
                                                                                
 

                                                                                                                                                     

VÝŽIVA A PITNÝ REŽIM 

Co jíme a pijeme, ovlivňuje naše zdraví a výkon.  

Vyvážený jídelníček a regenerace je velmi důležitá a mladým sportovcům poskytne: 

• Vyšší odolnost vůči nemocem 

• Dostatek energie 

• Kvalitnější „výkon“ svalů/těla pro optimální růst  

• Optimální koncentraci 

• Prevenci zranění 

 

Věděli jste, že během dospívání chlapci mohou vyrůst o 15–30 cm a dívky o 18–25 cm, a to během poměrně krátké 

doby? Svalová hmota se nestíhá dotvářet a hrozí únavové zlomeniny. Proto by se měli mladí sportovci naučit 

zdravému a pravidelnému stravování. 

Rodiče hrají důležitou roli. Jídlo je součástí rodinné kultury, a proto by se každý rodič měl zajímat o stravování svého 

dítěte. To nejjednodušší je jít svým dětem příkladem, preferovat čerstvé základní potraviny a nepoužívat sladkosti 

jako odměnu. 

Ale i mladí sportovci by měli vědět, že konzumace fast-food jídel, sladkých limonád a energetických 

nápojů nemá v jejich výživě co dělat (tzv. zákeřná kostka).  

 

Jídelníček mladého sportovce potřebuje potraviny a nápoje ze všech pater pyramidy výživy a měl by se skládat z 

kvalitních bílkovin, sacharidů a tuků, 

rozdělených do 5–6 porcí během dne.  

Bílkoviny – stavební kámen každé buňky 

zdroje: kvalitní maso, ryby, luštěniny, 

mléčné výrobky atd. 

 

Sacharidy – zdroj energie 

zdroje: celozrnné pečivo, rýže, brambory, 

ovoce a zelenina, luštěniny. 

 

Tuky – zásoba energie, důležité pro 

činnost mozku, zdroj Omega 3 a 6 

mastných kyselin 

zdroje: ořechy, semínka, olivový, dýňový 

olej, tučné ryby, kvalitní mléčné výrobky.  

                                                                             



                                                                                
 

                                                                                                                                                     

 

 

Voda a pitný režim – základnu pyramidy tvoří nápoje, které jsou nedílnou součástí stravy. Dbát musíme jednak na 

jejich množství, ale i na kvalitu (obyčejná voda oproti slazeným a syceným nápojům). Je důležité, aby mladí sportovci 

pili pravidelně a dostatečným přísunem tekutin během dne se vyhnuli dehydrataci. Dostatek tekutin umožňuje plnou 

výkonnost orgánů těla, tělesných i duševních funkcí a zajišťuje efektivní látkovou výměnu, tedy vylučování škodlivých 

látek, které v těle vznikají. 

 

Věděli jste, že konzumace kolových nápojů u dětí způsobuje nerovnováhu vápníku a fosforu v krvi? Tělo se snaží tuto 

nerovnováhu vyrovnat vyplavením vápníku z kosti a při dlouhodobém působení může pití kolových nápojů znamenat 

snižování kostní hustoty. V dětském věku se kostní tkáň teprve tvoří. 

Na prvním místě všech nápojů je čistá voda. Tvoří základ pitného režimu. Neředěné džusy a slazené nápoje obsahují 

vysoké množství cukru a stávají se při časté konzumaci bohatým zdrojem „rychlé“ energie. Často pak nahrazují 

kvalitnější stravu.  

 

Chcete se o výživě a pitném režimu dozvědět více? Podívejte se na tyto videa z projektu Pohyb a výživa: 

Pyramida výživy 

Voda a pitný režim 

 

Zdroje: Projekt Pohyb a výživa, vimcojim.cz, Erasmus+ program 

https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs
https://www.youtube.com/watch?v=meROoYJC52w

