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Čo chce a potrebuje každý športovec?
Viac energie pre šport (závodenie), život i zábavu. Ale ako siahnuť na
dno svojich síl tak, aby podávali maximálny výkon v správny čas? Ako
dostať do svojich svalov a šliach viac výkonu (energie) a prekonať najprv
seba a možno aj súperov? Ako trénovať, stravovať sa a žiť, aby úspech a
výsledok bol priamo úmerný snahe?
Na tieto a mnohé ďalšie otázky sú odpoveďou nové vedomosti. Cieľom každého
športovca by mala byť snaha získať tie najcennejšie a najpraktickejšie rady, informácie i
vedomosti vo svoj prospech. V tejto praktickej brožúrke si povieme základné informácie
potrebné pre dosiahnutie nasledovných prianí:

1. chcem viac sily a rýchlosti (dynamika),
2. chcem viac energie pre svoj výkon,
3. a chcem svoj výkon posunúť na nové maximum.
Poznámka: táto praktická bružurka je výstupom z dlhotrvajúceho vedeckého výskumu, ktorý realizoval PaedDr. Vlado
Zlatoš v spolupráci s katedrou výživy ľudí (MUDr. Daniel Magula, CSc., MUDr. Peter Chlebo, PhD., Mgr. Marianna
Schwarzová) na tému "Vplyv BCAA aminokyselín s rozvetveným reťazcom na niektoré antropometrické a biochemické
parametre u vybraných skupín vrcholových športovcov". Celý výskum podporila majiteľka spoločnosti Kompava,s.r.o.
pani RNDr. Želmíra Komorechová, ktorá pre výskum sprístupnila vetvené aminokyseliny BCAA, za čo jej ďakujeme.
PaedDr. Vlado Zlatoš © 2011

Viac o výžive športovcov na: www.vladozlatos.com

Pojmy a ich význam

(základné živiny: bielkoviny, sacharidy, tuky)
Na to, aby sme si rozumeli, si musíme ujasniť pojmy, ktoré budeme v ďalších riadkoch používať. Najdôležitejšie druhy živín, ktoré vo
výžive musíte vedieť rozlišovať sú bielkoviny (a vplyv ich aminokyselín), sacharidy (a vplyv ich hladinu cukru) a tuky (a vplyv ich
mastných kyselín). Každá živina má unikátny vplyv nielen na metabolizmus človeka ale pre športovca zásadný vplyv na podávanie jeho
športových výkonov.

BIELKOVINY
ČO: bielkoviny (alebo aj proteíny)
DRUHY: mäso, vajcia, tvaroh, syry, strukoviny, iné
RÝCHLOSŤ: najrýchlejšie sa do krvi dostanú špeciálne upravené vetvené aminokyseliny
BCAA (izoleucín, leucín valín), najpomalšie tvarohová bielkovina (kazeín)
ČO ROBIA: pomáhajú regenerovať svalovú hmotu, od ich rýchlosti vstrebania závisí čas a
ideálny spôsob použitia

SACHARIDY
ČO: sacharidy (alebo aj uhľohydráty, či cukry)
DRUHY: a) a b)
a) vysoko koncentrované: cereálie, celozrnné produkty, chleby, pečivo, ryža, zemiaky,
cestoviny a iné múčne produkty či iné prílohy (až na malé výnimky akou je napr. krupica, majú
veľmi vysoký glykemický index - GI, krupica má stredný)
b) nízko koncentrované: zelenina, ovocie (ovocie čím je sladšie tým obsahuje viac fruktózy i
glukózy a má aj vyšší glykemický index - GI, zelenina má takmer vždy veľmi nízky glykemický
index, mierne vyšší majú napríklad hrach, kukurica a iné)
RÝCHLOSŤ: relatívne najrýchlejšie sa do krvi dostane glukóza, najpomalšie vláknina (to sa
nazýva glykemický index potraviny - GI)
ČO ROBIA: pomáhajú dobíjať zásoby glykogénu (zdroje energie pre pohyb) vo svaloch i v
pečeni
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TUKY
ČO: tuky (alebo aj mastné kyseliny)
DRUHY: rybí tuk, kokosový olej, panenský olivový olej, semená, orechy, sójový lecitín, obyčajné
maslo (uvedený je len výber tých najdôležitejších tukov vo výžive človeka, najdôležitejší z nich je
rybí tuk)
RÝCHLOSŤ: všetky tuky sú "spomaľovače", pretože znižujú rýchlosť vyprázdňovania žalúdka
(čo je v drvivej väčšine prípadov veľmi pozitívny vplyv)
ČO ROBIA: okrem "spomaľovania" neželaného vplyvu sacharidov, sú zodpovedné za správnu
hormonálnu činnosť, čo priamo súvisí aj so zvýšenou schopnosťou regenerovať (čiže dopĺňať
svoj pohár energie efektívnejšie)

Ako správne kombinovať tieto živiny pre rôzne druhy športov
Najdôležitejšie pochopenie z nasledovného obrázku, ktoré si máte so sebou vziať,
je účelová manipulácie s pomerom sacharidov, ktoré sú vysoko koncentrované
(zrniny, múčne jedlá, prílohy, iné). Tieto sacharidy výrazne ovplyvňujú fungovanie
vášho tela v pozitívnom aj negatívnom smere. Zatiaľ čo vytrvalostný športovec si ich
môže dopriať relatívne mnoho, silový športovec si to už nemôže veľmi dovoliť,
pretože by tieto živiny zabraňovali vylučovaniu správnych anabolických hormónov.
Ide najmä o rastový hormón a testosterón. Pod vplyvom veľkých dávok sacharidov
telo naopak viac vylučuje inzulín, ktorý provokuje zbytočné priberanie do tukových
zásob. Dôvod je ten, že silový športovci nemíňajú veľké množstvo energie tak, ako
vytrvalostný športovci (svalový a pečeňový glykogén). Pre úplné pochopenie je na
obrázku ilustrovaný aj pomer živín pre ľudí s nadváhou až obezitou. Táto skupina
ľudí musí dramaticky znížiť množstvo prijatých sacharidov (vysoko koncentrovaných)
a namiesto nich konzumovať prevahu nízko koncentrovaných sacharidov (najmä
zelenina), ďalej dostatok bielkovín a správne tuky.
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A) graf znázorňuje príjem energie základných živín pre športovcov vytrvalostnej orientácie
B) graf znázorňuje príjem energie základných živín pre športovcov silovej orientácie
C) graf znázorňuje príjem energie základných živín pre ľudí s nadváhou (nadhmotnosťou) až obezitou
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Ako správne konzumovať tieto jednotlivé živiny (bielkoviny, sacharidy, tuky)
+ stručné zásady životosprávy športovca
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Konzumujte v správnom množstve sacharidy, resp. si ich vyberajte podľa športovej špecializácie (ide o potraviny tipu: cereálie,
celozrnné produkty, chleby, pečivo, ryžu, zemiaky, cestoviny a iné múčne produkty či prílohy - hnedá farba živín na grafe ),
Dôvod: čím viac je ustálená hladina cukru v krvi, tým lepšie pre vás v otázkach pocitov energie (a naopak), obzvlášť to platí pre
konzumáciu sladkostí, keksov a iných jedál s prevahou cukrov, ktoré hladinu cukru v krvi rozkolísajú už za 15 - 20 minút po ich
konzumácii, čo pre optimalizáciu regenerácie i športových výkonov nie je ideálne
Ak sacharidy konzumovať budete (max. 3x za deň), musíte ich skombinovať s dostatkom správnych tukov (buď priamo do
výživy alebo vo forme doplnku: rybí tuk, lecitín, olivový olej, obyčajné maslo, semiačka, orechy, kokosový olej) a tiež s veľmi
veľkým množstvo zeleniny (tuky sú na grafe znázornené oranžovou farbou a zelenina zelenou farbou )
Dôvod: tuky spomalia neželaný fyziologický vplyv sacharidov tým, že im zabránia opustiť žalúdok príliš rýchlo, vďaka tomu
neovplyvnia hladinu cukru v krvi neželaným smerom - oranžová farba živín na grafe
Konzumujte viac bielkovín aspoň 2-3x za deň (domáce vajcia i mäso), viac syrov
(tvaroh, cottage, mozzarella, parmezán, tvrdé tučné syry, občas plesnivé syry ale
žiadne tavené) a tiež bielkoviny v špeciálnej doplnkovej forme (aminokyseliny
BCAA alebo proteínové práškové prípravky) - modrá farba živín na grafe
Dôvod: zvýšené fyzické i duševné úsilie si žiada zvýšený príjem bielkovín i
špecifických aminokyselín, aby sa regeneračný cyklus zdrojov energie i svalovej
hmoty zrýchlil na maximum
Konzumujte najviac zeleniny, najmä zelenú listovú minimálne však 3x za deň zelená farba živín na grafe
Dôvod: konzumácia bielkovín zvyšuje kyselinotvornosť pH prostredia, zelenina
tento efekt neutralizuje a nedochádza k neželaným procesom v tráviacom trakte
(nafukovanie, zapáchajúce plyny, zápcha, iné)
Konzumujte čo najviac vyššie uvedených tukov (v kombinácií zo zeleninou, v
kombinácii s bielkovinovým i sacharidovým jedlom a vyberajte si ich podľa toho,
ako sa vám chuťovo hodia v jedle)
Dôvod: zelenina a bielkoviny, majú samotné bez príloh nízku nasycovaciu
schopnosť (zdá sa nám, že sme rýchlo hladní), preto tuky pomôžu vyprázdňovanie
žalúdka spomaliť a oddialiť rýchly nástup pocitu hladu (čo zvádza k jedeniu najmä
sladkostí)

PaedDr. Vlado Zlatoš © 2011

Viac o výžive športovcov na: www.vladozlatos.com

•
•
•
•
•
•

•

•

Spite aspoň 6 kvalitných hodín v úplne tmavej a chladnej miestnosti (svetlo nezapínajte ani keď idete v noci na WC)
Dôvod: 6 hodín je minimum, ideál pre športovca je 7-8 hodín a dôvod, prečo nezapínať svetlo je jednoduchý: ak sa svetlo
rozsvieti, zamedzí sa ďalšej tvorbe hormónu melatonín, ktorý je najsilnejší v otázkach regenerácie, čiže spánok bude
nedostačujúci a vy sa budete cítiť slabšie zregenerovaný do ďalšieho dňa
V noci sa neobklopujte elektromagnetickým smogom (aspoň 5m od vašej hlavy nemajte prístroje ako: mobil, počítač, televízor
a iné elektromagnetické zariadenia)
Dôvod: opäť podobný ako v predchádzajúcom bode, ale pre mozog ešte horší efekt spôsobujú elektromagnetické prístroje, ktoré
mu nedovolia dostať sa do hlbokej fázy spánku (delta), nedovolia mu vylučovať dostatok potrebných hormónov a udržujú ho v
"bdelejšom" stave, čo opäť odďaľuje efektívny regeneračný cyklus a nabitie zdrojov energie
Pite minimálne 3 litre čistej vody za deň (ideálne prefiltrovanej), nepoužívajte žiadne sladké nápoje či limonády alebo nebodaj
energetické nápoje, príležitostne je vhodné použiť stimulačný prípravok komerčne určený na "chudnutie"
Dôvod: 3 litre sú absolútne minimum pre
každého, priamym ukazovateľom je farba moču čím svetlejšia tým lepšie (a naopak); dôvody
prečo piť dostatok tekutín sú opäť jednoduché dobre hydratovaná bunka = dobrá regenerácia a
dostatok energie; čo sa týka energetických
nápojov je to ako s pôžičkou: keď si "peniaze
požičiate" máte radosť, horšie to je, keď ich
musíte vrátiť späť a športovci by si energiu na
dlh nikdy brať nemali najmä ak ide iba o
tréningový proces.
Vzdelávajte sa v problematike zdravia, športu
a regenerácie aspoň 15 minút denne a za
jeden rok budete sami sebe rozumieť
tisícnásobne viac ako je tomu dnes - zlepšujte
verziu svojho JA, aktualizujte aj svoj mozog
Dôvod: aj malé kroky majú veľký následok ale
čas ide ďalej tak, či onak, preto ho nepremrhajte
na nepodstatné veci.
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Ako sa pripraviť jedlom na tréning

silového charakteru
(optimalizácia výživy + doplnky výživy)

4 hodiny pred tréningom bielkovinové jedlo so zeleninou:
výživa:
A. mäso na prírodno + varená, alebo listová zelenina s olivovým olejom
B. tvrdý syr v listovom zeleninovom šaláte + príloha (zemiaky, ryža...)
doplnok výživy:
omega 3 (rybí tuk)
1 hodinu pred tréningom sacharidové jedlo:
výživa:
A. proteínová tyčinka,
B. varené ovsené vločky s maslom, škoricou, hrozienkami, orechmi a proteínom
30 minút pred tréningom
doplnok výživy:
4 tbl BCAA aminokyseliny
pitný režim nesýtená minerálka, alebo iontový hypotonický nápoj
počas a hneď po tréningu
počas tréningu:
dostatok pitného režimu
doplnok výživy po: 4 tbl BCAA aminokyseliny + pitný režim
prvé jedlo po tréningu cca 60 - 80 minút
výživa:
A. praženica zo 6 bielkov a 2 žĺtkov + zeleninová príloha a olivový olej
B. proteínový prášok (v zložení: kazeín, srvátka, albumín) min. 70% zamiešať s vodou, zakýsaným mliekom alebo
bielym probio jogurtom
tesne pred spaním na zrýchlenie regenerácie
výživa:
proteínový prášok (v zložení: kazeín, srvátka, albumín) min. 70% zamiešať s vodou, zakýsaným mliekom alebo
bielym probio jogurtom + ľanové semiačka, jablčná vláknina 5g - spolu zamiešať
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Ako sa pripraviť jedlom na tréning

vytrvalostného charakteru
(optimalizácia výživy + doplnky výživy)
4 hodiny pred tréningom sacharidové jedlo so zeleninou:
výživa:
A. palacinky s tvarohom + hrozienkami + jablčnou vlákninou
B. tvrdý syr v listovom zeleninovom šaláte + príloha (zemiaky, ryža...)
doplnok výživy:
omega 3 (rybí tuk)
1 hodinu pred tréningom sacharidové jedlo:
výživa:
A. pečivo s maslom a syrom, namáčať do jemne osoleného olivového oleja
B. varené ovsené vločky s maslom, olivovým olejom, orechmi, kokosovým olejom, škoricou
30 minút pred tréningom
doplnok výživy:
3 tbl BCAA aminokyseliny
1 tbl termoregulačného prípravku (približné zloženie: kofeín, zelený čaj, chróm, selén, L-tyrozín, biela vŕba, horký
pomaranč a pod.) + pitný režim nesýtená minerálka, alebo iontový hypotonický nápoj
počas a hneď po tréningu
počas tréningu:
dostatok pitného režimu (iontový hypo alebo izotonický nápoj, ak tréning
bude trvať dlhšie ako 80 minút použiť hypertonický iontový nápoj)
doplnok výživy po: 3 tbl BCAA aminokyseliny + pitný režim
prvé jedlo po tréningu
výživa:
A. praženica zo 3 bielkov a 2 žĺtkov + sacharidová príloha + trochu zeleniny
B. proteínový prášok 50% zamiešať s vodou, zakýsaným mliekom alebo bielym probio jogurtom
pred spaním na zrýchlenie regenerácie
výživa:
proteínový prášok min. 50% zamiešať s vodou, zakýsaným mliekom alebo bielym probio jogurtom + ľanové
semiačka, hrozienka, jablčná vláknina 5g, pridať trochu ovsených vločiek - spolu zamiešať
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Ako sa pripraviť jedlom na

maratón

(superkompenzačná diéta)
6 až 4 deň pred súťažou
veľké zaťaženie s minimálnym príjmom sacharidov a prevahou bielkovín a tukov
3 až 1 deň pred súťažou
veľmi nízke zaťaženie s vysokým príjmom sacharidov a menším množstvom bielkovín a tukov
Deň maratónu
postupovať v príjme výživy a pitného režimu nasledovne:
2 hodiny pred závodom:
výživa:
mäsový a zeleninový polievkový vývar, pečivo s maslom, namáčať do jemne osoleného olivového oleja
doplnok výživy:
omega 3 (rybí tuk), 1 tbl termoregulačného prípravku
Tesne pred závodom len pitný režim vo forme hypotonického iontového nápoja. Keď prebehnete za druhú tretinu vzdialenosti maratónu je vhodné použiť
hypertonický iontový nápoj + nejaké sladké rýchlo stráviteľné sacharidy (gély, energetické tyčinky a iné). Tuky skonzumované niekoľko hodín pred výkonom, alebo
ak sa nimi nahrádza obvyklá prevaha cukrov, významne zlepšujú kvalitu vytrvalostného výkonu. V prípade systematického podávania určitých tukov, predovšetkým
rybieho tuku (omega-3) sa mimoriadne náročné vytrvalostné výkony dajú veľmi pozitívne ovplyvniť. Vyplýva to z ich fyziologického pôsobenia. Vyvolávajú stimuláciu
tvorby rastového hormónu, rozšírenia krvných vlásočníc, zvýšenie elasticity červených krviniek a znížením
zhlukovania krvných doštičiek. Sú aj zdrojom glycerolu, ktorý výrazne spomaľuje vyčerpávanie zdrojov
glykogénu a zabraňuje tak vzniku hypoglykémie. Tuky ako zdroj energie sa dajú účinne využiť najmä
v chladnom prostredí. Čím je teplejšie prostredie, tým menej tukov v strave pred výkonom a v občerstvení sa
odporúča. Jedna so štúdií zistila, že atléti, ktorí po tréningu doplnili svoju výživu o sacharidy a proteíny mali
100 % naplnenie glykogénových zásob v porovnaní s tými atlétmi, ktorí konzumovali po výkone iba
sacharidy. Inzulín bol zvýšený aj u tých atlétov, ktorí konzumovali sacharidovo proteínové nápoje na mliečnej
báze (v prášku). Konzumácia proteínov po cvičení má ešte jeden dôležitý efekt. Proteíny sú zložené z
aminokyselín, ktoré pomáhajú opravovať svalové vlákna, ktoré sa poškodzujú počas cvičenia. Môžu pomôcť
zároveň zvýšiť absorpciu vody z čriev a zlepšiť hydratáciu svalov. Aminokyseliny v proteínoch môžu
stimulovať imunitný systém a pomôcť zvýšiť odolnosť voči prechladnutiu a iným infekciám.
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Prečo používať aminokyseliny BCAA
Z našej vedeckej práce sme zistili, že:
1.
dôslednou suplementáciou rozvetvených aminokyselín BCAA je možné dosiahnuť zmeny v
niektorých vybraných antropometrických parametroch vrcholových športovcov, kde za najdôležitejšie
výsledky považujeme zvýšenie objemu svalovej hmoty za súčasného zníženia obsahu podkožného
tuku (najmä u jedincoch, ktorí v čase výskumu nemali ideálnu postavu),
2.
dôslednou suplementáciou rozvetvených aminokyselín BCAA je možné pozitívne ovplyvniť aj hladinu
vybraných biochemických markérov (zvýšené hodnoty albumínu, prealbumínu a transferínu, zníženie
hodnôt cholesterolu), ktoré sú rozhodujúce v otázkach skorej regenerácie, čo nám potvrdili aj
sledovaný športovci v zmysle "vládzem viac, zdá sa mi, že regenerujem rýchlejšie"
3.
nami navrhované nutričné intervencie (suplementácia BCAA, jedálny lístok), zanechali v čase
sledovania pozitívne zmeny v niektorých antropometrických parametroch telesnej stavby vybraných
skupín vrcholových športovcov (znížený celkový aj viscelárny tuk, zníženie obvodu pás a boky,
zvýšená aktívna telesné hmota a masa bunkovej hmoty).
To, čo sa nám podarilo zistiť je v zhode s mnohými podobnými prácami, ktoré dokazujú efekt vetvených aminokyselín BCAA a ich
vplyv aj na vylučovanie dôležitých anabolických hormónov (rastový hormón, inzulín, testosterón), ktoré následne významne ovplyvňujú
dôležité antropometrické parametre ako nárast funkčnej svalovej hmoty a redukciu telesného tuku (Carlson a kol., 1989; Garlick a Grant,
1988; Iwasaki a kol., 1987; Merimee a kol., 1969).
Za najdôležitejšie antropometrické parametre, ktoré absolútne ovplyvňujú športový výkon každého športovca, považujeme:
1. minimum podkožných zásob tuku na celom tele, aj v oblasti pása - viscelárny tuk (Palo a kol., 1999; Shimomura, 2003 a iní).
2. a dostatok funkčnej svalovej hmoty: bezvodá aktívna telesná hmoty a masa bunkovej hmoty (Blomstrand a kol., 2006; Carlson a
kol., 1989; Garlick a Grant, 1988; Iwasaki a kol., 1987; Merimee a kol., 1969 a iní)
Dá sa predpokladať, že pokiaľ športovec nemá dostatok vonkajších tréningových podnetov, nebudú sa výrazne zlepšovať (ak vôbec) ani dôležité
antropometrické parametre, ktoré jeho výkon determinujú bez ohľadu na to, či využíva suplementáciu vetvených aminokyselín BCAA, alebo nie. To znamená, že
jeho výkon bude stagnovať, alebo upadať (Fořt 2005; Findeisen a kol., 1976; Volkov, 1977; Glesk, Harsányi, 1994; Štulrajter, 1995). Rovnako ako biochemické či
antropometrické dôkazy fungovania vetvených aminokyselín na telá športovcov, boli pre nás dôležité aj ich subjektívne pocity. Z odpovedí športovcov na náš
zostavený dotazník jasne vyplýva, že aj v otázkach vnútorných pocitov oni sami zaznamenali vo väčšine prípadov pozitívne zmeny mierneho alebo výrazného
charakteru. To má samozrejme aj logické opodstatnenie a tiež podklady v biochemických ukazovateľoch, ktoré sa nám podarilo namerať a ktoré sú v súlade s
prácami iných autorov (Matrumoto a kol., 2008; Newshome a kol., 1991; Davis, 1995; Kreider, 1998; Gleeson, 2005; Gastmann a Lehmann, 1998; Kreider, 1998;
Shimomura a kol., 2006; Ohtani, M., Sugita, M., Maruyama, K., 2006 a iní).
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