se zabezpečuje 

nejen přísun vody, ale i vhodné množství potřebných minerálních látek. Jak jsem již 
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zmínila, pocením neztrácíme jen vodu, ale i důležité minerály (Na, Cl, K). Hlavním 

kationtem extracelulární tekutiny je sodík a hlavním kationtem intracelulární tekutiny 

je draslík. Společně realizují výměnu vody a zajišťují osmotickou rovnováhu. [4] 

Z toho vyplývá, že vnitřní prostředí není staticky stálé, nýbrž dynamicky stálé. 

Z normálního stavu se může vychýlit buď celkově, nebo lokálně (např. pracující svaly). 

Všechny regulační mechanismy se snaží co nejrychleji upravit změny způsobené 

dočasnou změnou některých funkcí do odpovídající či vyhovující rovnováhy. 

Koncentrace látek v organismu může stoupat při nedostatku tekutin a naopak klesat 

při nadbytku tekutin. Pro látkovou výměnu je důležitá rychlost přechodu látek mezi 

buňkami a mimobuněčným prostředím. Ta je dána koncentračním spádem mezi 

vnitřním prostředím a buňkou přes buněčnou stěnu (rozdíl koncentrací jednotlivých 

látek). Pro rychlost vstřebání je tedy rozhodující koncentrace podané látky, ne její 

množství. Pro rychlejší vstřebání jsou tedy vhodné roztoky s nižší osmolaritou. [1] 

Sodík má zásadní funkci pro udržování osmolarity tělních tekutin, pomáhá udržet jejich 

rovnováhu. Je velice důležitý pro zadržování vody (stálost objemu tělních tekutin – 

izovolémie) a je hlavním kationtem plazmy a mimobuněčné tekutiny. Udržuje stálé pH, 

to znamená, že se podílí na udržení acidobazické rovnováhy organismu. 

Draslík je hlavním kationtem vnitrobuněčné tekutiny. Je nezbytně nutný pro svalovou 

činnost zejména srdečního svalu (důležitý pro dráždivost nervů a svalů), ovlivňuje 

stálost vnitřního prostředí a je aktivátorem řady enzymů. 

Chloridy se spolu se sodíkem podílí na udržování osmolarity, izovolémii a pH 

extracelulárních tekutin. Jsou také důležité pro tvorbu HCl žaludeční šťávy. [4] 

2.1.7 Zásady pitného režimu 

Mezi běžnou populací, ale i odborníky se stále vedou diskuze nad otázkou, kolik tekutin 

je nutné vypít v optimálním pitném režimu. Ze všech prostudovaných materiálů 

vyplývá, že nejvhodnější je řídit se pravidlem všeho s mírou. Obecně můžeme říci, že 

základní objem spotřeby tekutin za jeden den je mezi 1,5 až 2 l. Na stanovení ideálního 

objemu se podílí působení mnoha faktorů např. věk, prostředí, fyzická aktivita, pohlaví, 

tělesná váha a strava. 

Pro náš denní pitný režim jsou nejvhodnější tzv. neutrální nápoje, jako jsou voda, 

ředěná ovocná šťáva (voda a džus v poměru 3:1) nebo čaj (bylinkový, ovocný nebo 
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zelený). Naopak nevhodné nápoje jsou mléko a mléčné výrobky, na které bychom měli 

nahlížet spíše jako na zdroj výživy. Nápoje jako káva, černý čaj, sladké limonády a 

alkohol mají nepříznivý vliv na metabolismus tekutin, protože odvádějí vodu z těla, 

místo aby ji do těla dodávaly. 

U některých skupin lidí je zvýšený přísun tekutin zcela nezbytný. Jsou to například kojící 

ženy, kde vyvážená strava a dostatek tekutin je základní podmínkou kvality a délky 

kojení, a hlavně sportovci, u kterých nedostatek tekutin vyvolá pokles výkonnosti, 

zpomalí se regenerace a při akutní ztrátě v průběhu výkonu hrozí přehřátí a kolaps. 

K tomu dochází obzvlášť v letních měsících, kdy jsou teploty okolního prostředí vysoké. 

Sportovci by neměli podcenit žádný aspekt pitného režimu, a to jak před, během, tak i 

po výkonu. [5] 

Změny v hydrataci organismu je možné určit biochemickými metodami. Pokud je nelze 

použít, mělo by ke sledování stačit měření tělesné hmotnosti a množství a zbarvení 

moči. Pozornost je třeba věnovat hlavně sportovcům při dlouhodobých zátěžích, při 

krátkodobé zátěži se ztráty jen málokdy vyšplhají nad 1 %. 

Hlavní účely pitného režimu jsou udržení správné funkce ledvin, zabráníme tím zvýšení 

osmolarity a viskozity krve. Dostatečné množství vody zajistí průtok krve pracujícími 

svaly, která je dostatečně zásobí kyslíkem a dalšími látkami a zajistí odvod odpadních 

látek metabolismu. Vhodný pitný režim doplňuje ionty sodíku a draslíku k udržení 

stálého vnitřního prostředí a také může dodávat určité množství glukózy, abychom 

oddálili případnou krizi, která může vzniknout na základě nedostatku cukrů. [1] 

2.1.8 Pitný režim před výkonem 

Pitným režimem před výkonem rozumíme snahu sportovců omezit riziko dehydratace 

během výkonu, tzn. snahu zavodnit organismus již během přípravy na výkon. Obecně 

se doporučuje zvýšit příjem tekutin poslední dva dny před zátěží, a to přibližně o 1 až 

2 l tekutin denně. Musíme však uvážit fakt, že příliš velký přísun tekutin je zbytečná 

zátěž pro ledviny, voda se nemá kam ukládat a způsobuje ztrátu některých minerálů 

močí. K udržení vody v těle je nutné začlenit do jídelníčku větší přísun sodíku, který 

nám nahromadí přijatou tekutinu v krevním oběhu a v mezibuněčném prostoru. 

Poslední dávku nápoje je vhodné požít nejpozději 40 minut před výkonem. Vhodnější 

jsou nápoje izotonické. [5] 
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Výrazně slazené nápoje nejsou příliš vhodné. Dochází ke zvýšení hladiny glukózy v krvi 

(hyperglykémie). Organismus reaguje vyplavením hormonu inzulínu, ten nastartuje 

metabolismus a dochází ke snížení hladiny glukózy v krvi (hypoglykémie). V kombinaci 

se zvýšenou zátěží dochází k výraznému poklesu výkonnosti. [1] 

2.1.9 Pitný režim během výkonu 

Během kratšího výkonu je nejvhodnější nápoj voda. Její příjem by měl být závislý na 

délce a intenzitě zátěže. Pokud se někdo více potí, pak by se měl více zavodňovat, 

protože jeho ztráty vody jsou vyšší. Obecně se doporučuje pít tak často, jak to daný 

sport dovoluje. 

Vhodnější jsou nápoje hypotonické, protože se lépe vstřebávají. Hypertonické nápoje 

musí organismus v trávicím systému nejprve rozředit. To znamená vyšší zátěž pro 

lidské tělo, které je tím ochuzeno o spotřebovanou vodu, kterou si bere z pracujících 

svalů, kde je nejvíce zapotřebí. V důsledku těchto změn dochází k poklesu výkonnosti. 

Roztok by měl obsahovat ionty sodíku a draslíku v odpovídajícím množství a poměru 

(udává se poměr sodíku k draslíku 3–4:1). Přidávání dalších iontů není nutné, naopak 

by mohlo zbytečně zvýšit osmolaritu (např. hořčík, ten navíc vykazuje sedativní účinky, 

lze nahradit až po výkonu). Nápoj by měl být dostatečně sladký, ale ne přeslazený. 

Sladká chuť je člověku přirozeně příjemná a motivuje ho k příjmu tekutin. Navíc malé 

množství cukru dodává trochu energie. Pozor na látky, které dráždí zažívací systém, 

jejich působením dochází k přesunu krve ze svalů k trávicímu traktu a následnému 

snížení výkonu. Mezi tyto látky můžeme zařadit např. oxid uhličitý nebo hořké látky 

(např. chinin). Důležitá je i teplota nápoje. Při teplotách nápoje okolo 12 °C se tekutina 

dobře vstřebává a zároveň dobře odstraňuje pocit žízně. [1] 

Při velké zátěži se někdy kombinují hypotonické nápoje s hypertonickými, ty mají vyšší 

obsah cukru, aby se předešlo hrozící krizi.  

Pití vody nebo hypotonických nápojů během cvičení udržuje stálý plazmatický objem. 

Tím dochází k udržení srdečního výdeje, zvýšenému prokrvení kůže, výdeji tepla a tím 

se brání přehřátí organismu. 
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2.1.10 Pitný režim po výkonu 

Pitný režim po výkonu je důležitý z hlediska celkové regenerace. Je potřeba zohlednit 

rychlost rehydratace po zátěži. Po výkonu je vhodné doplnit nejen tekutiny, ale i 

ztracenou energii a minerální látky. Při průměrných ztrátách tekutin bývá jejich 

nedostatek uhrazen do 4 hodin po zátěži, při větších ztrátách to trvá samozřejmě déle. 

Pokud nedodržíme vhodný pitný režim, může dojít k pomalému rozvoji nedostatečné 

hydratace. Ta má dlouhodobě vliv na kvalitu výkonu. Po výkonu je potřeba přivést 

organismus ze zátěžového (katabolického) režimu do režimu regeneračního 

(anabolického). K tomu nám napomáhají látky, jako jsou stopové prvky (hořčík, draslík, 

vápník), vitamíny, některé aminokyseliny a cukry. [1] 

 U rekreačních sportovců je po cvičení nejdůležitější dodat organismu vodu. Vhodné 

jsou i lehké minerální vody, mírně slazené studené černé a zelené čaje nebo lehce 

okyselené stolní vody. Naopak nejsou vhodné slazené a kyselé nápoje např. limonády, 

džusy a alkoholické nápoje, jako je pivo, které navíc s nápoji obsahujícími kofein má 

diuretický účinek. Nápoj bychom měli konzumovat opakovaně v malých dávkách. 

U rekreačních sportovců nedochází k přílišnému odsolení organismu, proto je 

konzumace nápojů s vysokým obsahem iontů individuální, v závislosti na intenzitě 

zátěže a podaném výkonu. Při vyšší zátěži je pro regeneraci vhodné podat hypertonický 

nápoj, který slouží jako vhodný zdroj ztracené energie a minerálů. [5] 

2.2 Sportovní nápoje 

Pití dostatečného množství tekutin nejen zlepšuje fyzickou výkonnost, ale zároveň 

působí jako prevence zdravotních potíží, které mohou vyplynout z případné 

dehydratace. K tomu nám pomáhají na trhu nabízené sportovní nápoje. Nejdůležitější 

složkou těchto nápojů je voda, ale obsahují i další komponenty, které se podílejí na 

dobrém fungování a účinku sportovních nápojů. Mezi základní složky tedy patří i 

minerály (hlavně sodík, draslík a chloridy) a sacharidy. Jednou z důležitých vlastností 

sportovních nápojů musí být příjemná chuť, protože chceme sportovce motivovat k co 

nejčastějšímu příjmu tekutin. 

Sportovní nápoje můžeme rozdělit podle několika kritérií. 
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Podle osmolarity nebo koncentrace iontů rozeznáváme hypotonické nápoje (mají nižší 

koncentraci iontů než krevní plazma), izotonické nápoje (mají stejnou koncentraci 

iontů jako krevní plazma) a hypertonické nápoje (mají větší koncentraci iontů než 

krevní plazma). Hypotonické nápoje jsou dnes považovány za nejvhodnější, protože 

vstřebatelnost vody a iontů z těchto nápojů je pro tělo nejjednodušší a rychlá. 

Dále je můžeme rozdělit podle obsahu iontů, každý iontový nápoj by měl obsahovat 

základní ionty (sodík, draslík, hořčík, chlór, vápník). 

Dalším kritériem je poměr iontů v nápoji, který určuje, zda je nápoj vhodné užít před, 

během nebo po výkonu. Před a při výkonu je lépe užívat nápoje s vyšším obsahem 

sodíku vzhledem k ostatním iontům, po výkonu je to naopak. 

Nápoje lze také rozdělit podle formy minerálních látek v nich obsažených. Rozhodující 

pro formu, v jaké je minerál dodáván, je jeho vstřebatelnost v organismu po podání 

ústy. 

V neposlední řadě je také můžeme rozdělit podle obsahu energetických látek a 

stimulantů. Nápoje s vysokým obsahem energetických látek se nazývají 

vysokoenergetické nápoje. Nápoje s nízkým obsahem energetických látek jsou 

nízkoenergetické nápoje. Jako energetické látky se dnes nejčastěji používají 

jednoduché sacharidy (glukóza, fruktóza, maltodextriny). [9] 

 

Tabulka 2: Charakteristika sportovního nápoje [6] 

Doba 
Záměr Látka 

Množství/koncent
race 

před výkonem zvýšení kapacity 
nárazníkových bází 

bikarbonát 
300 mg/kg tělesné 

hmotnosti 

mobilizace lipolýzy Kofein 
5 mg/kg tělesné 

hmotnosti 

zvýšená glykémie 
fruktóza, 

maltodextrin 
 

absorpce vody NaCl 75-120 mmol/l 

při výkonu udržení glykémie glukóza 60-120 mmol/l 

zmírnění acidózy maltodextrin 10 g/100ml 

ochucení citrát sodný 3 mmol/l 

po výkonu 
rehydratace 

organismu a doplnění 
glykogenových zásob 

NaCl 3,5 g/l vody 

KCl 1,5 g/l vody 

NaHCO3 2,5 g/l vody 

glukóza 20 g/l vody 
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2.2.1 Hypotonické nápoje 

Hypotonické nápoje jsou nápoje s nižší osmolaritou než je vnitřní prostředí lidského 

organismu. Díky nižší osmolaritě, tím je myšlen malý obsah osmoticky aktivních látek, 

jako jsou ionty, glukóza nebo jiné cukry, se rychle vstřebává do organismu. Dá se říci, 

že při rekreačním sportu je to nápoj univerzální, protože je vhodný k užívání před, 

během i po výkonu. Jsou vhodné při sportech, kdy se sportovec hodně potí (např. běh, 

cyklistika nebo jiné vytrvalostní sporty) nebo u sportů, které trvají kratší dobu a 

nedochází při nich k velkým ztrátám iontů a energetických složek organismu. U těchto 

aktivit bývá pot málo koncentrovaný a jeho největší složkou je voda. Ztracenou 

tekutinu nejlépe doplníme právě hypotonickým nápojem. 

2.2.2 Izotonické nápoje 

Izotonické nápoje jsou nápoje se stejnou osmolaritou jako vnitřní prostředí organismu. 

Jejich vstřebávání je o něco pomalejší než u nápojů hypotonických. Tyto nápoje 

obsahují i větší množství glukózy nebo jiných cukrů, proto se dají použít nejen 

k doplnění tekutin, ale slouží i jako zdroj energie. Dříve se izotonické nápoje považovaly 

za nejvhodnější při doplňování tekutin, ale ukázalo se, že množství solí v potu není tak 

vysoké jako v krevní plazmě a docházelo tím ke zbytečnému zvyšování solí v plazmě. 

Proto by tyto nápoje měly tvořit jen část přijatých tekutin během dne. Jsou vhodné 

u sportů, kde může docházet k velkému pocení, ale výkon netrvá obvykle déle než 

hodinu nebo tam, kde je potřeba velké množství svalové síly (např. squash, tenis). Pot 

bývá více koncentrovaný, ale nedochází k velkým ztrátám tekutin. 

2.2.3 Hypertonické nápoje 

Hypertonické nápoje jsou nápoje s vyšší osmolaritou než vnitřní prostředí organismu. 

Obsahují více osmoticky aktivních částic např. minerálů, sacharidů, vitamínů a jiných 

složek. Jejich konzumace během sportovních výkonů je zcela nevhodná, protože 

obsažené látky vedou k vysoké sekreci vody do střeva a hrozící riziko dehydratace tím 

ještě zhoršují. Nejsou tedy vhodné pro rychlé doplnění ztrát tekutin, ale používají se po 

skončení výkonu k celkové regeneraci organismu a doplnění ztrát energie. 
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2.2.4 Příprava podomácku vyráběných minerálních sportovních nápojů 

Sportovní nápoj pro rekreační sportovce si můžeme vyrobit i z běžně dostupných 

surovin. Nyní uvedu několik příkladů takto připravených nápojů. Jejich složení je pro 

běžné rekreační sportovce dostačující k pokrytí ztrát vody a minerálních látek. 

Do 1 litru běžným způsobem připraveného čaje přidáme ¼ lžičky kuchyňské soli, 

1 vrchovatou polévkovou lžíci běžného cukru a 1 čajovou lžičku citrónové šťávy (méně 

cukru v létě). Polovinu cukru můžeme nahradit maltodextrinem. Nápoj bude méně 

sladký, ale bude lépe využitelný a nebude způsobovat zažívací potíže. 

Základní čaj s uvedeným množstvím soli osladíme 5 čajovými lžičkami hroznového 

cukru (Glukopur) a 3 čajovými lžičkami ovocného cukru (fruktóza), ochutíme 

citrónovou šťávou. 

2dl 100% jablečného džusu zředíme do konečného objemu 1 litru stolní vodou, 

přidáme  ¼ lžičky kuchyňské soli a nepříliš vrchovatou lžíci běžného cukru. 

Můžeme použít i obyčejný ovocný sirup a vodu v poměru 50 ml sirupu na 1 l vody. [5] 

2.3 Dehydratace 

Lidský organismus denně ztrácí zhruba 2,5 litru vody, i když je v úplném klidu. Ztráty 

vody jsou dýcháním, potem, odpařováním, močí a stolicí. Při zvýšené fyzické aktivitě se 

ztráta vody výrazně zvyšuje. Narůstá minutová ventilace a přímo úměrně se zvětšuje 

ztráta vody. Únik vody močí je při sportu minimální. Dochází k menšímu prokrvení 

ledvin a tím se sníží vylučování moči. Největší ztráty vody během výkonu jsou pocením. 

Při výkonu dochází k tvorbě tepla, a to je třeba z těla odvádět, aby nedocházelo 

k přehřátí organismu. Teplo je odváděno z povrchu těla potem a tím dochází 

k ochlazení. Množství potu je závislé na intenzitě výkonu, délce výkonu a na kvalitě 

vnějšího prostředí. Pokud nedochází v organismu k vyrovnání ztrát tekutin a 

minerálních látek, dochází k tzv. dehydrataci. Je to stav, kdy nastává nadměrný úbytek 

tekutin, a to hlavně mimobuněčných. Závažné projevy jsou pozorovatelné, když objem 

tekutiny v těle poklesne asi o 6 %. Rozeznáváme dehydrataci hypertonickou, 

izotonickou a hypotonickou. [1, 3] 
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2.3.1 Příčiny a příznaky dehydratace 

Příčinou dehydratace je nerovnováha mezi příjmem a výdejem tekutin. Je způsobena 

buď nedostatečným příjmem tekutin anebo přílišným výdejem tekutin, který není 

vyvážen dostatečným příjmem – například silné průjmy (rotavirové infekce), zvracení, 

namáhavé fyzické výkony doprovázené silným pocením, krvácivé stavy, popáleniny a 

horečnaté stavy. Může být způsobena i polyurií (velký výdej moči), která provází 

některá ledvinová onemocnění nebo diabetes mellitus. U diabetu je zvýšené močení 

způsobeno vysokou glykémií (hladina glukózy v krvi). Tělo se močí zbavuje přebytečné 

glukózy a ta s sebou osmoticky strhává vodu.  

Mezi hlavní příznaky dehydratace patří žízeň, neklid až apatie, pokles tělesné 

hmotnosti, suché sliznice (jazyk), únava a tmavá moč. K vážnějším příznakům řadíme 

poruchy vědomí, křeče až bezvědomí, svalovou ochablost, tachykardii a pokles 

krevního tlaku. Tyto příznaky vedou k rozvinutí šokového stavu, který může končit 

smrtí. [10] 

2.3.2 Vliv dehydratace na organismus 

Dehydratace působí na organismus již při poměrně malých ztrátách vody a ty jsou 

pozorovatelné na některých tělesných funkcích. Ztráty okolo 1 % se projevují zvýšenou 

tělesnou teplotou a okolo 3 % dochází k zhoršené výkonnosti. U ztrát okolo 5 % se 

dostavují křeče, třes, nevolnost, zrychluje se tep a výkonnost klesá o 20 – 30 %. U ztrát 

vody mezi 6 – 10 % dochází k problémům s trávením, vyčerpání, závratím, bolestem 

hlavy a k únavě. Ztráty nad 10 % se projevují úpalem, halucinacemi, vysokou tělesnou 

teplotou, organismus je bez potu a moči a může dojít až k celkovému zhroucení. 

Dochází k zahušťování krve a ostatních tělních tekutin. Ztěžuje se práce krve a krevního 

oběhu. Klesá účinnost organismu. [7] 

 

Tabulka 3: Projevy dehydratace lidského organismu [3] 

Stupeň dehydratace 
(v % úbytku tělesné hmotnosti) 

Projev dehydratace 

0-1 pocit žízně 

1-2 ztráta koncentrace 

2-3 ztráta chuti k jídlu 

3-4 nevolnost 

4-5 bolest hlavy 
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5-6 závratě 

6-7 obtíže s mluvením 

7-8 obtíže s dýcháním 

8-9 neschopnost jíst 

9-10 apatie, selhávání smyslů 

10-11 neschopnost polykat 

11-12 zhroucení, kolaps 

 

2.3.3 Žízeň 

Pocitem žízně nelze určovat stupeň dehydratace. Žízeň není časnou známkou potřeby 

vody a projevuje se až při 1–2%  ztrátách. Může být příznakem některých chorob a ve 

vyšším věku se pocit žízně snižuje. Proto tento pocit není objektivním ukazatelem 

dostatku nebo nedostatku tekutin. Napitím nebo zaplněním žaludku sice zaženeme 

pocit žízně, ale to neznamená, že jsme vyrovnali veškeré ztráty vody v našem vnitřním 

prostředí. Stav hydratace nejlépe určíme barvou a množstvím moči. [8] 

2.3.4 Hypertonická dehydratace 

Při hypertonické dehydrataci dochází ke snížení objemu intracelulární i extracelulární 

tekutiny. Zvyšuje se osmolarita, voda difunduje z intracelulárního prostoru. Příčinou je 

malý přísun vody. Dochází k tomu při extrémních teplotních podmínkách a velkém 

energetickém výdeji bez odpovídající náhrady tekutin. Stav může být vyvolán i při 

velkých ztrátách tekutiny při horečkách, průjmech nebo cukrovce. Příčinou mohou být i 

některé patologické poruchy příjmu tekutin. Projevem jsou typické známky 

dehydratace na úrovni buněk, mezi které řadíme žízeň, neklid až halucinace nebo 

apatie, pokles tělesné hmotnosti. Jazyk je suchý, moč je tmavá a její vylučování je 

minimální. Bývá i zvýšená teplota. Nakonec dochází k poruchám vědomí, křečím až 

bezvědomí, svalové ochablosti, snížení činnosti srdce, tachykardii (zvýšení srdeční 

akce), hypotenzi a začíná se rozvíjet šokový stav. [3, 9] 

2.3.5 Hypotonická dehydratace 

Hypotonická dehydratace bývá způsobena především ztrátami solí při větším úbytku 

tekutin. Dochází k ní, pokud je ztráta tekutin hrazena pouze čistou vodou bez 

odpovídajícího obsahu solí. Příčinou mohou být práce v horku, sportovní výkony, 
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zvracení, průjmy, dlouhodobá neslaná dieta. Může ji způsobit i léčba vysokými dávkami 

diuretik, nedostatečná funkce ledvin, některá ledvinová onemocnění nebo poruchy 

centrální nervové soustavy. Projevem bývá velký pocit žízně, spojený s nemožností se 

dopít, pokles krevního tlaku, cyanotické (namodralé) zbarvení kůže, snížený tonus tkání 

a dochází k nebezpečí rozvoje šokového stavu. [3, 9] 

2.3.6 Izotonická dehydratace 

Při izotonické dehydrataci dochází k izolované ztrátě extracelulární tekutiny a sodíku, 

přičemž intracelulární tekutina zůstává zachována. Příčinou mohou být krvácivé stavy, 

ztráty tekutin z trávicího ústrojí (zvracení, průjmy), rozsáhlé popáleniny, rychlá tvorba 

výpotků, velké pocení nebo některá ledvinová onemocnění. Projevuje se únavou, 

apatií, zvýšenou srdeční činností, poklesem krevního tlaku a může dojít až k rozvoji 

šokového stavu. [3, 9] 

2.3.7 Vliv dehydratace na sportovní výkon 

Dehydratace má vliv na fyzický výkon a celkový zdravotní stav. Narušení výkonu 

můžeme pozorovat již při ztrátách 1 – 2 % celkové tělesné vody. Dehydratace ovlivňuje 

výkon ve všech sportovních aktivitách, jak ve vytrvalostních, tak i v rychlostních a 

v silových sportech. Nezáleží totiž na druhu sportu, ale na jeho intenzitě a prostředí, ve 

kterém je vykonáván. 

Cvičení zvyšuje aktivitu metabolismu (urychluje ho), ale asi pouze třetina 

vyprodukované energie je využita na vnější práci. Zbylá energie je spotřebována na 

výrobu tepla, které je potřeba z těla odvádět, aby nedošlo k přehřátí organismu. Při 

velkých energetických nárocích, jako je právě sportovní výkon, musí tedy tělo o hodně 

navýšit výdej tepla. Při vysokých okolních teplotách je jediným možným způsobem 

výdeje tepla vypařování (pocení). Dehydratace vzniká i při nízkých teplotách okolního 

prostředí, ale ztráta vody potem jednoznačně souvisí s vysokou teplotou. [1] 

2.4 Ostatní nápoje v pitném režimu 

K běžnému pití pro osoby bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté 

vody, tedy pitná voda z vodovodu nebo balená kojenecká, pramenitá a slabě 
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mineralizovaná voda bez oxidu uhličitého. Tyto vody lze konzumovat bez omezení 

v množství, které je potřebné k úhrnu celodenního pitného režimu. [11] 

2.4.1 Vodovodní voda 

U nás jsou k vodárenskému využití používány především vody povrchové a ty musejí 

být, vzhledem k znečištění povrchových vod, upravovány obvykle velmi složitým 

fyzikálně-chemickým procesem. Navíc, vzhledem k poruchovosti a délce vodovodní 

sítě, musí být tato voda dezinfikována, obvykle chlorovými preparáty. Hlavní zdravotní 

důraz je proto kladen na nepřítomnost zdraví škodlivých látek. Obecně lze ale říci, že 

pitná voda z veřejných vodovodů v ČR má velmi dobrou kvalitu. Ne všude a vždy je však 

vyhovující její pach nebo chuť. [3] 

 

Tabulka 4: Optimální hodnoty některých hlavních minerálních látek ve vodě [12] 

Ukazatel Optimální obsah 

RL – rozpuštěné látky (ukazatel 
celkového obsahu minerálních látek) 

150 – 400 mg/l 

Ca++ - vápník 40 – 70 (minimálně 30) mg/l 

Mg++ - hořčík 20 – 30 (minimálně 10) mg/l 

Na+ - sodík 5 – 25 mg/l 

K+ - draslík 1 – 5 mg/l 

Cl- - chloridy méně než 50 mg/l 

SO4
- - sírany méně než 50 mg/l 

HCO3
- - hydrogenuhličitany 100 – 300 mg/l 

F- - fluoridy 0,1 – 0,3 mg/l 

NO3
- - dusičnany méně než 10 mg/l 

 

2.4.2 Balená kojenecká voda 

U této vody je zakázána jakákoliv úprava měnící její složení, proto je kojenecká voda 

jedinou balenou vodou, která má zaručeně původní přírodní složení. Je vyrobena 

z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný k přípravě kojenecké 

stravy a k trvalému používání všemi skupinami obyvatel. Celkový obsah minerálních 

látek nesmí být vyšší než 500 mg/l. [12] 
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2.4.3 Balená pramenitá voda 

Tato voda je také vyrobena z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje a je 

vhodná k trvalému používání dětmi i dospělými. Celkový obsah minerálních látek může 

být nejvýše 1000 mg/l (tedy stejně jako u pitné vody). Do balené pramenité vody nelze 

přidávat žádné látky s výjimkou oxidu uhličitého. Může být upravována jen 

schválenými fyzikálními způsoby. [12] 

2.4.4 Balená přírodní minerální voda 

Je vyrobena z chráněného podzemního zdroje přírodní minerální vody schváleného 

ministerstvem zdravotnictví. Tuto vodu lze rovněž upravovat pouze schválenými 

fyzikálními metodami a nelze do ní přidávat jiné látky než oxid uhličitý. Dnes může být 

dle souladu s evropskými předpisy za přírodní minerální vodu prohlášena prakticky 

každá podzemní voda, která má původní čistotu, je stabilní a její zdroj je dobře chráněn 

bez ohledu na to, zda má minerálních látek moc nebo málo. Vzhledem k tomu, že 

vhodnost vody k dennímu nebo jen doplňkovému nebo občasnému užívání určuje 

právě obsah minerálních látek, můžeme minerální vodu rozdělit z hlediska celkové 

mineralizace (obsah rozpuštěných pevných látek – RL) do několika skupin: 

Voda velmi slabě mineralizovaná (obsah RL do 50 mg/l) 

Voda slabě mineralizovaná (obsah RL 50 – 500 mg/l) 

Voda středně mineralizovaná (obsah RL 500 – 1500 mg/l) 

Voda silně mineralizovaná (obsah RL 1500 – 5000 mg/l) 

Voda velmi silně mineralizovaná (obsah RL vyšší než 5000 mg/l) 

Velmi slabě mineralizované vody se nehodí pro stálé pití kvůli riziku narušení 

minerálního i vodního metabolismu. Může být vhodná jen pro některé krátkodobé 

dietní nebo léčebné kůry a pro ředění umělé kojenecké výživy na bázi kravského mléka. 

Slabě mineralizované vody se hodí pro běžné pití, pokud nejsou uměle syceny oxidem 

uhličitým nebo pokud ho přirozeně neobsahují ve větším množství. 

Středně mineralizované vody by měly být pouze doplňkem v nápojovém sortimentu. 

Měly by se střídat a konzumované množství by nemělo v průměru přesáhnout 0,5 litru 

za den. 
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Silně mineralizované vody (např. Zaječická hořká, Vincentka, Šaratice, Bílinská kyselka) 

by se měly konzumovat jen výjimečně a v omezeném množství. Pro děti jde vyloženě 

o nevhodný nápoj. 

Velmi silně mineralizované vody by se měly používat jen jako lék pod dohledem lékaře. 

[12] 

2.4.5 Limonády 

Limonády patří k nápojům, kterým bychom se měli vyhýbat nebo je konzumovat pouze 

výjimečně. Jsou nevhodné především pro diabetiky, hyperaktivní děti, osoby trpící 

poruchami příjmu potravy, osoby trpící nadváhou a pro staré lidi, protože mají 

sníženou toleranci k jednoduchým cukrům. Základním rizikem je právě vysoký obsah 

jednoduchých cukrů. Ty zvyšují pocit žízně a obsahují tzv. prázdné kalorie. Limonády 

dále obsahují umělá sladidla, umělá barviva, oxid uhličitý, organické a anorganické 

kyseliny. Kombinace cukru a kyselin v limonádách zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. 

Umělá barviva, příchutě a chemické konzervační látky mohou přinášet riziko alergie. 

Kofein v kolových limonádách vykazuje diuretický účinek. Zvyšuje tvorbu moči, takže se 

více tekutin z těla odvede, než by se mělo vypitím nápoje získat.  Kyselina fosforečná, 

která je součástí kolových nápojů, pravděpodobně zvyšuje riziko osteoporózy. [5, 11] 

2.4.6 Ovocné džusy a šťávy 

Ovocné džusy a šťávy bychom neměli pít jako hlavní část denního příjmu tekutin. Měly 

by být jen součástí běžného pitného režimu. Ideální jsou čerstvě vylisované šťávy 

z kvalitního zralého ovoce. Některým lidem může dělat problém kyselé jižní ovoce, 

proto je lépe zředit vylisovanou šťávu dvojnásobným množstvím vody. 

Vhodné je použití i 100% ovocných džusů, ale jen nedoslazovaných. Koncentrované 

ovocné džusy obsahují značné množství draslíku a jednoduchých cukrů, mají vysoký 

glykemický index, a tak provokují tvorbu inzulínu. Před konzumací je proto vhodné je 

zředit na dvojnásobek původního množství vodou. Díky obsahu iontů draslíku jsou 

vhodné k doplnění ztrát tekutin po fyzické zátěži, ne však jako jediná tekutina, ale jako 

součást pitného režimu. 

Ovocné sirupy mohou obsahovat umělá barviva, ale zpravidla neobsahují chemické 

konzervační látky, protože to jsou silně koncentrované roztoky cukrů (asi 70 %). Jsou 
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tedy vhodnější složkou pitného režimu než limonády, protože neobsahují mnoho 

chemických látek. [1, 5] 

2.4.7 Čaj 

Čaj je možné počítat jako vhodnou součást pitného režimu. Je to přírodní produkt, 

který neobsahuje žádná barviva, konzervační látky a nemá žádnou energetickou 

hodnotu, pokud se podává bez cukru a mléka. I pití čaje má však svá specifika a ne 

všechny čaje jsou vhodné jako jediná součást celodenního pitného režimu. Např. 

bylinné čaje nelze pít jako jedinou tekutinu. Jsou určeny pro léčebné použití, proto by 

se neměly pít dlouhodobě a jejich druhy je vhodné střídat. Ovocné čaje jsou vhodné 

bez omezení. Musíme však rozlišit, zda se jedná o ovocný čaj nebo pravý čaj ochucený 

aromatem. Tento druh není vhodný ve větších množstvích obzvláště u dětí, protože 

obsahuje kofein. Pravé černé a zelené čaje jsou vhodné k celodennímu úhrnu tekutin 

jen za určitých podmínek. Nejsou vhodné, pokud se konzumují přeslazené nebo příliš 

silné (hlavně u dětí). Obsahují kofein, který má diuretický účinek. Ledové čaje dobře 

hasí žízeň, současně tonizují a neobsahují oxid uhličitý, ale jejich obsah jednoduchých 

cukrů je stejně problematický jako u limonád. [5, 11] 

2.4.8 Káva 

Kávu samotnou, vzhledem k množství kofeinu, nelze počítat do potřebného denního 

objemu tekutin a měla by být pouze chuťovým doplňkem stravy. Kofein vykazuje 

výrazné stimulační účinky, což může být přínosné zvláště u vytrvalostních sportů, a 

proto se přidává do některých energetických nápojů doporučovaných pro sportovce. 

Jeho diuretický účinek na organismus je v pitném režimu kontraproduktivní, kofein 

odvádí vodu z těla, a proto by se neměl sportovcům podávat. Po výkonu v časné fázi 

regenerace může prohloubit již vzniklou dehydrataci. [5] 

2.4.9 Pivo a alkohol 

Běžně se nesetkáváme se sportovci, kteří by pili tvrdý alkohol nebo víno během výkonu 

nebo v regenerační fázi. Často se však snaží uhradit ztracené tekutiny a ionty pivem. 

Alkoholické nápoje jsou v časné fázi regenerace zakázány. 
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Příčina je jednoduchá: alkohol je ihned po požití detoxikován v játrech. Odbourávání 

látek z běžného zátěžového metabolismu probíhá rovněž převážně v játrech. Po 

tělesném výkonu jsou tedy játra mimořádně zatížena. V případě požití toxické látky 

(v tomto případě alkoholu) dávají játra přednost k detoxikaci té látky, která je tělu cizí. 

Játra zpomalí, až pozastaví likvidaci ponámahových katabolitů a přednostně detoxikují 

alkohol. Doba regenerace se tím neúměrně prodlouží. Jedno pivo obsahuje 20 g 

alkoholu a k jeho detoxikaci potřebují játra až 2 hodiny usilovné práce. I když pivo 

obsahuje některé výhodné látky, obsah alkoholu je zcela znehodnocuje. Tento problém 

můžeme řešit pitím piva nealkoholického, které obsahuje stejné látky a vyhovuje 

chuťově. [1] 

 

Tabulka 5: Rozlišení nápojů [5] 

Druh nápoje Vhodný Nevhodný – proč 

alkoholické pod 10 % výjimečně většinou nevhodné – 
návyk, způsobí další ztráty 

alkoholické nad 10 % nevhodné způsobí ztrátu tekutin a 
vyvolávají žízeň 

mléčné nápoje nevhodné nehasí žízeň, obtížně 
vstřebatelné a využitelné 

komerční limonády výjimečně většinou nevhodné – 
příliš cukru a potenciálně 
rizikových látek, nehasí 

žízeň 

kofeinové limonády výjimečně nevhodné pro děti a 
mládež, špatně hasí žízeň, 

při nadbytečné 
konzumaci mohou vyvolat 

zažívací potíže 

minerální voda jen některé mnohdy nevhodné pro 
vysoký obsah minerálních 
látek, lehká minerálka je 
vhodná i při konzumaci 

okolo 1 litru 

pitná a stolní voda vhodná pozor na nestandardní a 
rozdílnou kvalitu různých 
stolních vod především co 

do pH a obsahu 
dusičnanů 

přírodní ovocné šťávy výjimečně čerstvé ovocné šťávy je 
nutné ředit pitnou vodou, 

jinak nehasí žízeň 
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ovocný džus komerční výjimečně pouze jako část přijatých 
tekutin, ředit stolní vodou 

na dvojnásobek 

čerstvé filtrované 
zeleninové šťávy 

specificky vhodné pro očistné kůry, 
je účelné je ředit pitnou 

vodou v poměru 1:1, 
nemohou se používat 

k hašení žízně 

čerstvé zeleninové výluhy vhodné vodní výluh strouhané 
zeleniny není většinou 

nutné ředit vodou, 
mohou docela dobře hasit 

žízeň 

bylinné čaje specificky nelze pít jako jedinou 
tekutinu, jsou určeny pro 

léčebné použití 

ovocné čaje vhodné bez omezení, nutno však 
pozorně číst etikety, 

protože některé z nich 
jsou pouze pravým 

černým čajem ochuceným 
aromatem; některé 

nejsou vhodné pro děti ve 
větších množstvích 

pravý černý a zelený čaj specificky vhodný za předpokladu, 
že není přeslazený, pro 

děti nesmí být příliš silný 
– oblíbené jsou 

především tzv. ledové 
čaje, kde je podobný 

problém přebytku cukru 
jako u limonád, ale dobře 

hasí žízeň a současně 
tonizují! 

tonizující nápoje specificky pouze pro dospělé, jsou 
dost často sladké, 
mladiství je někdy 

zneužívají s alkoholem 
jako náhradu drog; nehasí 

žízeň 
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3 Praktická část 

3.1 Cíle, metody a zpracování praktické části 

Cílem praktické části bylo získat informace o nabízených sportovních nápojích na trhu a 

porovnat jejich deklarované účinky od výrobců s praktickými zkušenostmi, získanými 

od rekreačních sportovců. 

Informace o sportovních nápojích jsem získávala prostřednictvím oficiálních webových 

stránek výrobců a z obalů jednotlivých sportovních nápojů. Kritériem pro výběr 

popsaných sportovních nápojů byla míra jejich prodejnosti na trhu a dále zmiňuji 

sportovní nápoje uvedené v odpovědích dotazníku. 

Informace od sportovců jsem získávala prostřednictvím anonymního dotazníkového 

šetření. Dotazníky jsem distribuovala mezi různé skupiny rekreačních sportovců. Data 

jsem sbírala formou elektronického dotazníku a formou osobního rozhovoru. 

Dotazníkové šetření probíhalo od března do dubna 2014. Celkem jsem získala 105 

vyplněných dotazníků. 

3.2 Sportovní nápoje na trhu 

Jak jsem již zmínila, kritériem pro výběr popisovaných nápojů byla míra jejich 

prodejnosti na trhu. Zjistila jsem, že mezi 10 nejvíce prodávanými produkty mají 

největší zastoupení výrobky firmy Nutrend® (celkem 5), dále výrobky firem Enervit® a 

Wander® (celkem každý 2) a firma Isostar (celkem 1). Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že většina uvedených sportovních nápojů, které dotazovaní sportovci 

používají, spadají do kategorie 10 nejprodávanějších. Pouze jeden do této kategorie 

nespadá, a to sice výrobek Nutrend Amino BCAA Mega Strong® 500 ml od firmy 

Nutrend®. 

Dále uvedu charakteristiku, účinky a složení výše uvedených výrobků podle 

prodejnosti. 

Nutrend Unisport Energy® 1000 ml 

je sportovní hypotonický nápoj, který je vhodný pro doplnění tekutin a energie před, 

během a po aktivitě. Je obohacen o vitamíny skupiny B, které pomáhají organismu 

zvládat zvýšené nároky na energetický metabolismus během sportovní a fyzické zátěže. 
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Je určený pro přípravu hypotonického nápoje, přirozenou energizaci organismu, 

optimální hydrataci, náhradu ztracených tělních tekutin a doplnění minerálů. 

Doporučené ředění 1:50, tj. 10 ml koncentrátu na 500 ml hotového nápoje. 

Průměrné složení ve 100 ml výrobku: 

bílkoviny 3,8 g draslík 86 mg 

sacharidy  15,9 g fosfor 68 mg 

cukry 15,7 g  hořčík 60 mg 

vláknina 4,5 g sodík 560 mg 

vitamín B12 9,2 µg inositol 183 mg 

vitamín B3 22 mg kofein 352 mg 

vitamín B5 11 mg taurin 6667 mg 

vitamín B6 2,4 mg   

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento výrobek v doporučeném ředění odpovídá standardům pro 

hypotonický nápoj (185  10mOsm/1 kg vody). Obsažené sacharidy dodají tělu 

potřebnou energii. Obsahuje vyvážený poměr sodíku a draslíku. Obsah hořčíku v nápoji 

je vyšší. Obvykle se doporučuje maximálně polovina obsahu draslíku. Hořčík působí 

sedativně, je proto vhodnější ho přijímat až po skončení fyzické zátěže. Nápoj dále 

obsahuje přírodní stimulant kofein, který působí proti únavě. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky hypotonického sportovního nápoje a 

jeho použití je univerzální. Lze ho užívat před, během i po výkonu, obzvláště u sportů, 

kde dochází k velkému pocení, tedy k velkým ztrátám vody. 

Isostar Hydrate & Perform® 400 g 

je isotonický energetický nápoj v prášku určený pro sportovce. Má okamžitý účinek na 

zvýšení a obnovu energetických zásob během výkonu, doplňuje úbytek tekutin a 

elektrolytů. Má neutrální pH, proto nedráždí zažívací systém. Efektivní zásobení energií 

je dáno vyváženým poměrem sacharidů, které zásobují svaly energií. Obsahuje důležité 

minerály (vápník, hořčík) pro svalovou funkci a energetický metabolismus. Doporučené 

dávkování: rozmíchat 1 odměrku (40 g) prášku v 500 ml vody. 

Průměrné složení ve 100 g výrobku: 

sacharidy 87 g 

z toho cukry 70 g 

vitamín B1 0,53 g 

draslík 225 mg 

hořčík 150 mg 

sodík 860 mg 
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vápník 400 mg 

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento nápoj v doporučeném ředění odpovídá standardům pro isotonický 

nápoj. Obsažené sacharidy dodají tělu potřebnou energii. Obsahuje vyvážený poměr 

sodíku a draslíku. Obsah hořčíku je vyšší než se doporučuje a může působit sedativně. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky isotonického sportovního nápoje a je 

vhodné ho používat během výkonu, kde se ztrátami vody odchází také velké množství 

minerálů. 

Nutrend Unisport® 500 ml 

je mírně mineralizovaný nápojový koncentrát obohacený o vysoce účinné 

aminokyseliny taurin, glycin a L-karnitin. Nápoj je hypotonický (hypoosmolární – 185 

mmol/l při poměru 1:50) a tím umožňuje prakticky neomezenou konzumaci nápoje, a 

to jak před, tak v průběhu zátěže a v období regenerace. Je určený pro přípravu 

středně energetického hypotonického nápoje, optimální hydrataci, náhradu ztracených 

tělních tekutin, podporu regenerace, doplnění minerálů, přirozenou energizaci 

organismu, hrazení ztrát tekutin při průjmech a hydrataci v extrémních teplotních 

podmínkách. Jeho složení umožňuje téměř neomezenou konzumaci. Doporučené 

dávkování: 10 ml koncentrátu do 6,5 dl vody. 

Průměrné složení ve 100 ml výrobku: 

bílkoviny 1 g fosfor 68 mg 

sacharidy 68 g hořčík 60 mg 

cukry 68 g taurin 1000 mg 

sodík 560 mg glycin 500 mg 

draslík 86 mg L-karnitin 50 mg 

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento nápoj v doporučeném ředění odpovídá standardům pro hypotonický 

nápoj (185   10mOsm/1 kg vody). Obsažené sacharidy dodají tělu potřebnou energii. 

Obsahuje vyvážený poměr sodíku a draslíku. Obsah hořčíku je vyšší než se obvykle 

doporučuje a může působit sedativně. Obsažené aminokyseliny ochraňují svalovou 

hmotu a zlepšují následnou regeneraci. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky hypotonického sportovního nápoje a 

jeho použití je univerzální. Lze ho používat před, během i po výkonu, obzvláště 

u sportů, kde dochází k velkému pocení, tedy k velkým ztrátám vody. 
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Nutrend Regener® 450 g 

je speciální regenerační prostředek, který je určen pro kvalitní regeneraci po 

intenzivním výkonu. Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Doporučené 

dávkování: jednu porci (75 g) rozmíchat ve 450 ml vody. Popíjet po částech v průběhu 

20–30 minut po ukončení fyzického výkonu. Dávku následně zapít minimálně 200 ml 

vody nebo sportovním hypotonickým nápojem. 

Průměrné složení v 75 g výrobku: 

bílkoviny 5,5 g L-arginin 500 mg 

sacharidy 64,2 g hořčík 130 mg 

cukry 15,3 g draslík 150 mg 

sodík 60 mg selen 15 µg 

L-glutamin 2000 mg vitamín C 200 mg 

L-leucin 1500 mg vitamín E 70 mg 

L-isoleucin 750 mg ginkgo biloba 40 mg 

L-valin 750 mg provitamin A 200 µg 

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento nápoj v doporučeném ředění odpovídá standardům energetického 

nápoje. Obsažené sacharidy dodávají tělu potřebnou energii. Obsahuje vyvážený 

poměr sodíku a draslíku. Použití hořčíku je v tomto nápoji v pořádku. Vysoký obsah 

bílkovin zajišťuje optimální regeneraci svalové tkáně. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky hypertonického energetického nápoje 

a je vhodné ho užívat jen po výkonu v regenerační fázi. 

Isostar Long Energy® 790 g 

je přípravkem pro výrobu vysoce energetického isotonického nápoje. Byl navržen 

speciálně pro potřeby delších sportovních aktivit. Vynikající přísun energie díky 

významnému obsahu jednoduchých a složených sacharidů. Pitím před fyzickou 

aktivitou umožňuje optimalizaci zásob tekutin před startem. Následné pití během 

fyzické aktivity pomáhá zlepšovat výkonnost a vytrvalost na dlouhé vzdálenosti a 

v konečném výsledku pomáhá regeneraci po fyzické aktivitě. Nápoj je zdrojem 

mikronutrientů, zejména vitamínu B1, který přispívá k přeměně potravin na energii a 

vitamínu C a E, které se podílejí na ochraně buněčných složek prostřednictvím 

antioxidantů. Doporučeno užívat při velmi dlouhých fyzických aktivitách, ideální pro 

cvičení v prostředí s nízkou teplotou. Doporučené dávkování: během rozcvičky (150 ml 

každých 15 minut) a pravidelně v průběhu fyzické aktivity a po jejím ukončení (nejdéle 
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2 hodiny po fyzické aktivitě 150 ml každých 15 minut). Postup přípravy dávky: rozpustit 

7 lžic v 500 ml vody. 

Složení: maltodextrin, cukr, barviva – červená řepa a beta karoten, kyselina citrónová, 

citran sodný, kuchyňská sůl, vitamíny B1, C a E. 

Průměrné složení ve 100 g výrobku: 

sacharidy 95 g vitamín C 56,9 g 

z toho cukry 27,6 g vitamín E 8,2 g 

sodík 0,20 g vitamín B1 1,1 g 

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento nápoj v doporučeném dávkování odpovídá standardům isotonického 

nápoje. Velký obsah sacharidů dodává tělu potřebnou energii. Obsah sodíku je 

dostatečný. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky isotonického vysoce energetického 

sportovního nápoje a může být používán před, během i po výkonu. Nejlépe pak u 

vytrvalostních a déle trvajících sportovních aktivit, které jsou energeticky náročné. 

Enervit R2 Sport® 400 g 

je speciální regenerační instantní nápoj v prášku, který urychluje regeneraci a zkracuje 

dobu zotavení po náročném výkonu. Unikátní receptura umožňuje tu nejkvalitnější 

metabolickou regeneraci. Obsahuje sacharidy s vyšším glykemickým indexem 

k rychlému obnovení glykogenových zásob, dále BCAA (bílkovinový hydrolyzát) pro 

obnovu svalového tonu a rychlou regeneraci svalů. Doporučené dávkování: 50 g 

rozpustit ve 250–500 ml vody. Vypít co nejdříve po náročném fyzickém výkonu (do 15 

minut). V případě, že únava přetrvává, je nutno zopakovat po 2 hodinách ještě jednou 

dávku 50 g. V případě kratší nebo méně intenzivní zátěže je možno použít ½ dávky (25 

g). 

Průměrné složení v 50 g výrobku: 

bílkoviny 1,5 g draslík 80 mg 

sacharidy 40 g sodík 65 mg 

tuky 1 g L-leucin 2,5 mg 

vitamín B1 1 mg L-isoleucin 1,2 mg 

vitamín B2 1 mg L-valin 1,2 mg 

vitamín B6 1 mg niacin 10 mg 

vitamín C 60 mg glutamin 1 mg 

vitamín E 10 mg polykosanoly 5 mg 

hořčík 35 mg   

[zdroj obal výrobku] 
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Komentář: Tento nápoj v doporučeném dávkování odpovídá standardům 

regeneračního nápoje. Obsažené sacharidy dodají tělu potřebnou energii. Obsah BCAA 

obnovuje svalový tonus a urychluje svalovou regeneraci. Obsah sodíku a draslíku je 

vyvážený. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky regeneračního nápoje a je vhodný 

k užívání po výkonu v regenerační fázi. 

Isostar Power® 10 tablet 

je isotonický nápoj, který zajišťuje optimální hydrataci a vyprazdňování žaludku. Je 

bohatý na vitamíny C, E, B1, B2, B6, PP a na vápník a hořčík. Tento perlivý nápoj osvěží 

zejména po fyzickém cvičení, před krátkým fyzickým vypětím a jeho ukončení. 

Doporučené dávkování: během rozcvičky (150 ml každých 15 minut) a pravidelně 

v průběhu fyzické aktivity a po jejím ukončení (nejdéle 2 hodiny po fyzické aktivitě 150 

ml každých 15 minut). Postup přípravy dávky: rozpustit 2 tablety v 500 ml vody. 

Průměrné složení v 1 tabletě: 

sacharidy 9,47 g draslík 48 mg 

z toho cukry 8,88 g hořčík 16,8 mg 

vitamín B1 0,12 mg sodík 168 mg 

vitamín C 12,24 mg vápník 44,4 mg 

vitamín E 1,42 mg   

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento nápoj v doporučeném ředění odpovídá standardům isotonického 

nápoje. Obsah sacharidů dodává tělu potřebnou energii. Obsah sodíku a draslíku je 

vyvážený. Obsah hořčíku, který by měl dosahovat maximálně poloviny obsahu draslíku, 

je také v normě. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky isotonického sportovního nápoje a je 

vhodný k použití během a po výkonu, kdy s vodou (potem) odchází větší množství 

minerálů. 

Nutrend Isodrinx® 525 g 

Je sportovní nápoj s možností, jak hypotonického, tak i isotonického ředění s vysokým 

obsahem rychle vstřebatelných sacharidů (energie), optimem minerálů a s přídavkem 

10 vitamínů. Zajišťuje efektivní hydrataci organismu v průběhu zátěže a výrazně snižuje 

riziko vzniku svalových křečí. 
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Isotonický nápoj je určen pro aktivity s velmi vysokou intenzitou a relativně krátkou 

dobou trvání (cca do 60 minut), každých 15 minut 100–150 ml. Pro přípravu 

isotonického nápoje – 35 g na 500 ml stolní vody. 

Hypotonický nápoj užívejte v průběhu výkonů s delší dobou trvání (nad 60 minut) a 

u aktivit s nižší intenzitou, každých 10 minut 100 ml. Pro přípravu hypotonického 

nápoje – 35 g na 700 ml stolní vody. 

Průměrné složení ve 35 g výrobku: 

sacharidy 32,5 g vitamin B3 7,3 mg 

cukry 30 g vitamin E 5,5 mg 

sodík 0,2 g vitamin B5 2,7 mg 

hořčík 5 mg vitamin B6 0,64 mg 

draslík 20 mg vitamin B2 0,64 mg 

vápník 57,5 mg vitamin B1 0,5 mg 

z toho org. forma 
(glukonát 
vápenatý) 

15 mg vitamin B12 1,14 µg 

chloridy 150 mg biotin 22,8 µg 

vitamin C 36,4 mg kyselina listová 91 µg 

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento nápoj v doporučeném ředění odpovídá standardům hypotonického a 

isotonického nápoje (isotonické ředění 285–295   10 mOsm/1 kg vody). Obsažené 

sacharidy dodávají tělu potřebnou energii. Poměr sodíku a draslíku by měl být vždy 

vyšší (3–4:1). Obsah hořčíku je zde v pořádku. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky sportovního nápoje a může se 

používat před, během i po výkonu. 

Nutrend Profidrinx® 400 G 

Je hypotonický nápoj s vysokou dávkou postupně vstřebatelných sacharidů a 

vyváženým zastoupením minerálů, který dodá tělu potřebné tekutiny a energii pro 

intenzivní výkon. Nápoj navíc obsahuje speciální pro-regenerační formuli, která 

urychluje a prohlubuje povýkonovou regeneraci. Je ideální pro sportovce, kteří chtějí 

jak používat kvalitní pitný režim a zajistit hydrataci v průběhu aktivity, tak taky 

podpořit, zkvalitnit a maximálně zefektivnit povýkonovou regeneraci. Výhody tohoto 

nápoje také ocení sportovci v intenzivním tréninku nebo při vícefázovém tréninku. 

Doporučené dávkování: 40 g na 750 ml vody. Popíjet pravidelně v průběhu 
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intenzivního výkonu, cca každých 10–15 minut 100–150 ml nápoje, po výkonu 200–300 

ml v průběhu 30–45 minut. 

Průměrné složení ve 40 g výrobku: 

bílkoviny 10 g hořčík 9,6 mg 

sacharidy 24,6 g draslík 18,8 mg 

cukry 24,6 g vápník 108 mg 

tuky 0,2 g chloridy 612 mg 

sodík 0,45 g   

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento nápoj v doporučeném ředění odpovídá standardům hypotonického 

nápoje (183    10 mOsm/1 kg vody). Obsažené sacharidy dodávají tělu potřebnou 

energii. Obsah sodíku a draslíku je vyvážený. Hodnoty hořčíku odpovídají doporučení. 

Výrobek obsahuje bílkoviny, které urychlují regeneraci po výkonu. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky pro hypotonický sportovní nápoj. Má 

univerzální použití, je tedy vhodný k používání před, během i po výkonu. 

Enervit G Sport® 420 g 

Je energetický iontový nápoj s minerály pro udržení výkonnosti. Rozpuštěním Enervit G 

Sport ve vodě získáte izotonický nebo hypotonický iontový nápoj. Z 1 balení (420 g) lze 

připravit 7 l izotonického a 14 l hypotonického nápoje. Přispívá k udržení výkonnosti a 

zvyšuje vstřebávání vody během fyzického výkonu. Je užitečný především v případě 

nadměrného pocení v důsledku jakékoliv intenzivní fyzické aktivity a při sportu, ať již 

amatérském či profesionálním. Doporučené dávkování: 15 g rozpustit ve 250 ml vody. 

Připravený isotonický nápoj pijte průběžně během výkonu, a to zhruba každých 15 

minut v množství 100–150 ml. Ihned po skončení výkonu, ještě před regeneračním 

nápojem, je vhodné vypít až 300 ml Enervit G Sport. U výkonů, kde dochází 

k nadměrnému pocení, je doporučeno pít výhradně hypotonicky ředěný nápoj. 

Průměrné složení v 15 g výrobku: 

sacharidy 13,73 g vláknina 0,07 g 

z toho cukry 13,3 g vitamín B1 0,17 mg 

sodík 30 mg vitamín B2 0,21 mg 

chlor 30 mg vitamín B5 0,9 mg 

hořčík 6,75 g vitamín B3 2,4 mg 

draslík 22,5 g vitamín C 9 mg 

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento nápoj v doporučeném dávkování odpovídá standardům 

hypotonického (7,5 g/250 ml vody) a isotonického (15 g/250 ml vody) nápoje. 
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Obsažené sacharidy dodávají tělu potřebnou energii. Poměr sodíku k draslíku by měl 

být vyšší. Obsah hořčíku je v normě. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky pro hypotonický i isotonický nápoj.  U 

výkonů, kde dochází k velkému pocení, je vhodné použít výhradně hypotonický nápoj. 

Isotonický nápoj je vhodné pít během a po fyzickém výkonu k doplnění ztracené vody, 

ještě před nápojem regeneračním. 

Nutrend Amino BCAA Mega Strong® 500 ml 

Obsahuje 80 000 mg kvalitních esenciálních aminokyselin BCAA pro ochranu a 

budování svalové hmoty. Tekutá forma zajišťuje optimální a rychlou vstřebatelnost. 

Esenciální BCAA (Branched Chain Amino Acids – aminokyseliny s rozvětveným 

řetězcem) jsou aminokyseliny, které si tělo nedokáže samo vytvořit z jiných zdrojů, a 

proto je odkázáno na jejich příjem stravou. Přidaný vitamín B6 je základním vitamínem 

potřebným pro metabolismus bílkovin.  

Pro zabránění odbourávání vlastních aminokyselin je třeba použít 3 g BCAA před 

tréninkem. Po-tréninkový účinek BCAA spočívá v dodání předpřipravených volných 

aminokyselin v období regenerace k rychlému zabudování do tréninkem poškozených 

nebo nově tvořených bílkovinných struktur (svalů). 

Doporučené dávkování: pro ochranu svalové hmoty a pro oddálení vyčerpání vypít cca 

30 – 60 minut před výkonem 40 ml. Pro urychlení regenerace a pro podporu tvorby 

svalové hmoty vypít ihned po výkonu 40 ml. Podávat zředěné do vody nebo 

sportovního nápoje. 

Průměrné složení ve 40 ml výrobku: 

bílkoviny 2,3 g L-valin 1840 mg 

sodík 6 mg L-isoleucin 800 mg 

vitamín B6 1,6 mg L-leucin 560 mg 

[zdroj obal výrobku] 

Komentář: Tento nápoj v doporučeném dávkování odpovídá standardům 

regeneračního nápoje. Vysoký obsah bílkovin (BCAA – bílkovinný hydrolyzát) ochraňuje 

svalovou hmotu a přispívá její regeneraci. 

Nápoj v doporučeném ředění splňuje požadavky regeneračního nápoje. 
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3.3 Dotazníkové šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké nápoje rekreační sportovci používají 

během sportu. Dále jsem porovnala účinky sportovních nápojů, které pocítili sportovci 

po jejich použití, s účinky, které deklarují výrobci. 

Celkem jsem zpracovala 105 dotazníků. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že sportovci 

nejčastěji používají k pokrytí ztrát tekutin během sportovních aktivit různé druhy vod 

(celkem 91 odpovědí). Otázky č. 5, 6 a 7 byly určeny pouze pro ty respondenty, kteří 

odpověděli, že při sportu používají sportovní nápoje. Takových respondentů bylo 

pouze 9. 

 

Otázka č. 1: Zvolte pohlaví. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 105 sportovců, z toho 72 žen a 33 mužů. 

Dotazovaní byli sportovci z různých sportovních odvětví např. badminton, volejbal, 

aerobic, cyklistika, běh. 

 

 

 

Otázka č. 2: Kolik hodin týdně sportujete? 

Z dotazníku vyplynulo, že sportovci nejčastěji tráví na sportovištích 1 – 4 hodiny. Mezi 

rekreační sportovce ale můžeme řadit i ty, kteří tráví sportem více či méně času než je 

průměr. Potřeba sportu je velmi individuální. Výsledek ukazuje rozdíl mezi 

dotazovanými sportovci. 

33; 31% 

72; 69% 

Pohlaví 

Muži

Ženy
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Otázka č. 3: Jaká je průměrná délka vaší souvislé sportovní aktivity? 

Intenzita výkonu a případné ztráty tekutin mohou souviset i s délkou souvislé sportovní 

aktivity. Sportovci nejčastěji uváděli délku aktivity 1 – 2 hodiny. 55 dotazovaných 

uvedlo 1 hodinu, 47 dotazovaných uvedlo do 2 hodin. Více než 2 hodiny tréninku 

(souvislé sportovní aktivity) můžeme řadit ke sportům vytrvalostním. 

 

 

 

Otázka č. 4: Jaké nápoje při sportu používáte? 

Sportovci nejčastěji používají vodu z vodovodu (62 odpovědí). Pro potřeby rekreačního 

sportu jde o nápoj zcela vyhovující k pokrytí ztrát tekutin. Dále balenou stolní vodu (18 

odpovědí) a minerální vodu (11 odpovědí). Tyto vody jsou také vhodné k pokrytí ztrát 

tekutin v rekreačním sportu. Sportovní nápoje (9 odpovědí) jsou také vhodné, hlavně 

pokud se jedná o intenzivnější trénink. O nevhodnosti piva (2 odpovědi) z důvodu 

30; 28% 

44; 42% 

23; 
22% 

8; 8% 

Kolik hodin týdně sportujete? 

1 hod.

1 -4 hod.

4-8 hod.

více než 8 hod.

55; 52% 
47; 45% 

3; 3% 

Průměrná délka vaší souvislé 
sportovní aktivity 

1 hod.

do 2 hod.

více než 2 hod.
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obsahu alkoholu se zmiňuji v teoretické části práce.  Sirup s vodou (1 odpověď) kromě 

tekutin dodává tělu i energii v podobě obsažených cukrů. Energy drink Crazy Wolf® 

(1 odpověď) není příliš vhodný pro použití ve sportu, protože obsahuje hodně cukrů a 

stimulantů. BCAA (1 odpověď) by se měl používat během sportu v kombinaci 

s hypotonickým nápojem. Je to nápoj s vysokým obsahem bílkovin, proto se používá 

spíše v regenerační fázi. 

 

 

 

Otázka č. 5: Jaký druh sportovního nápoje používáte? 

Používání hypotonického sportovního nápoje (2 odpovědi) a izotonického sportovního 

nápoje (5 odpovědí) v průběhu sportovních aktivit je v pořádku. 2 sportovci 

odpověděli, že neví, ale ukázalo se, že jde o nápoje izotonické. 

 

 

 

9; 9% 

62; 59% 

18; 
17% 

11; 10% 

2; 2% 

3; 3% 

Jaké nápoje při sportu 
používáte? 

Sportovní nápoje

Voda z vodovodu

Balená voda

Minerální voda

Pivo

Jiné

5; 56% 2; 22% 

2; 22% 

Jaký druh sportovního nápoje 
používáte? 

Izotonický

Hypotonický

Nevím
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Otázka č. 6: Co od sportovního nápoje očekáváte? Můžete vybrat více možností. 

Všichni dotázaní sportovci očekávají doplnění tekutin a energie. Někteří očekávají od 

sportovních nápojů doplnění minerálů a následné regenerace. Nejmenší procento 

z nich očekává podporu výkonnosti. Všechny tyto nároky mohou sportovní nápoje 

splnit. 

 

 

 

Otázka č. 7: Splnil sportovní nápoj vaše očekávání? Můžete vybrat více možností. 

Sportovci uvedli, že nápoje jim poskytují dostatečnou náhradu tekutin a energie. 

U dlouhodobějších (vytrvalostních) výkonů pociťují i podporu výkonnosti a podporu 

následné regenerace. Očekávané doplnění minerálů označil pouze jeden sportovec. 

Ostatní prohlásili, že tento parametr si nemohou ověřit, ale v podstatě s ním také 

souhlasí, protože u nich nedochází k žádným poruchám z důvodu úbytku minerálů 

v těle. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Doplnění
tekutin

Doplnění
minerálů

Doplnění
energie

Podpora
výkonnosti

Podpora
regenerace

Co od sportovního nápoje očekáváte?  



42 

 

3.4 Hodnocení výsledků dotazníku 

Pro vyhodnocení výsledků jsem použila odpovědi u otázek č. 6 a č. 7, tedy porovnání 

očekávaných účinků s účinky, které ve skutečnosti nastaly. 

Nejvíce sportovci očekávali doplnění tekutin, což také všichni potvrdili. Další nejčastější 

odpovědí pro očekávání bylo získání ztracené energie. To bylo naplněno ze dvou třetin. 

Podporu regenerace a doplnění minerálů očekávalo 5 respondentů. Zatímco u podpory 

regenerace došlo ke shodě u více než poloviny, doplnění minerálů potvrdil pouze 

1 dotázaný. Zlepšení výkonnosti čekali 3 respondenti a jejich očekávání bylo naplněno. 

Doplnění tekutin – očekávalo 9 respondentů – nastalo u 9 respondentů (100 %). 

Doplnění minerálů – očekávalo 5 respondentů – nastalo u 1 respondenta (20 %). 

Doplnění energie – očekávalo 9 respondentů – nastalo u 6 respondentů (66,7 %). 

Podpora výkonnosti – očekávali 3 respondenti – nastalo u 3 respondentů (100 %). 

Podpora regenerace – očekávalo 5 respondentů – nastalo u 3 respondentů (60 %). 
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4 Diskuze 

V praktické části jsem popsala různé druhy sportovních nápojů, uvedla jejich účinky, 

obsah minerálů, doporučené ředění a mohu konstatovat, že nabízené sportovní nápoje 

na trhu odpovídají požadavkům na tyto nápoje. 

Snahou výrobců je však připravit nápoj univerzální, proto jsou některé z nápojů příliš 

bohaté na různé minerální látky, sacharidy a mikronutrienty (např. vitamíny). Při 

výběru vhodného nápoje bychom se měli držet poměru mezi minerály, které nápoje 

obsahují. Ideální nápoj během sportovního výkonu by měl mít poměr sodíku k draslíku 

3–4:1. Sportovní nápoj určený k hrazení ztrát vody a minerálů v průběhu výkonu nesmí 

obsahovat významná množství některých minerálů (např. hořčík, vápník, draslík). 

Nápoj by mohl být přemineralizovaný, poměr těchto minerálů k sodíku nevhodný, a to 

znamená, že vstřebatelnost nápoje v organismu se tím ztěžuje. Navíc hořčík působí 

sedativně, proto by ho mělo být v nápojích používaných během výkonu velmi málo 

(maximálně polovina množství draslíku). 

Regenerační nápoje a jejich složení také odpovídá nárokům na tyto výrobky. Vyšší 

obsah sacharidů slouží jako vhodný zdroj energie a obsah minerálů byl u těchto nápojů 

optimální. Navíc většinou obsahují bílkovinné složky, které slouží k regeneraci svalové 

tkáně. 

Sportovci nejčastěji používají během sportu k pokrytí ztrát tekutin různé vody, ať už je 

to voda z vodovodu, balená stolní voda nebo voda minerální (nejvhodnější jsou slabě 

mineralizované vody). Jde o nápoje zcela dostačující. U většiny sportovců, kteří se 

věnují sportu na úrovni rekreačního sportu, totiž dochází výhradně ke ztrátám tekutin. 

Případný úbytek tekutin můžeme dobře určit zvážením před a po výkonu. Rozdíl nám 

ukazuje velikost ztrát vody v těle a ty se dají dobře nahradit používáním čisté vody. 

Používání sportovních nápojů můžeme doporučit u intenzivních, dlouho trvajících 

výkonů nebo výkonů provozovaných v extrémních teplotních podmínkách. 

K porovnání deklarovaných účinků se zkušenostmi sportovců jsem mohla pracovat 

pouze s odpověďmi od 9 respondentů. Ze 105 zodpovězených dotazníků pouze 

9 sportovců uvedlo, že používá sportovní iontové nápoje. Z tohoto důvodu mohou být 

výsledky poznamenané velkou statistickou chybou. Je také potřeba si uvědomit, že 

uváděné údaje pochází pouze ze subjektivních pocitů, nikoliv z objektivního měření. 
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Statisticky nejzajímavější údaj je doplnění tekutin, vyhovoval u všech 9 dotázaných 

(100 %). Doplnění energie očekávalo 9 a potvrdilo 6 dotázaných (66,7 %). Podporu 

následné regenerace očekávalo 5 a potvrdili 3 respondenti (60 %). Podporu výkonu 

očekávali 3 a potvrdili 3 (100 %). Doplnění minerálů očekávalo 5 a potvrdil pouze 

1 dotázaný (20 %). 

Ze získaných výsledků mohu potvrdit, že účinky, které subjektivně pociťují sportovci, 

odpovídají účinkům deklarovaným od výrobců. 
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Závěr 

Pitný režim je pro sportovní výkon a následnou regeneraci velmi důležitý. 

Nejvhodnějším nápojem je určitě čistá voda. Voda je zapojena do důležitých procesů 

v lidském těle. Podílí se na správném fungování krevního oběhu, termoregulaci, 

metabolismu a udržuje stálost vnitřního prostředí. Nedostatečný příjem tekutin může 

vést k závažným poruchám lidského organismu. 

Denní odpovídající příjem vody je v průměru 3,7 l pro dospělého muže a 2,7 l pro 

dospělou ženu. Nejedná se jen o příjem vody tekutinami, ale započítáváme i příjem 

vody stravou. Některé potraviny obsahují velké procento vody. 

Tělo ztrácí určité množství vody i v úplném klidu. Průměrné denní ztráty se pohybují 

kolem 2,5 l, z toho půl litru dýcháním, půl litru potem, asi 300 ml nepozorovatelným 

odpařováním a zbytek, tj. asi 1,5 l, močí a stolicí. Při sportovní činnosti se ztráty vody 

mnohonásobně zvýší a výměna vody je podstatně rychlejší. Hlavní ztráty vody během 

výkonu jsou především potem a dýcháním. Naopak ztráty močí jsou při tréninku 

minimální. 

Objem vody v těle pomáhají udržet elektrolyty sodíku a draslíku. U většiny rekreačních 

sportovců nedochází během sportovního výkonu ani ke ztrátám sodíku ani ke ztrátám 

draslíku. Z těla odchází pouze voda a to v množství závislém na intenzitě pocení. 

K větším ztrátám sodíku dochází pouze v extrémních případech, kdy je intenzivní výkon 

dlouhodobý a provozovaný v horku. V těchto případech je nutné konzumovat vodu 

s vyšším obsahem sodíku nebo můžeme použít sportovní iontové nápoje. Vhodné jsou 

nápoje izotonické, které obsahují dostatečné množství minerálů a vody. Jejich 

vstřebatelnost v organismu je poměrně rychlá. Hypertonické nápoje bych doporučila 

používat v regenerační fázi, protože obsahují velké množství minerálů, sacharidů a 

někdy i bílkovin. Hypotonické nápoje jsou pro použití ve sportu nejvhodnější. Mohou 

se pít kdykoliv a prakticky v jakémkoliv množství. 

Pro denní pitný režim sportovce jsou nejvhodnější tzv. neutrální nápoje, jako jsou již 

zmiňovaná voda (nejvhodnější je slabě mineralizovaná voda), ředěná ovocná šťáva 

nebo bylinný, ovocný či zelený čaj. Naopak nevhodné nápoje jsou káva, černý čaj, 

sladké a kolové limonády a alkohol. 
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Sportovci by neměli podcenit žádnou fázi pitného režimu. Je potřeba začít pít již před 

výkonem, průběžně dodávat tekutiny během výkonu tak často, jak to jednotlivý sport 

dovolí a samozřejmě nezapomenout doplňovat tekutiny i po ukončení fyzické aktivity. 

Výrazně se tím snižuje případný vznik dehydratace. Nejlépe je vypít každých 15 minut 

asi 150–200 ml tekutin.  

Dehydratace je nerovnováha mezi příjmem a výdejem tekutin. Je způsobena buď 

nedostatečným příjmem tekutin anebo přílišným výdejem tekutin – například silnými 

průjmy, zvracením, namáhavými fyzickými výkony, krvácivými stavy nebo některými 

onemocněními. Hlavními příznaky jsou žízeň, neklid až apatie, suché sliznice, pokles 

tělesné hmotnosti, únava a tmavá moč. Dehydratace působí na organismus již při 

poměrně malých ztrátách vody. Ztráty okolo 1 % se projevují pocity žízně a zvýšenou 

teplotou. Postupně se prohlubují a ztráty okolo 11–12 % vedou ke kolapsu a zhroucení 

organismu. Narušení výkonu můžeme pozorovat již při ztrátách 1–2 % celkové tělesné 

vody. 

Není možné dát ideální recept pro všechna sportovní odvětví, co, jak a kdy pít. 

Nesmíme opomenout faktory, které tuto potřebu velmi ovlivňují např. intenzita 

výkonu nebo proměnlivost vnějšího prostředí. Správným receptem je začít pít brzy 

(před výkonem a během výkonu) a správně, tzn. po malých částech a častěji. Obsah 

vody a iontů musí odpovídat přibližným ztrátám během výkonu. Po výkonu začít pít 

hned a pokračovat rovněž po menších množstvích po celou dobu regenerace. 
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The summary  

Adjustment of drinking regime in recreational sport 

The assignment deals with adjustment of drinking regime in recreational sport, and 

tries to show its importance and principles.  

The main part of the assignment focus on the role of water in the human body. Water 

is basic and the most important fluid in the human body. It is one of the basic 

conditions of life. The human body contains in average 70 % of water and loss of 20 % 

is fatal. Its influence is involved in thermoregulation, which prevent overheating. It 

brings nutrients to the cells and removes them from waste substances. It has a big role 

in the proper function of blood circulation and thereby provides sufficient oxygen 

supply to tissues. It is a solvent for many substances and helps to maintain internal 

balance of the body, which is called homeostasis or electrolyte balance.  

The next section focused on the principles of drinking regime and loss of water and 

minerals during physical exercising, how to replenish them and when to do it. We must 

not forget that we have to drink not just during exercising, but it is also very important 

to start to prepare the body before any sport activity and of course after the exercise 

in the context of regeneration.  

Furthermore mineral sport drinks are mentioned, which ensure compensation of the 

loss of fluids and minerals during physical activity. Their types by the content of 

minerals are described. There are three basic types of mineral sport drinks: hypotonic, 

isotonic and hypertonic. They are distinguished by the content of minerals and by the 

supply of energy (sugars) for the human body. The most important minerals for the 

water circulation in the human body are sodium and potassium. Hypotonic drinks are 

low concentrated solutions, which are suitable for use in sports where an athlete 

sweats a lot. They quickly replace lost fluids. Isotonic drinks are more concentrated 

solutions. Their absorption is slower than the absorption by hypotonic drinks. These 

drinks contain a bigger amount of glucose or other sugars, therefore can be used not 

only to replenish loss of fluids, but they also serve as an energy source. Hypertonic 

drinks are high concentrated solutions, best to be used after physical activity during 

regeneration. They serve as a source of energy and minerals.  
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The main reason why to drink during physical activity is prevention of dehydration. 

Dehydration is from medical point of view disruption of homeostasis due to the 

reduction of water content in the body. In the assignment its symptoms and influence 

on the body during the physical activity and its treatment by using appropriate 

beverages are described. The athletes should know that loss of 1 % of total body water 

affects their efficiency. It is also provided by thirst, headache and loss of concentration.  

In the practical part effects of sport drinks which are declared by producers with 

effects which were expected by athletes are compared. The composition of different 

sport drinks, whether they respond to the indication from producers are also 

mentioned.  

Key words: drinking regime, homeostasis, dehydration, regeneration, hypotonic drinks, 

isotonic drinks, hypertonic drinks  
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník „Pitný režim v rekreačním sportu“ 

Pitný režim v rekreačním sportu 

Dobrý den,  
ráda bych vás požádala o vyplnění dotazníku. Tento dotazník je součástí mé 
absolventské práce na téma Úprava pitného režimu v rekreačním sportu. Dotazník je 
zcela anonymní a získané informace budou použity jen pro účely mé absolventské 
práce.  

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.  

Předem děkuji za vyplnění.  

Hana Houdová 

 

1. Zvolte pohlaví. 

muž 

žena 

2. Kolik hodin týdně sportujete? 

1 hodinu 

1-4 hodiny 

4-8 hodin 

více než 8 hodin 

3. Jaká je průměrná délka vaší souvislé sportovní aktivity? 

1 hodina 

do 2 hodin 

více než 2 hodiny 
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4. Jaké nápoje při sportu používáte? 

sportovní nápoje 

vodu z kohoutku 

balenou vodu 

minerální vodu 

pivo 

jiné, napište prosím jaké   

5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli sportovní nápoje, pokračujte prosím ve 
vyplňování. Ostatním děkuji za vyplnění. Jaký druh sportovního nápoje používáte? 

hypotonický nápoj 

izotonický nápoj 

hypertonický nápoj 

nevím 

6. Co od sportovního nápoje očekáváte? Můžete vybrat více možností. 

doplnění tekutin 

doplnění minerálů 

doplnění energie 

podpora výkonnosti 

podpora následné regenerace 

jiné, napište prosím co   
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7. Splnil sportovní nápoj vaše očekávání? Pokud ano, vyberte prosím z následujících 
odpovědí, co nastalo. Můžete vybrat více možností. 

doplnění tekutin 

doplnění minerálů 

doplnění energie 

podpora výkonnosti 

podpora následné regenerace 

jiné, napište prosím co 

 


