
 

 

 

 

 

 

 

 

Organismus sportovce je možné dostat na vyšší úroveň vhodnou stravou – a to v zásadě dvěma způsoby. 

1. Zvyš potenciál organismu 

Potenciál je možné zvýšit pomocí pravidelné a dlouhodobé saturace organismu nutrienty - především pak vitamíny, 

minerály, enzymy, antioxidanty apod. Jedna z forem je samozřejmě klasická suplementace. Druhá je šetrnější a 

většinou i s větším účinkem a to výběr správných superpotravin s vysokým podílem potřebných nutrientů. 

2. Stimuluj organismus pro maximální využití potenciálu 

Opět můžete použít několik forem a i zde se zdá nejvhodnější použití přírodních potravin - zvláště z dlouhodobého 

hlediska a následné regenerace organismu. 

Pro stimulaci organismu pro maximální využití potenciálu doporučuji následující 

osvědčený postup. 

1. Hydratuj organismus 

Během dne byste měli přijmout dostatečné množství tekutin - běžně 3 litry, plus cca 1 litr na hodinu náročné fyzické 

aktivity. Ne naráz a na poslední chvíli, ale postupně - lidský organismus se schopný vstřebat cca 0,5 litru vody za 

hodinu. Dehydratace může snížit výkon i o 10%. 

2. Nebuď hladový 

Lepší pocit budete mít i tehdy pokud nebudete hladoví, ale přesto budete mít již vytráveno. Hutnější pokrm je tedy 

vhodný minimálně 2 - 3 hodiny před výkonem. Později je vhodné zařadit ovoce anebo ovocné a zeleninové šťávy. 

Ovoce se tráví 30-45 minut (podle druhu) a u šťáv z něj se trávení krátí zhruba na polovinu. 

3. Zařaď stimulující superpotraviny 

Pokud zařadíte před a během výkonu správné potraviny, můžete svůj potenciál využít na 100%. Není důležité jenom 

jaké, ale i jak je správně užít. Každá z nich má jinou reakční dobu a na každého i trochu jinak působí a proto je 

potřeba je otestovat a vytvořit svůj vlastní režim.  
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Představím vám zde několik superpotravin. Většina z nich má více funkcí, které sportovec ocení. Já se zde 

zaměřím především na funkci zvyšující výkon. 

Červená řepa 

Červená řepa je bohatá na anorganické dusičnany – ten lidské tělo přeměňuje na oxid dusnatý (NO), který způsobuje silnou 

vasodilataci. Vasodilatace znamená zvýšený průtok krve a zvýšenou dodávku kyslíku do pracujících svalů. Zároveň 

zlepšuje využití bílkovin, což podpoří regeneraci po sportovním výkonu a pomůže k budování svalové hmoty.  

Užití: Čerstvou šťávu z řepy – cca 0,5 litru – postupně vypijte asi 2 hodiny před výkonem. Šťávu pro lepší chuť můžete 

smíchat třeba s jablečnou nebo mrkvovou šťávou. 

Guarana 

Hlavní složkou Guarany je kofein - obsahuje ho více než káva (2-4x) - na rozdíl od “klasického” kofeinu obsaženého v kávě 

se postupněji vstřebává, takže jeho působení trvá déle - stimuluje centrální nervový systém - odstraňuje únavu a zlepšuje 

mentální funkce, dále zvyšuje rychlost a sílu srdečních stahů.  

Užití: Půl až dvě lžičky (začněte s menší dávkou) si rozmíchejte ve vodě nebo ovocném džusu a vypijte asi hodinu před 

výkonem. 

Matcha čaj 

Matcha obsahuje ve větším množství teofylin (látka podobná kofeinu), což je silný stimulant, který se díky dalším 

živinám obsaženým v matche uvolňuje do organismu postupně – účinky vrcholí cca 45 min po užití a trvají dalších 3 až 

6 hodin. Odstraňuje únavu a zlepšuje mentální funkce. 

Užití: Rozmíchejte 2g (jedna porce) do cca 0,5 litru vody a pijte tak, abyste čaj dopili asi 45 – 60 min před výkonem. Během 

výkonu další čaj nepijte. 

Chia semínka 

Semínka chia jsou dlouhotrvajícím zdrojem energie. Mají schopnost udržovat hladinu krevního cukru a schopnost 

vázat vodu - chrání tak sportovce před dehydratací. Obsahuje vitamíny (především A, B1, B2, B3), minerály vápník, 

fosfor, draslík, zinek a měď a tak pomáhají udržovat elektrolytickou rovnováhu v těle - reálně dokáže oddálit nebo 

zabránit křečím. 

Užití: Dvě lžičky chia semínek přidejte vašeho nápoje, který budete pít před i během výkonu a nechte je 10 – 20 minut 

odstát, poté důkladně zamíchejte. 

Pozn.: nemusíte vždy zařadit všechny superpotraviny – najděte si svůj vlastní systém užívání, tak abyste využili svůj 
potenciál naplno. Možná ze začátku pocítíte, že váš organismus reaguje i negativně – například větší potřeba chodit na 
záchod (na velkou) – nenechte se odradit a uberte. Můžete také oslovit mě s dotazy – rád vám poradím. Tyto a další 
superpotraviny naleznete v našem obchodě Energyvita nebo v e-shopu www.energyvita.cz. 
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