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Strava a pitný režim je pro mne velice důležitá. V kombinaci s pohybem
ještě o to víc, protože moje tělo musí odněkud brát energii. Jedním zásobníkem je pravidelný spánek a druhým zásobníkem strava a pitný režim.
Tak to vnímám já. Tělo má obecně rádo pravidelnost a režim. Takže když
pak přijde u mne nějaká odchylka v podobě sladkostí za odměnu, není to
až takový šok. Snažím se mít pestrou stravu a nejít do žádného extrému.
Čím mám více pohybu, tím víc energie je potřeba. Tím pádem spotřebuji
i víc jídla a vody, která je u mne nyní nejvíce zastoupena.
A jak se skládá můj den? Snídaně, svačina po tréninku, oběd, druhá svačina a večeře. Hned po tréninku doplňuji energii v podobě ovoce (banán,
jablko). Večerní mlsání se snažím občas vyměnit za ovoce a sladkosti si
dát třeba po obědě. K obědu mezi tréninky volím jídla snadno stravitelná,
která mi dodají energii na další trénink (ideálně těstoviny). K večeři si doma
připravujeme pořádnou bílkovinu jako maso a k tomu hodně zeleniny. Snídaně je u nás velmi důležitá, jen si musím hlídat dostatečný odstup od
hlavního dopoledního tréninku.
Jedno moudro mé babičky, kterým se řídím:
„Spánek a jídlo jsou důležitý, aby člověk vyrostl, byl zdravej a měl dobrou
náladu. A měla pravdu!“

Zábavná cvičení a hry 4. část

Atletické rozcvičení 2. část

Strava jako součást sportovních aktivit

Společně sportujeme 3. část

Atletické rozcvičení 1. část
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Propojení zdravého pohybu a zdravého stravování je základ správného
vývoje a prevence onemocnění.
Zodpovědnost za své zdraví a zdraví svých dětí máte právě Vy a pohybová aktivita by měla být součástí Vašeho každodenního života. Správným
a pravidelným pohybem totiž můžeme příznivě působit na kvalitu našeho
života, tělesnou i duševní kondici a posílení mezilidských vztahů.
Věříme, že naše nápověda, jakým způsobem se můžete společně do atletiky vrhnout, Vám bude ku prospěchu.

POJĎTE S NÁMI DO TOHO!
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BĚHEJ, SKÁKEJ, HÁZEJ
RÁD, S RODIČI TO MŮŽEŠ DÁT!
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ATLETICKÉ ROZCVIČENÍ 1. část

Pomocí následujících cviků si zahřejete a protáhnete celé tělo tak, abyste
byli připraveni na libovolnou pohybovou aktivitu.

• protažení s vydýcháním

• úklony

• rotace trupu v předklonu

• rotace trupu ve stoji
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• protažení svalů zadní strany
dolních končetin

• protažení svalů přední strany
dolních končetin

• protažení svalů lýtek

Jako další vhodné formy rozcvičení doporučujeme lehký běh s úkoly,
pohybové hry a hříčky, nebo využití různých pomůcek pro zábavné házení,
skákání či jiné rozehřátí těla.
9

ATLETICKÉ ROZCVIČENÍ 2. část

Pomocí následujících cvičení se důkladněji rozcvičíte pro základní atletické
činnosti, kterými jsou běh, skok a hod.

BĚHÁME!
Běh je přirozený pohyb. Vyznačuje se uvolněností a plynulostí.
Pojďte si s námi zaběhat!

KDO BUDE RYCHLEJŠÍ?
CHYTÍŠ MĚ?
KDO DOBĚHNE DŘÍV?

• běh na místě / v prostoru

• běháme ruku v ruce
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Vyzkoušíme si BĚŽECKOU ABECEDU:

PRUŽNÉ KOTNÍKY - LIFTINK
Střídavě dokračujte na přední část chodidla, špičkami se stále dotýkejte
podložky. Oporovou nohu mějte vždy nataženou. Udržujte rytmus, paže
vykonávají běžecký pohyb. Opakujte 10x, poté si 2x spolu tleskněte, což
vyjadřuje: Zvládli jsme to!
Opakujte opět 10x a 2x tleskněte.
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ZVEDÁNÍ KOLEN - SKIPINK
Zvedejte střídavě 10x kolena před tělem, oporovou nohu mějte napnutou.
Nejdříve cvičení provádějte s pokrčenýma rukama před tělem, abyste zjistili, do jaké výše je nutné zvednout kolena. Tleskněte si společně 2x a poté
cvičení proveďte opět 10x s běžeckým pohybem paží. Nezapomeňte si
opět 2x tlesknout! Cvik provádějte vzpřímeně s dokrokem na přední část
chodidel.
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ZAKOPÁVÁNÍ
Střídavě 10x zakopávejte tak, že vykývnete holeň vzad, kolena mějte vedle
sebe, snažte se dotknout hýždí. Mějte vzpřímené držení těla a dokračujte
na přední část chodidel. Paže vykonávají běžecký pohyb. Nezapomeňte si
po cvičení 2x tlesknout. Cvičení ještě jednou zopakujte.
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Dalšími atletickými dovednostmi, které využijete
v běžeckých disciplínách jsou:

POLOVYSOKÝ START
Postavte se vedle sebe do stoje přednožného, zadní noha je asi stopu
a půl od přední. Mírně se snižte a pokrčte nohy. Ramena mějte nad špičkou
přední nohy. Chvíli v zaujmuté poloze vydržte. Poté se vraťte do základní
polohy a 3x za sebou se mírně snižte „pérujte“. Paže jsou mírně pokrčeny
v lokti, opačně oproti dolním končetinám. Vystřídejte nohy a cvičení opakujte. Které cvičení vám bylo příjemnější? S pravou nebo levou nohou
vpředu? Pamatujte si tuto polohu, využijete ji při startu v bězích na různé
vzdálenosti.
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ŠTAFETOVÁ PŘEDÁVKA
Nacvičuje se předávka s vizuálním kontaktem. Rodič se postaví levým bokem k dítěti, levou ruku natáhne, jako by čekal na předání předmětu. Přejde
do klusu (mírný běh) na místě. Dítě stojí k rodiči čelně, běží klusem na místě,
natáhne pravou ruku a 2x plácne rodiče do ruky. Po krátké pauze cvičení
opakujte 1 - 2x.

BĚH S OBÍHÁNÍM RODIČE
Dítě běhá kolem rodiče, který je ve stoji, v podřepu, ve dřepu nebo v kleku.
Po oběhnutí jednoho kolečka si s rodičem vždy plácne. Běží 3x na každou
stranu. Poté se role vymění.

JAK VÁM TO
ŠLO?
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SKÁČEME!
Důrazný odraz, ladný let a plynulý doskok - to je skok do dálky.

PODŘEPY

PŘEKONAT GRAVITACI
A ZAŽÍT POCIT LETU?

PODŘEP A VÝSKOK

POJĎTE SI ZASKÁKAT!
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HÁZÍME!
Při hodu je důležitý mohutný švih doprovázený správnou technikou.
NA NIC NEČEKEJ A POJĎ HÁZET!

KROUŽENÍ PAŽEMI

PŘEHODÍŠ HŘIŠTĚ?
TREFÍŠ TERČ?

PRŮPRAVNÉ CVIČENÍ PRO VLASTNÍ HOD
Postavte se do mírného stoje rozkročného a předkročte levou (pravou)
nohu. Přeneste hmotnost těla více na zadní nohu, kterou mírně pokrčte.
Špičku zadní nohy vtočte směrem ven. Přední levá (pravá) noha je natažena nebo jen mírně pokrčena. Zapažte nataženou pravou (levou) paži co
nejdále (vytáhněte se za rukou). Levou (pravou) paži předpažte mírně povýš
(ukažte si, kam byste chtěli házet). Postupně přenášejte hmotnost vpřed až
k přední noze (nepokrčujte ji) a zároveň pokrčte paži v lokti směrem vpřed.
Naznačte odhod. Postupně tedy zapojujete pravou (levou) nohu, trup,
rameno a odhodovou paži.
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SPOLEČNĚ SPORTUJEME 3. část

VYTRVALOSTNÍ BĚH
Běžte společně vedle sebe klusem (mírný běh) po stanovený čas (např.
15 sekund (s), 30 sekund, 45 sekund, max. 1 minutu). Poté následuje chůze ve stejné délce jako běh. Cvičení opakujte. Doporučujeme začít běžet
kratší dobu a méně (např. 3x15 s) a postupně si v dalším tréninku přidat.

ŠTAFETOVÝ BĚH
Na vhodném místě (rovná cesta, travnatá plocha apod.) vyznačte pomocí
kuželů start/cíl a metu pro oběhnutí ve vzdálenosti 15 kroků (krokuje rodič).
Rodič se postaví ke startovnímu kuželu, v jedné ruce drží stopky, v druhé štafetový kroužek. Dítě v roli startéra zavelí: „Pozor! Teď!“. Rodič zahájí
měření (zmáčkne stopky) a zárověň vybíhá, obíhá kužel, doběhne do cíle
a předá štafetový kroužek dítěti. Dítě běží stejný úsek jako rodič. V okamžiku, kdy dítě doběhne do cíle (proběhne kolem kužele), rodič zastaví čas na
stopkách.
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SKOK Z MÍSTA
Na rovném a měkkém povrchu (např. travnatá plocha) natáhněte a upevněte pásmo. Postavte se do mírného stoje rozkročného vedle pásma na úroveň nuly. Pokrčte nohy do mírného podřepu a odražte se vpřed. Doskočte
měkce na obě nohy. Nejdříve skáče dítě, rodič označí místo doskoku,
tj. místo nejblíže odrazové čáře - nejčastěji paty bot. Poté skáče rodič a dítě
označí místo doskoku.

SKOKY PŘES ŠVIHADLO
Rodič skáče po dobu 30 s přes švihadlo střídavě přes pravou nebo levou
nohu („koníček”). Poté skáče dítě způsobem snožmo s meziskokem nebo
bez meziskoku nebo také koníčkem. Čas si měří navzájem. Je lepší, pokud
se cvičení zúčastní třetí osoba, která měří čas.
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HOD MÍČKEM NA PŘESNOST
Vytvoříme kruh ze švihadla. Od kruhu do vzdálenosti 3 kroků (krokuje rodič) umístíme první kužel. Dalších 9 kuželů umístíme vždy do vzálenosti
jednoho kroku od předchozího. Začínáme házet od prvního kuželu. Cílem
je strefit se do kruhu ze švihadla. K zasažení kruhu máte jen 2 pokusy.
Pokud zasáhnete kruh, házejte od dalšího. V případě, že 2x hodíte mimo
kruh, nepokračujete dále. Zasažení kruhu = 1 bod.

OPAKOVANÉ HODY - HÁZÍME SI
V prostoru umístěte 2 kužele ve vzdálenosti 4 - 5 kroků (dle věku
a zdatnosti dítěte) od sebe. U jednoho kužele stojí rodič a u druhého
dítě. Společně si házejte horním obloukem z čelného postavení po dobu
1 minuty. Pokud míček upadne, zvedněte ho a házejte dál. Po krátké
pauze cvičení opakujte.
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ZÁBAVNÁ CVIČENÍ A HRY 4. část

BĚH S ÚKOLY (ANEB VŽDY VE STŘEHU)
Rodina se rozdělí na dvě dvojice (dítě + dospělý). Dvojice kluše vedle sebe
ve vymezeném prostoru. Na povel jednoho z „dospěláků“ (např. povel
STOP) se dvojice zastaví a postaví se čelem k sobě a provede vybraný
jednoduchý pohybový úkol (viz níže) určený „dospělákem“. Po krátkém vykonání cvičení (cca 5 vteřin) opět přejdou do klusu nebo mírného běhu.
Po chvíli se zařadí další úkol. Je vhodné vyzkoušet všechny níže uvedené
pohybové úkoly alespoň 1x.

Pohybové úkoly:

OBR
- ve stoji zvednout paže
a jít do výponu

PANÁK
- ve stoji poskakovat na
místě a rukama vzpažovat a připažovat

BABA JAGA
- ve stoji kroužit rukama
před sebou a současně
říkat čáry máry fuk

PTÁK
SLON
ŽÁBA
- kotníkové snožné po- - dupat nohama na místě a - z podřepu mírné poskoky na místě a mávání paže mít překříženy s tím, skoky vzhůru za současpokrčenými pažemi
že jedna paže je pokrčena ného zvolání kvak - kvak
a prsty se dotýkají nosu
a druhá paže je natažena
se zápěstím volně visícím
dolů
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SLEPOVANÁ
Všichni členové rodiny chodí nebo pomalu běhají libovolně v prostoru. Jeden z dospěláků dá pokyn k zastavení a vysloví část těla, kterou se následně společně dotknou (tedy slepí). Poté se všichni dají opět do pohybu.
Po chvíli vydá pokyn k zastavení druhý dospělák a vybere jinou část těla,
kterou se společně slepí. Hra končí, až se při volbě slepované části těla
vystřídají všichni členové rodiny. Můžeme ale samozřejmě ve hře pokračovat. Nejčastěji se slepují: ruka (dlaň), loket, záda, koleno nebo noha (špička
boty). Slepovat se může celá rodina nebo dvojice. Při této hře si určitě
užijete hodně zábavy!

ZVLÁDLI JSME TO?
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STŘÍHANÁ
Rodina v prostoru vyznačí 3 místa (mety) vzdálené od sebe přibližně 5 m
(tj. cca pět dlouhých kroků). První meta značí začátek hry, další dvě se
budou obíhat. Dva zástupci rodiny se postaví u první mety čelem k sobě
a zahrají si známou hru Kámen, nůžky, papír. Kdo vyhraje, obíhá bližší
metu. Kdo prohraje, obíhá metu vzdálenější. Vystřídat se musí všichni členové rodiny aneb každý hraje s každým.

KDO „VYSTŘÍHAL“
NEJVÍCE BODŮ?
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NEPOSEDNÉ ZVÍŘÁTKO - ATLEŤÁTKO
Dospělí s dětmi si předem nacvičí zvířátka, která si vyberou pro realizaci
této hry. Následně se shodnou na jednom zvířátku, které bude to hlavní
(neposedné zvířátko- atleťátko).
Jako vhodná zvířátka doporučujeme JELENA, MEDVĚDA, SLONA,
KLOKANA a OPICI.
Před zahájením této hry je třeba v prostoru vyznačit 2 mety vzdálené od
sebe přibližně 15 m, jedna meta bude startovní, ke druhé metě se bude běhat. Dospělák a dítě se postaví na úroveň první mety proti sobě, a zároveň
k tomu udělají jeden dlouhý krok vzad. Dítě je zády ke druhé cílové metě.
Po zahájení ukazuje dítě dospělákovi pomocí mimiky jednotlivá nacvičená
zvířátka a dospělák se snaží dané zvířátko po dítěti předvést. V okamžiku,
kdy dítě předvede určené hlavní zvířátko, oba v tom okamžiku vyběhnou
(dítě se otočí a běží k cílové metě, dospělák běží v přímém směru také k cílové metě). Úkolem dospěláka je chytit dítě, než doběhne k metě. Následně se role vymění. Změna může být provedena i v určení hlavního zvířátka.

UTEKLO NEPOSEDNÉ
ZVÍŘÁTKO NEBO BYLO
CHYCENO?
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S VĚTREM O ZÁVOD
Pomůcky: noviny nebo větší listy papíru, případně reklamní letáky
Vyznačte úsek od startu po cíl, jehož vzdálenost je 15 m (což je přibližně
15 dlouhých kroků). Postavte se na start. Každý ze startujících si přiloží
noviny na hrudník. Na povel jednoho z dospěláků všichni vyběhnou a snaží
se doběhnout do cíle tak, aby jim v určeném úseku noviny nespadly.

KOMU PŘI BĚHU NESPADNOU NOVINY?
KDO DOBĚHNE DO CÍLE NEJRYCHLEJI,
ANIŽ BY MU SPADLY NOVINY?
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HORKÉ LÁVOVÉ KAMENY
Pomůcky: malé měkké/pěnové míčky, stopky (mobilní telefon)
Hra probíhá na vhodném, rozlehlém prostoru či na hřišti. Důležitá je středová čára, která je vyznačena nebo si ji vytvoříme. Na každé straně stojí
vždy dva členové rodiny (dospělý a dítě). Ke hře jsou nutné 4 měkké míčky.
Každý drží svůj míček. Na povel jednoho z dospěláků hodí všichni svůj
míček na druhou stranu. Poté se snaží hodit zpět na druhou polovinu hrací
plochy každý míček, který dopadne na jejich část (zbavujeme se horkých
lávových kamenů). Určíme časový limit, po jehož uplynutí spočítáme míčky, které zůstaly na každé straně. Vyhrává dvojice, u které je méně míčků.

NA KTERÉ STRANĚ
ZBYDE MÉNĚ MÍČKŮ?
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STRAVA JAKO SOUČÁST
SPORTOVNÍCH AKTIVIT

STRAVA JAKO SOUČÁST SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Strava je pro každého člověka v jakémkoli věku, a tedy i sportovce velmi
důležitá, ale jak její význam a důležitost nejlépe popsat?
Aby naše tělo dobře fungovalo, potřebuje kvalitní, dostatečnou
a vhodnou stravu. Ta nejen, že ovlivňuje bezprostřední sportovní výkon,
ale dlouhodobě i správné složení stravy má vliv například i na schopnost
dlouhodobě se ve sportovních výkonech zlepšovat. Strava a její složení
ovlivňuje také imunitu sportovce. Naopak nekvalitní, nedostatečná nebo
nevhodná strava k danému věku a sportovní aktivitě může vést k častějším
zraněním, špatné regeneraci, dlouhodobé únavě a někdy dokonce i k pocitu, že mladého sportovce už sportování vůbec nebaví.
Svaly jsou pro sportovce jako motor, který je postavený z bílkovin a spaluje sacharidy a tuky. A aby vše v organizmu dobře fungovalo jako celek,
potřebuje tělo mladého sportovce také dostatek vitamínů a minerálních
látek. Nedílnou součástí správně fungujícího motoru svalů je chlazení, pro
svaly zajišťované správným pitným režimem.

ZÁKLADNÍ NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ
V období tělesného růstu a vývoje potřebují mladí sportovci stravu
nejen energeticky dostatečnou, ale také v odpovídající kvalitě, množství
a kvantitě. Stejně důležitá je i správně nastavená pravidelnost podávání
a konzumace stravy.
Optimální příjem energie i jednotlivých živin je individuální. Záleží na
věku, pohlaví, růstové fázi a pochopitelně i na intenzitě pohybové aktivity.
Jednoduchým ukazatelem správnosti výživy je zdravotní stav dětí, jejich
tělesná výška, hmotnost, psychická i fyzická kondice. Aktivně sportující
děti často spotřebují více energie než dospělý člověk se sedavým způsobem života. Proto je důležité dohlédnout, aby děti kvůli náročnému sportu
neztrácely svalovou hmotu, nezdravě hubly a neměly oproti svým vrstevníkům nápadně zpomalený růst nebo častější nemocnost a úrazy.
Zásadní je i to, aby sportující a dospívající děti zvládaly i své školní povinnosti. I zde má strava nezastupitelnou úlohu.
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PRAVIDELNOST
Dle současných poznatků je velmi důležité nejen složení stravy, ale
i její pravidelnost. Stejně jako ve stejnou dobu mladí sportovci vstávají,
chodí do školy, na tréninky a spát, měli by i v přibližně stejnou denní dobu
jíst. Protože mají oproti dospělým menší žaludek a nesnědí dostatečné
množství jídla ve dvou nebo třech denních porcích, měli by mít dětští
a dospívající sportovci 5 – 6 menších jídel za den.

Díky pravidelné stravě se příjem energie rovnoměrně rozloží, tělo
s ní může průběžně pracovat a nemá potřebu si její, v té chvíli nadbytečnou, část ukládat do zásoby v podobě tuku. Stále má dostatek energie
pro svalovou práci, růst a tělesný vývoj, ale i pro školu, sport a jinou fyzickou aktivitu. Pravidelné, přiměřeně velké porce jsou prevencí přejídání, pocitu těžkosti, horšího soustředění se, větší únavy a špatného sportovního
výkonu.
Současné doporučení pro sportující děti zdůrazňuje, že je opravdu
důležité, aby mladí sportovci jedli pravidelně několikrát denně v rozmezí
zhruba tří hodin a s ohledem na své vlastní sportovní a studijní povinnosti.
Jinak bude strava rozložená ve dni bez sportu nebo jiné fyzické aktivity,
jinak při odpoledním tréninku a zcela jinak při celodenním turnaji.
Prvním jídlem jako startem do nového dne by měla být vydatná snídaně. Přes noc se děti sice aktivně nehýbou, ale i ve spánku energii spotřebovávají, tělo se regeneruje, a je tedy třeba dodat dostatečné množství
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energie hned po ránu. Ze snídaně by mělo pocházet více než 20 % doporučeného příjmu energie a chybět by neměl ani dostatek vhodných tekutin.

Školní svačiny mohou pozitivně ovlivnit nejen sportovní, ale i studijní výsledky dětí. Děti by je neměly vynechávat a složením by svačiny měly
odpovídat požadavkům na správnou svačinu malého sportovce.

Oběd by měl pokrýt jednu třetinu denní energetické potřeby. Většina rodičů sice nemá ve školním týdnu příliš přehled o tom, co jejich dítě
snědlo, o to víc by se potom měli snažit ovlivnit skladbu během víkendů
a o prázdninách. V každém obědě by neměla chybět ani složka bílkovin pro svaly, sacharidů a tuků pro energii a ovoce či zeleniny pro zdraví
a vhodný nápoj.
Jako má zásadní vliv dopolední svačina na výkon ve škole, bude mít
odpolední, před a/nebo po tréninková svačina vliv na výkon na tréninku. Není ale dobré, aby sportovec “snědl alespoň něco”, ale aby i toto
denní jídlo bylo nejen kvalitním zdrojem energie, ale především zdrojem
energie ze správných potravin.
Stejně jako odpolední svačina by i večeře měla být dostatečně objemná, a přitom vhodně složená tak, aby nebyl spánek v noci rušen trávením těžkého pokrmu, ale zároveň ani nočním hladem. Večeře by také měla
poskytnout dostatek kvalitních živin, především bílkovin pro regeneraci organizmu po sportu. Samozřejmostí jsou také zdravé tuky a sacharidy ze
zeleniny a vhodné přílohy.
Především pohybově velmi aktivním dětem či dětem, které mají nižší hmotnost nebo nedostatek aktivní svalové hmoty, je možné podávat
menší porci jídla buď v podobě druhé bílkovinné večeře, nebo druhé
odpolední svačiny.
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POTRAVINOVÉ SKUPINY
Nedílnou součástí zdravé výživy dětí a dospělých je správný pitný
režim. Množství tekutin doporučované dětem závisí na jejich věku, v úvahu
se ale bere také hmotnost a pohybová aktivita. Množství tekutin na den
jednoduše spočítáte z tabulky uvedené níže. Je třeba také mít na paměti,
že na každou hodinu fyzické aktivity je třeba další 0,5 - 1 litr tekutin přidat
(opět v závislosti na věku a na teplotě okolí).
4 - 7 let

7 - 10 let

10 - 13 let

13 - 15 let

15 - 19 let

Celkem (l/den)

1,6

1,8

2,15

2,45

2,8

Z nápojů (ml/kg/den)

75

60

50

40

40

Příklad: Abychom zjistili, kolik má dané dítě vypít za den tekutin, vynásobíme množství mililitrů (v řádku „Z nápojů“) pro daný věk dítěte jeho hmotností. Pokud 12leté dítě váží např. 45 kg, počítáme: 45 x 50 ml = 2 250 ml.

Pitný režim dětí by měl být hrazen především neperlivou stolní vodou, 100 % ovocnými džusy nebo šťávami ředěnými vodou, ovocnými,
zelenými, bylinnými čaji či slabým černým čajem. Slazené limonády jsou
pro tělo především zdrojem energie a jednoduchých sacharidů a není pro
ně opodstatnění ani u sportujících dětí a mládeže. Naprosto nevhodné
jsou pro děti a dospívající pochopitelně energetické a alkoholické nápoje!
Naopak své místo mají speciální nápoje pro sportovce nebo slabě slazené minerální vody. Protože minerální vody mohou obsahovat také velké
množství sodíku, je třeba se při jejich nákupu zaměřit na sledování celkové
mineralizace jednotlivých značek, která je uvedená na obale, a také jednotlivé značky střídat. Problematické v nich může být i množství cukru,
které je sice ve srovnání s limonádami poloviční, ale na druhou stranu vede
k mylnému pocitu, že jich děti mohou za den vypít neomezené množství.
Tím ale vhodné množství cukru na den snadno překročí.
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Základem jídelníčku by mělo být kvalitní pečivo a přílohy. Sportující děti by ho měly mít téměř ke každému dennímu jídlu. A i když je to
v rozporu s doporučeními zdravé výživy, nemusí být nutně celozrnné, spíše
naopak, především u mladších dětí. Pečivo a cereálie mohou být kromě
sacharidů a energie také zdrojem vitamínů, minerálních látek a vlákniny.
Více zdraví prospěšných látek je obsaženo v celozrnných výrobcích, bílé
pečivo ale tělu dodává snadněji využitelnou energii a sacharidy a neblokuje
využití některých dalších nezbytných látek, které sportující děti potřebují.

Také zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku dospělých
i dětí. Kromě vitamínů a minerálních látek je bohatá na vlákninu, má nízkou energetickou hodnotu a snadno zasytí. Měli bychom ji jíst v několika
porcích denně, malé děti 150 - 200 gramů, dospívající a dospělí 300 - 400
gramů denně, a to v jakékoli úpravě včetně tepelně upravené.
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Ovoce je zdrojem vitamínů, minerálních látek, sacharidů a samozřejmě vlákniny. Ve zdravém jídelníčku by se mělo objevit několikrát denně
v celkové dávce 200 - 300 gramů. Protože obsahuje více jednoduchých
sacharidů a má celkově vyšší energetickou hodnotu, je vhodné nejen jako
součást dopoledních jídel, ale také před a potréninkové svačiny. Nejvhodnější je pochopitelně ovoce čerstvé, ale v případě předtréninkové svačiny
může velice prospět i kompotované nebo sušené ovoce.

Mezi ovoce se řadí i ořechy. Obsahují daleko méně sacharidů,
a naopak více tuků, většinou s příznivým složením. Nejcennějšími látkami
v nich jsou nenasycené mastné kyseliny, které prospívají zdraví srdce
a cév. Protože ořechy mají malé množství sacharidů, hodí se jako náhrada
pamlsků nebo součást ovocného salátu. Ořechy dětem dáváme přírodní,
tedy nesolené, nepražené a bez polevy. Pro lepší stravitelnost se ořechy
mohou namáčet do vody nebo na sucho opražit na pánvi.

Tuky jsou ve zdravém jídelníčku nezbytné, je ale třeba dbát nejen
na jejich množství, ale také na jejich původ. Pro teplou kuchyni jsou vhodné kvalitní jednodruhové rostlinné oleje, například olivový nebo řepkový, do
salátů olivový, nebo jiné za studena lisované oleje. Pro namazání na pečivo
jsou vhodné rostlinné margaríny nebo čerstvé máslo. Naopak omezovat je
vhodné tzv. skryté tuky (např. v sušenkách, čokoládách, předsmažených
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potravinách, chipsech, polevách na tyčinkách aj.), které jsou v potravinách
obsaženy, aniž bychom je viděli, a navíc jsou většinou v takových potravinách, které nejsou pro tělo jakkoli přínosné.
V dětské výživě jsou nezbytné mléčné výrobky a mléko. Pro
rostoucí dětský organizmus jsou významným zdrojem vápníku, který je
potřebný pro zdravý růst a vývoj kostí a zubů i pro svalovou práci. Ve
stravě dětí by se mělo objevit několik porcí denně, přičemž jednu porci
představuje jeden hrnek polotučného či plnotučného mléka, jogurtu nebo
50 gramů sýra (tvrdé, polotvrdé, nezrající, nesolené sýry, čerstvé sýry, tvaroh, žervé). U sportovců se například jogurt s ovocem využívá pro předtréninkové svačiny. Pro druhé večeře se hodí například tvaroh, cottage či skyr
s jogurtem nebo zakysanou smetanou.

Maso je cenným zdrojem plnohodnotných bílkovin, některých vitamínů a minerálních látek, které jsou pro organizmus důležité. Není tedy
dobré maso z dětského jídelníčku vylučovat. U sportovce je naopak jeho
konzumace vhodná. Jedna porce představuje 50 - 90 gramů masa v hotovém stavu, pro menší děti samozřejmě méně. Také není možné říci, že
některý druh masa je lepší, nebo horší než jiný. Důležité je ale jeho správné
načasování v jídelníčku. K obědu před tréninkem se vyplatí spíše lehčí drůbež nebo ryby, které by měly být v jídelníčku alespoň 2x týdně, k večeři po
tréninku naopak červené maso.
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Samotnou skupinou jsou uzeniny. V podobě vepřové nebo drůbeží
šunky nejvyšší jakosti s vysokým obsahem masa mohou být pravidelnou
součástí dětského jídelníčku bez obav. Pozor však na vysoký obsah soli,
který hrozí především z ostatních uzenářských výrobků.
Vejce nebyly v minulosti doporučovány kvůli vysokému obsahu
cholesterolu a podezření na souvislost s vysokým výskytem nemocí srdce
a cév. Nyní již víme, že to tak není a že navíc obsahují i látky, které hladinu
cholesterolu v krvi snižují. Mimoto mají velké množství lehce stravitelných
bílkovin, vitamínů a minerálních látek. Zcela bezproblémová, a to i u sportovců, je konzumace průměrně jednoho vejce denně.

Luštěniny jsou zdrojem kvalitních rostlinných bílkovin, vitamínů, minerálních látek a vlákniny a ve zdravém jídelníčku by měly být zařazené ideálně 2x týdně. Pro lepší stravitelnost jsou pro sportovce vhodnější lisované
polévky, pomazánky z luštěnin nebo jednotlivé luštěniny například v rizotu.
Bílý cukr je pro lidské tělo pouze zdrojem energie a jednoduchých
sacharidů. A protože z vyvážené a pestré stravy můžeme získat energie
i sacharidů dostatek i bez cukru, můžeme ho ze stravy zcela vyloučit, aniž
bychom sebe nebo děti vystavovali jakémukoli nebezpečí. Ve výživě mladého sportovce může mít cukr opodstatnění například v ochucené minerální vodě během sportu. Určitě by to neměla být sladká barevná limonáda. Pozor - bílý, hnědý, třtinový či ovocný cukr jsou stále cukry, stejně jako
med nebo melasa, javorový, agávový a jiný sirup.
Pravidelný sport není ospravedlněním ani pro konzumaci sladkostí,
a to ani jako odměny za sportovní úspěch, ani jako kompenzace vysoké fyzické aktivity. Kromě velkého množství cukru a mnohdy i nezdravého tuku
tělu nic pozitivního nepřinášejí. Ve zdravém jídelníčku dětí se doporučuje
slazení a příjem sladkostí co nejvíce omezit, a to i těch, které jsou slazeny
náhradními sladidly. Pokud máte potřebu svému sportovci udělat radost,
dávejte přednost kvalitním čokoládám s vyšším podílem kakaa, oříškům
a ovoci, müsli tyčinkám bez polevy, nesířenému sušenému ovoci, dortům
s ovocem a želé apod.
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Sůl je velmi důležitou složkou naší stravy, ale stejně jako s cukrem je
třeba to ani se solí nepřehánět. Doporučená denní dávka soli je 3 - 5 gramů, necelá jedna čajová lžička, a to včetně soli, která se v potravinách vyskytuje přirozeně. Vhodné je podávat dětem potraviny a pokrmy přirozeně
slané bez dalšího dosolování. Dostatek soli za den totiž přijmeme už ze čtyř
kusů pečiva. Omezte proto potraviny, které jsou na sůl velmi bohaté – uzeniny, chipsy, solené oříšky, popcorn, hranolky, ale i slané pečivo a některé
minerální vody s vyšším obsahem sodíku. Větší množství soli obsahují také
některé tvrdé sýry (feta, jadel, balkánský sýr), instantní pokrmy, konzervy
a jídla ze stánků a restaurací rychlého občerstvení.

SLOŽENÍ POTRAVIN
Energie se počítá v kilojoulech (kJ), nebo kilokaloriích (kcal). Jedná se o množství využitelné energie, kterou může potravina poskytnout.
Energetická hodnota potravin je různá a daná množstvím bílkovin, sacharidů, tuků a vody. Energii potřebujeme nejen pro svalovou práci, ale také
k udržení základních tělesných funkcí (tělesné teploty, dechu, srdeční akce
, činnosti nervové soustavy a všech vnitřních orgánů). Děti navíc potřebují
energii také pro růst a vývoj těla. Může se stát, že dospívající sportovec
bude potřebovat větší množství energie na den než jeho rodič se sedavým
životním stylem.
Bílkoviny jsou v našem těle jako základní stavební kameny pro tkáně, ale také pro daleko menší částice, které jsou nezbytné například při
hojení a regeneraci. Podle složení podjednotek - aminokyselin, rozdělujeme bílkoviny na plnohodnotné a neplnohodnotné. Plnohodnotná bílkovina
živočišných potravin má všechny nezbytné aminokyseliny ve správném
množství a vzájemném poměru (maso, drůbež, ryby, mořské plody, mléko
a mléčné výrobky, vejce). Rostlinné bílkoviny (v luštěninách, obilovinách,
ořeších) nemají tolik nezbytných aminokyselin a jsou označovány za neplnohodnotné. To ale neznamená, že jsou podřadné a že bychom se jim měli
vyhýbat, naopak. Aby u dětí nebyl narušen jejich růst a vývoj, mělo by být
alespoň 40 % přijatých bílkovin živočišného původu, optimální je dokonce
50 - 70 %, a to především u sportovců. Zbytek by pak měly tvořit bílkoviny
z rostlinných potravin.
Nejrychleji využitelným zdrojem energie pro lidský organizmus jsou
sacharidy. V jídelníčku by měly tvořit více než polovinu z celkové denní
energie. Vyskytují se převážně v rostlinných potravinách, jako je ovoce,
zelenina, obiloviny a výrobky z nich vyrobené, luštěniny, pečivo, dalšími
zdroji jsou pak sladkosti, cukrovinky a slazené nápoje. Složené sacharidy
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- polysacharidy, jsou složeny z dlouhých řetězců a v potravinách se jedná
o škroby, například v bramborách.
Mezi složené sacharidy patří i vláknina. Hrubá (nerozpustná) vláknina mechanicky čistí trávicí trakt, zlepšuje práci střev a zvyšuje objem
stravy. Jiné druhy vlákniny se označují jako vláknina jemná (rozpustná),
která na sebe ve střevech váže škodlivé látky a odvádí je z těla. Je také
důležitou živnou půdou pro prospěšné střevní bakterie. Odborníci doporučují, aby dospělí snědli za den asi 25 - 30 gramů vlákniny, pro děti
se doporučuje množství vlákniny určovat z jednoduchého vzorečku:
věk dítěte + 5 = doporučené množství vlákniny v gramech.
Sacharidy jsou nepostradatelnou součástí dětské výživy především
u sportovců a jejich příjem by se neměl zásadně omezovat. Bez dostatečného příjmu sacharidů by rostoucí dítě nemělo dostatek energie pro
správný růst a vývoj, natož pro očekávaný sportovní výkon. Je však
velmi důležité zaměřit se na jejich správný výběr a správné časování
v jídelníčku, například do snídaně a svačiny před a po tréninku. Většinu by
tedy měly tvořit sacharidy pocházející z ovoce, zeleniny, příloh a případně
luštěnin a až nakonec i pečiva.
Tuky se v lidském těle účastní řady procesů. Kromě známého udržování tělesné teploty a mechanické ochrany orgánů, jsou zdrojem energie pro buňky, důležité pro správné využití vitamínů rozpustných v tucích,
stavební látky pro tvorbu některých hormonů aj. Z tuků by měla pocházet
zhruba jedna třetina energie za den. Zdrojem tuku jsou jak potraviny živočišné (máslo, maso, ryby, vnitřnosti, sádlo, lůj, škvarky), tak rostlinné (olivový, řepkový, slunečnicový, lněný tuk). S ohledem na zdravotní prospěšnost
platí pro dospělé i pro děti, že je třeba dávat přednost tukům rostlinným
před živočišnými, s výjimkou tuku rybího. Rostlinné a rybí tuky pomáhají
snižovat hladinu cholesterolu v krvi a snižovat riziko vzniku krevních sraženin. Podporují imunitu, stavbu mozku a oční sítnice, a tím přispívají k lepší
koordinaci a učení se. U sportovců také pomáhají ke snadnější regeneraci
po sportovním výkonu.
Vitamíny jsou látky, které si naše tělo neumí vytvořit a musíme mu
je dodávat ze stravy. Každý vitamín má v těle nezastupitelnou, zcela specifickou funkci. U dětí sice neplní jiné funkce než u dospělých, jejich nedostatek v dětském věku může mít daleko citelnější následky. Základní
dělení rozlišuje vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K) a ve vodě (vitamín
C a vitamíny skupiny B). Většinu vitamínů s výjimkou kyseliny listové a vitamínu C nepoškodí ani tepelná úprava, u některých naopak vede k vyšší
využitelnosti. Není tedy bezpodmínečně nutné jíst ovoce a zeleninu pouze
40

v syrovém stavu, ale je možné použít i většinu druhů tepelné úpravy kromě
smažení. Pro zajištění dostatečného množství vitamínů platí jednoduché
pravidlo: “jezte ovoce a zeleninu podle barev duhy” v množství cca 400 600 gramů denně.
Podobně jako vitamíny jsou i minerální látky pro lidské tělo nezbytně důležité a jejich jediným zdrojem jsou potraviny.
Vápník v mléčných výrobcích je zcela nezbytný pro správný růst kostí
a zubů, ale také pro svalovou práci.
Sodík zabraňuje ztrátám vody z těla a udržuje v pozoru naši nervosvalovou dráždivost.
Draslík a hořčík pro správnou funkci nervové soustavy, včetně nervů ve
svalech.
Železo součást krevního barviva hemoglobinu a svalového barviva
myoglobinu, ve kterých zajišťuje především správné zásobení kyslíkem.
Jeho dostatek je důležitý také pro správné fungování imunitního systému,
proti únavě apod.
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JÍDELNÍČEK
Tento jídelníček Vám pomůže jednoduše odhadnout porce pro Vaše sportující dítě tak, aby mělo ve svém jídelníčku dostatek všech živin a energie.
Není třeba nic vážit, jídelníček lze tedy dodržovat kdekoli (doma, na soustředění či v restauraci).
Co je to porce?
● Množství jídla jako zavřená pěst
● Množství jídla jako je pootevřená pěst
● Množství jídla jako je dlaň
● Polévková lžíce/čajová lžička
Nezapomínejte jídelníček doplnit o dostatečné množství neslazených
nápojů!
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PONDĚLÍ
Snídaně: rohlík s tvarohovou pomazánkou a rajčetem
(1 celozrnný rohlík, 1 lžíce tvarohu, špetka drceného kmínu, špetka soli,
2 špetky nakrájené pažitky, 1 rajče)
Přesnídávka: sandwich
(2 plátky toastového chleba, 2 plátky tvrdého sýru, 1 lžička másla / margarínu, 1 list salátu, 3 kolečka okurky)
Oběd: 250 ml pórkové polévky, boloňské špagety se sýrem
(2 pootevřené pěsti těstovin)
Svačina: kefírové mléko s jablkem
(250 ml neochuceného kefírového mléka, 1 jablko)
Potréninková svačina: müsli tyčinka s jogurtem
(1/2 müsli tyčinky, 3 lžíce jogurtu, tj. 1 malý kelímek)
Večeře: kuřecí špízy se zeleninou a batáty
(1 pootevřená pěst kuřete, 1 dlaň batátů, 1 dlaň zeleniny (cibule, paprika,
cuketa))
2. večeře: skyr s marmeládou
(2 lžíce skyru, 1 lžička marmelády)
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ÚTERÝ
Snídaně: overnight oats s lesním ovocem
(1 pěst ovesných vloček, 100 ml mléka, 1 lžička chia semínek, špetka
pravé vanilky, pootevřená pěst lesního ovoce, 1 lžička oříškového másla;
poznámka: nutno připravit večer předem)
Přesnídávka: obložená houska se zeleninou
(1 houska, 2 lžičky Lučiny, 1 plátek šunky, pootevřená pěst papriky
a salátu)
Oběd: 250 ml zeleninové polévky s jáhly, čočka s uzeným masem
a kyselou okurkou
(2 pěsti čočky, 1x maso jako dlaň)
Svačina: jogurt s broskví
(2 lžíce neochuceného jogurtu, ½ broskve)
Potréninková svačina: ovocné smoothie
(200 ml mléka, pootevřená pěst ovoce dle chuti)
Večeře: chléb s vejcem natvrdo a zeleninovým salátkem
(2 krajíce jako dlaň, 1 vejce, pootevřená pěst mixované zeleniny)
2. večeře: tvaroh s jahodami
(2 lžíce tvarohu, 3 jahody)
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STŘEDA
Snídaně: grahamový rohlík s rybí pomazánkou a paprikou
(1 rohlík, 1 sardinka, 1 lžička Lučiny, špetka pažitky, pár kapek citronu,
1 pootevřená pěst papriky)
Přesnídávka: jogurt s jablkem
(2 lžíce jogurtu, ½ jablka)
Oběd: 250 ml zelné polévky, ovocné knedlíky s tvarohem
(2 ovocné knedlíky, 1 lžíce strouhaného tvarohu)
Svačina: knackebrot s rostlinnou pomazánkou (Patifu) a bílou ředkví
(2 knackebroty, 2 lžičky rostlinné pomazánky, 1 pěst bílé ředkve)
Potréninková svačina: tvarohový pudink
(2 lžíce pudinku, 1 lžíce tvarohu)
Večeře: salát z quinoy s ovčím sýrem
(2 pěsti quinoy, 1 dlaň zeleniny (pečená dýně Hokkaido, kapusta), 1 lžička
semen z granátového jablka, ½ lžičky olivového oleje, 1 pěst ovčího sýru)
2. večeře: sýr Cottage s medem a skořicí
(2 lžíce sýru Cottage, ½ lžičky medu, špetka skořice)
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ČTVRTEK
Snídaně: palačinky s jogurtem a vařenými malinami
(2 palačinky, 2 lžíce jogurtu, 1 pootevřená pěst malin)
Přesnídávka: celozrnný rohlík s čerstvým sýrem a okurkou
(1 rohlík,1 / 2 lžičky rostlinného másla, 1 pootevřená pěst čerstvého sýru,
1 pootevřená pěst okurky)
Oběd: 250 ml rajské polévky, rýže s cizrnovým kari
(2 pěsti rýže, 2 dlaně kari (cizrna, rajčata, cibule, česnek, kurkuma, kari,
kokosové mléko))
Svačina: musli s lyofilizovaným ovocem a mlékem
(1 pootevřená dlaň müsli, 200 ml mléka)
Potréninková svačina: jogurtové mléko s hroznovým vínem
(200 ml jogurtového mléka, 1 pěst hroznového vína)
Večeře: tortilla se zeleninou, kuřecím masem a jogurtovým dipem
(1 tortilla, 1 dlaň kuřecího masa, 1 dlaň zeleniny dle chuti, 1 lžička jogurtového dipu (jogurt, česnek, pažitka))
2. večeře: řecký jogurt s kakaem
(2 lžíce řeckého jogurtu, špetka kakaa)
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PÁTEK
Snídaně: vajíčkový muffin s žitným chlebem a mrkví
(1 vajíčkový muffin, 2 krajíce žitného chleba jako dlaň, 1 pootevřená pěst
mrkve)
Přesnídávka: ovocný salát s jogurtovým přelivem
(1 dlaň ovoce (mango, hroznové víno, jablko, pomeranč), 1 lžíce jogurtu)
Oběd: 250 ml špenátového krému, brambory s pečeným lososem
a fazolkami
(2 pěsti brambor, 1 dlaň lososa, 1 dlaň zelných fazolek)
Svačina: acidofilní mléko s ovocem
(200 ml kefíru, 1 pěst ovoce dle chuti)
Potréninková svačina: mléčná rýže s banánem
(2 lžíce mléčné rýže, ½ banánu)
Večeře: domácí hamburger z hovězího masa a zeleninovými „hranolkami“
(1 houska, 1 dlaň hovězího masa, 1 pootevřená dlaň zeleniny (polníček,
kyselá okurka, rajče), 1 lžička kečupu, 1 pěst zeleninových „hranolek“ (mrkev, petržel, červená řepa)
2. večeře: ochucený skyr
(2 lžíce ochuceného skyru)
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BEZPEČNOST POTRAVIN
ANEB ZÁSADY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ
Jak a kde máme skladovat potraviny, tak aby se nezkazily a uchovala se
jejich jakost?
Protože se potraviny liší svým složením nebo i tepelným zpracováním, liší se
i jejich správné skladování a dělíme je na: suché, chladné, chlazené a mrazící.
V suchých skladech se má udržovat teplota vzduchu 18 - 20 °C a vlhkost
je nízká. Doma podobný sklad máme v podobě spižírny. Skladuje se zde
cukr, sůl, koření, káva, čaj, mouka, těstoviny, chleba, cereálie, pečivo, konzervy, olej, ocet atd.
Druhou skupinu tvoří přirozeně chladné sklady s teplotou do 12 °C, vlhkost vzduchu může být vyšší, důležité je dobré větrání. Doma tuto úlohu
plní studený sklep, ve kterém se skladuje zelenina ze zahrádky, brambory,
ovoce atd.
Třetí skupinou jsou chlazené sklady. Ty mají mít teplotu nejlépe mezi
0 - 5 ºC. V domácnosti se jedná o ledničku (chladničku). V ní se skladují
vejce, chlazené maso, některé druhy zeleniny, čerstvé mléko, máslo, margaríny, případně zchlazená hotová jídla.
Čtvrtou skupinou jsou mrazící sklady s teplotami pod -18 ºC určené pro
skladování mraženého masa a drůbeže, mražené zeleniny, zamražených
pokrmů a zmrzlin. V domácnosti je takovým skladem mraznička.
Při skladování potravin se vždy musíme řídit několika základními zásadami:

• není vhodné nakupovat velké množství potravin do zásoby, abychom je
dokázali včas zpracovat, zkonzumovat a zbytečně se nezkazily
• před konzumací nebo použitím vždy kontrolujte, zda potravina není prošlá (tzn. po vyznačené době použitelnosti nebo minimální trvanlivosti)
• jakost a zdravotní nezávadnost je garantována, pokud je potravina
správně uskladněna a pokud není při přepravě před uskladněním dlouho
v nevhodných podmínkách
• veškeré zkažené a plesnivé potraviny je třeba ihned vyhodit. Z plesnivého
chleba nebo pečiva se snadno plíseň přenese na jiné, společně uskladněné potraviny
• používejte vhodné obaly (tzn. nenechávejte čerstvé pečivo dlouhodobě
v mikroténovém sáčku)
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• neukládejte k sobě vzájemně neslučitelné potraviny (kvůli možnému riziku mikrobiální kontaminace nebo vzájemnému přejímání pachů). Pro zabránění mikrobiální kontaminace je třeba vždy odděleně skladovat syrové
maso, ryby a drůbež.
• prostory pro skladování potravin musíte udržovat v čistotě a nemá zde
docházet ke kolísání teploty, aby na potravinách nekondenzovala voda
• vejce skladujte v chladu, odděleně od ostatních potravin (např. ve vyčleněném plastovém boxu ve dveřích lednice )
• zvlášť ukládejte neočištěné brambory a zeleninu (v hlíně mohou být přítomny choroboplodné zárodky)
• při skladování masa, zeleniny nebo ovoce v mrazničce je třeba plastové
sáčky, do nichž tyto potraviny vkládáme, označit datem uskladnění a potraviny postupně spotřebovávat
• rozmrazování mražených potravin má probíhat nejlépe v chladničce při
teplotě kolem 5ºC (nedoporučujeme rozmrazování masa či drůbeže v teplé vodě nebo na kuchyňské lince při pokojové teplotě)
• pokud dojde k nechtěnému rozmrznutí zamražených potravin (výpadek
proudu, porucha mrazničky) musí se tyto potraviny ihned tepelně opracovat a spotřebovat
• společně s potravinami neskladujte žádné jiné předměty ani látky. Do
lahví a obalů od potravin zásadně neukládejte žádné chemikálie, aby nedošlo k otravě či poleptání zažívacího traktu

TECHNOLOGIE A ZMĚNA VÝŽIVOVÉ VYUŽITELNOSTI
Možná konzumace za syrova

Nutná tepelná úprava
(ve většině případů)

Ovoce

Obiloviny

Ořechy

Luštěniny

Zelenina

Brambory

Semena

Houby

Rostlinné oleje
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POHYBOVÁ
GRAMOTNOST

pravidelný pohyb a zdravá výživa
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