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Športová výživa

Výživové doplnky

Palivo športovca

Správne načasovanie

Mikronutrienty

Vysoko kvalitná strava 



Iónové nápoje
KEĎ ČISTÁ VODA NESTAČÍ 



Iónové nápoje

• Prevencia dehydratácia
• Podpora udržania intenzity vykonávanej fyzickej 

aktivity
• Doplnenie stratených minerálov po záťaži 

VÝZNAM:

• PRED výkonom – podpora a príprava organizmu na 
záťaž

• POČAS výkonu – regenerácia počas výkonu
• PO výkone – odstránenie únavy, skrátenie doby nutnej 

na odpočinok

KEDY?



Čo obsahujú iónové nápoje? 

Zdroj ENERGIE (sacharidy)

MINERÁLY – sodík (chloridy, draslík, vápnik, 
horčík)

VITAMÍNY (tiamín, riboflavín, niacín, vitamín 
B6, B12, kyselina pantoténová, vitamín C) 

STIMULANTY – kofeín, taurín, guarana

Umelé farbivá

Umelé sladidlá 

Tonicita

Hypotonické Izotonické Hypertonické 

Optimálne zloženie
4 % - 8 % roztok 

sacharidov (4-8 g 
/100 ml nápoja 

10 – 30 mmol/l sodíka 
(23-69 mg/100 ml



Sacharidy  - ENERGIA

Sacharóza 

Glukóza

Fruktóza 

Galaktóza

Maltodextrín 

8-10 % 
sacharidov

dodanie 
energie HYPERTONICKÉ

4-8 % 
sacharidov prísun vody HYPOTONICKÉ

Záťaž menej 
ako 1 hodina

nevyžaduje 
doplnenie 
sacharidov

Záťaž viac 
ako 1 hodina

30-60 g/hod

Viac ako 2,5 
hodiny

až do 90 
g/hod



Minerálne látky – REHYDRATÁCIA  

Sodík 
•Rovnováha telesných tekutín
•Prenos nervových vzruchov
•Acidobázická rovnováha
•Podpora vstrebávania tekutín z tráviaceho traktu – hydratácia
•„trigger“ mechanizmus

Draslík
•Kontrakcia svalového vlákna
•Regulácia krvného tlaku
•Rovnováha iónov
•5 g denne horná hranica

Vápnik a horčík
•Kontrakcia svalového tkaniva  



Vitamíny, umelé sladidlá a stimulanty

Vitamíny
• Katalyzátory biochemických reakcií 
• V iónových nápojoch nie sú nevyhnutné  

Umelé sladidlá
• Bezkalorická alternatíva, bez cukru 
• Problém – transport sodíka a glukózy v tenkom čreve 
• Neefektívna hydratácia 

Stimulanty 
• Kofeín
• Taurín 
• Guarana (Paullinia cupana)



Iónové nápoje – záver 

HYPERTONICKÉ

• Vysoká koncentrácia sacharidov, minerálov
• Záťaž pre tráviaci trakt 
• Regenerácia po výkone (doplnenie energie, nie 

hydratácia)

HYPOTONICKÉ

• Nižšia koncentrácia sacharidov, minerálov
• Rýchlejšie vstrebávanie vody 
• Efektívnejšia hydratácia ako pri izotonických nápojoch

AERÓBNA záťaž, ktorá trvá dlhšie ako jednu 
hodinu

Zdroj ENERGIE (sacharidy)

MINERÁLY – sodík (chloridy, 
draslík, vápnik, horčík)

VITAMÍNY (tiamín, riboflavín, 
niacín, vitamín B6, B12, kyselina 

pantoténová, vitamín C) 

STIMULANTY – kofeín, taurín, 
guarana

Umelé farbivá

Umelé sladidlá 



Vápnik a horčík
PREČO NEUŽÍVAŤ SÚČASNE? 



Horčík 

Čo všetko môže deficit horčíka spôsobiť? 
• svalová slabosť a nervovo-svalové poruchy vedúce až ku

kŕčovým stavom; 
• mimovoľný tras, sluchová precitlivenosť, tiky, vyčerpanosť; 
• zmeny duševného stavu ako zmätenosť, halucinácie, depresie; 
• zrýchlený tep srdca, poruchy srdcového rytmu. 

Medzi hlavné príčiny nedostatku horčíka patria: 
• nedostatočný príjem horčíka v potrave, 
• všeobecná podvýživa, 
• nadmerné straty vody a elektrolytov pri fyzickej záťaži, 
• choroby tráviaceho traktu vedúce k zníženej absorpcii horčíka, 
• choroby obličiek vedúce k poruchám v reabsorpcii horčíka. 



Užívanie výživových doplnkov s 
obsahom horčíka 

VI. V prípade psychických symptómov nedostatku horčíka v organizme (úzkosť, depresia, vyčerpanosť, nadmerný stres) má význam špecifická kombinácia horčíka a 
vitamínu B6 (pyridoxínu) v pomere 10:1 (napr. 300 mg horčíka a 30 mg pyridoxínu). 

V. Pre vyrovnanie nedostatku horčíka v ľudskom tele sa odporúča užívať výživové doplnky: 

v nižšej jednotlivej dávke (100-200 mg Mg2+/dávka), niekoľkokrát denne (2-3x/deň), dlhšie časové obdobie (min. 3-6 mesiacov). 

IV. Veľké množstvo horčíka v jednej dávke vedie ku zhoršenému vstrebávaniu a tráviacim ťažkostiam ako hnačka. 

III. Rozsah absorpcie klesá úmerne so zvyšujúcou sa jednotlivou dávkou. Je teda vhodnejšie určenú dennú dávku rozdeliť na dve, prípadne i viac denných dávok. 

II. Jednotlivé rozpustné soli horčíka sa medzi sebou na základe miery ich absorpcie mierne líšia, avšak pre potreby praktického využitia je dôležitý fakt, že organické
rozpustné soli majú lepšiu vstrebateľnosť ako anorganické soli. 

I. Vo vode rozpustné soli horčíka majú lepšiu vstrebateľnosť ako nerozpustné. 



Absorpcia rôznych foriem horčíka 
vo výživových doplnkoch 

• Oxidy MgO
• Uhličitany 

(MgCO3) 
• Hydroxidy 

(Mg(OH)2

Anorganické 
nerozpustné soli

• Chloridy (MgCl2)
• Sulfáty (MgSO4)

Anorganické 
rozpustné soli • Mg-laktát

• Mg-citrát
• Mg-glukonát
• Orotáty

Organické 
rozpustné soli 

• Mg-glycinát
• Histidíny

Organické 
rozpustné 
komplexy 



Vápnik 

Čo všetko môže deficit vápnika spôsobiť? 
• osteoporóza, 
• paradentóza (uvoľňovanie zubov), 
• priečna lámavosť nechtov, 
• svalová slabosť a nervovo-svalové poruchy vedúce až ku 

kŕčovým stavom, 
• mimovoľný tras, tiky, vyčerpanosť. 

Formy vápnika
• Uhličitany a citráty
• Uhličitany – spracovanie vaječných škrupín 
• Uhličitany – syntetický zdroj
• Ca-laktát alebo Ca-glukonát



Užívanie doplnkov výživy s 
obsahom vápnika 

V. Pre vyrovnanie nedostatku vápnika v ľudskom tele sa odporúča užívať doplnky výživy: 

s obsahom vápnika (1000 až 1500 mg), s obsahom vitamínu D3 (1000 až 2000 I.U.), vitamínu K2 (90 až 120 µg/deň) alebo ich 
vzájomnou kombináciou. 

IV. Vitamín K2 napomáha smerovať vápnik priamo do kostí a zubov, kde je potrebný a neukladá sa tým pádom v cievach a 
tkanivách. 

III. Vstrebávanie iónov vápnika (Ca2+) v tenkom čreve zahŕňa Ca2+ viažuci proteín, ktorého syntéza je regulovaná metabolitom 
vitamínu D3, kalcitriolom. Dávka vitamínu D3 vo výživových doplnkoch sa pohybuje v rozmedzí 1000 - 2000 I.U. 

II. Jednotlivé soli vápnika sa medzi sebou na základe miery ich absorpcie mierne líšia, avšak pre potreby praktického využitia je 
dôležitý fakt, že organické soli majú lepšiu vstrebateľnosť ako anorganické soli. 

I. Odporúčaná denná dávka vápnika sa pohybuje v rozmedzí 1000 až 1500 mg, v závislosti od veku a individuálnych potrieb
športovca. 



Potenciálne riziká užívania výživových 
doplnkov s obsahom vápnika 

Potenciálne RIZIKÁ

• Gastrointestinálne problémy (zápcha, hnačka, 
kŕčovité bolesti brucha)

• Obličkové kamene
• Aterosklerotický proces 

RISK vs BENEFIT pomer užívania vápnika 
vo forme výživových doplnkov

Vápnik je vhodnejšie dopĺňať v strave 

Rizikové 
skupiny –

konzultácia 
s lekárom

problémy v 
absorpcii a 

metabolizme 
vápnika: ženy 

po menopauze, 
ženy s 

amenoreou, 

problémy v 
príjme vápnika 

v strave: 
vegetariáni, 
športovci s 
laktózovou 

intoleranciou, 

zmiešané: 
športovkyne 

trpiace ženskou 
atletickou 
triádou. 



Vápnik a horčík

Vzájomná synergia 

Neužívať súčasne, aspoň hodina 
pauza, ideálne 2 hodiny 

Pri užívaní horčíka pozor na vápnik v 
potravinách (vyhnite sa mliečnym 
výrobkom alebo vajíčkam)

Pozor na vysoký prijem Fe – blok 
vstrebávania ostatných minerálov

Vápnik Horčík 


