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Brno 

„Sportovní výživa je aplikovaná nauka o výživě člověka se vztahem ke sportovnímu zatížení. 

Tréninkové anebo závodní zatížení a výživa jsou v přímém vztahu, který má podobu interakce a 

manipulace s popsaným, vědecky ověřeným účinkem. Výsledkem vzájemného působení jsou 

individuální výživové strategie sportovce, jejichž cílem je podpořit adaptaci sportovce na 

tréninkovou zátěž, zvýšit efektivitu tréninkového procesu, optimalizovat sportovní výkon a zachovat 

zdraví sportovce.“ (Michal Kumstát) 

Cílem nabídky diagnostiky sportovní výživy je analyzovat výživové potřeby sportovců.  S ohledem na 

aktuální tréninkové a závodní zatížení a charakteristiku sportovní disciplíny budou doporučeny 

konkrétní výživové postupy zohledňující individuální cíle sportovce a výživové nároky (např. zvýšení 

výkonu, podpora regenerace, nebo změna tělesné hmotnosti). Vyšetření je určeno všem zájemcům, 

kteří sportují na rekreační nebo výkonnostní úrovni. 

Diagnostika výživového stavu sportovců zohledňuje specifika sportovní disciplíny a individuální 

potřeby sportovce. Sportovcům jsou formulována konkrétní doporučení a navrženy výživové postupy 

podporující jejich tréninkové úsilí, a to s ohledem na stav současných poznatků1. 

Vyšetření je možné absolvovat formou jednorázové návštěvy (konzultace – KONZULTACE) anebo 

navazujících kontrolních návštěv KONTROLA). 

 

1) Průběh a náležitosti KONZULTACE (90 min) 

Jednorázová návštěva je určena všem sportovcům všech výkonnostních úrovních, kteří chtějí 

konzultovat aktuální návyky v oblasti výživy a s využitím základní diagnostiky získat doporučení 

v oblasti sportovní výživy. 

Průběh a standardizace výstupů: 

a) Anamnéza sportovce 

b) Diagnostika základních antropometrických ukazatelů – hmotnost, tělesné složení 

c) Diagnostika výživových nároků sportovce s ohledem na objem a intenzitu realizovaného 

zatížení v konkrétní sportovní disciplíně – komplexní detailní dotazník zaměřený na 

pohybovou a nutriční anamnézu 

d) Závěr a návrh dalšího postupu a doporučení 

 

 

 

 

 
1 KUMSTÁT, Michal a Tomáš HLINSKÝ, 2019. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. ISBN 978-80-210-
9456-7.  

 



2) Průběh a náležitosti kontrolní návštěvy/opakovaných vyšetření - KONTROLA (90 min)  

Cílem kontrolních návštěv je sportovcům všech výkonnostních úrovní pomoci v jejich snaze návyky 

v oblasti sportovní výživy monitorovat, zvýšit sportovní výkon, podpořit tréninkovou adaptaci a 

zkvalitnit regeneraci. Frekvence návštěv se odvíjí od individuálních potřeb a cílů klienta vyplývajících 

z vyšetření a výkonnostní úrovně (obvykle 1-3 měsíce).  

Průběh a standardizace výstupů: 

a) diagnostika základních antropometrických ukazatelů (hmotnost, tělesné složení, navíc je 

hodnocen podkožní tuk metodou kaliperace) 

b) Hodnocení výživových zvyklostí 

1. Predikce celkového denního energetického výdeje, tréninkového (zátěžového) 

energetického výdeje, kalkulace energetické dostupnosti, denní potřeba 

makronutrientů – postup viz příloha 

2. analýza výživových zvyklostí ve sledovaném tréninkovém mikro/makrocyklu – 

s využitím záznamové metody (3-4 denní jídelníček sportovec zaznamená a před 

kontrolou zasílá) anebo metodou 24h recallu (hodnocení výživy uplynulých 24h v den 

kontroly) - analýza zastoupení makroživin/mikroživin/hydratace s využitím nutričního 

softwaru NutriPro Expert. Individuální rozbor záznamu jídelníčku s ohledem na 

charakter zátěže – správnost načasování příjmu živin vůči zatížení, energetickou 

potřebu a energetickou dostupnost, sportovní nebo zdravotní cíle klienta. 

3. Závěr, návrh dalšího postupu a doporučení 

 

 

Příloha 

 


