VÝŽIVOVÝ
MANUÁL
POWERBAR
www.czech-powerbar.cz
1

SPORTOVNÍ VÝŽIVA
PRO SILNIČNÍ CYKLISTIKU
Jako v každém sportu, i silniční cyklisté se rozlišují
na rekreační cyklisty, kteří si vychutnávají víkendové
vytrvalostní jízdy, a na profesionály, kteří soutěží
v závodech po celém světě. Všichni dobře vědí, že
pro tyto profesionální jezdce hraje nutriční výživa při
závodu klíčovou roli, málokdo si už ale uvědomuje,
že použití správných doplňků stravy při výkonu je
velkou výhodou také pro rekreační cyklisty. Nejen,
že si díky správné konzumaci daleko více užijí víkendový trénink, který bez správného použití výživových
doplňků může být občas utrpením, ale také mohou
zajet svou rekordní jízdu století a užít si radosti
z takového úspěchu.
Pokud jste profesionálové, trasy 100 a více kilometrů pro vás mohou být denním chlebem. Přesto si
v průběhu závodu musíte být schopni sáhnout hluboko do svých sil, abyste udrželi krok s pelotonem,
sebrali všechny síly a prodrali se do popředí, ve
sprintu ze sebe vydolovali maximum a byli těmi nejlepším v cíli.
Jedno je jisté, pro oba typy jezdců může být silniční
cyklistika mučením, pokud správně nedoplní energii
a tekutiny. Když začnete víkendovou trasu či závod
bez potřebného množství tekutin a energetického
„paliva“ nebo když v průběhu nedodržujete správný
pitný režim, dehydratace převezme velení, vaše nohy
začnou vypovídat a jediné, co se stane vaším cílem,
je dožít se konce.
Pokud máte správnou hydrataci a efektivní strategii,
jak doplňovat energii před a v průběhu tréninku, jste
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mnohem blíže tomu, zažít vysněnou jízdu století,
ze které si místo mučení odnesete pouze požitek. To
samozřejmě platí pro oba typy jezdců, ale pro závodníky dvojnásob.
Tím chceme poukázat na to, že pozornost věnovaná
výživě a hydrataci je nedílnou součástí vašeho tréninku, závodu či závodní strategie a pokud se na ni
zaměříte, a budete jí tuto pozornost věnovat, vytváříte si velkou šanci na úspěch, ať už se kolem vás
děje cokoliv.

VÝZVA PRO VAŠI FYZICKOU KONDICI
Jako silniční cyklista potřebujete sílu, vytrvalost
a odhodlání k tomu, abyste dokončil dlouhé a často
fyzicky náročné vyjížďky. Pokud jezdíte na závodní
úrovni, potřebujete navíc anaerobní kapacitu k překonání strmých horských stoupání a cílových sprintů.
Závody mohou být navíc náročnější, pokud jsou rozděleny do několika dní. Vzdálenost, kterou musíte
zdolat, může být pár kilometrů, ale také se může
jednat o trasy dlouhé 150, 200 nebo 250 kilometrů.
Závodní cyklisté mohou trénovat dokonce několikrát
denně a týdně najet od 400 do 1000 kilometrů.
Pokročilí rekreační cyklisté se mohou přiblížit až
300 najetým kilometrům týdně. V sezoně jezdí profesionální cyklista téměř každý den, rekreační cyklista vyjíždí na kole jednou až dvakrát týdně. Taková
fyzická aktivita znamená pro tělo obrovské výdaje
energie, ztrátu vody v těle a enormní námahu pro
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svaly. Správná funkce těla tak může být ohrožena
nedostatkem tekutin, minerálů a energie. Obnova
mezi vyjížďkami, tréninky a závody je zásadní
a rehydratace s doplněním energie během dlouhých
hodin na kole je nezbytná pro oddálení únavy.
Nehledě na to, že samozřejmě prodlužuje vaši výdrž.
Faktem je, že při silniční cyklistice na dlouhé vzdálenosti a v náročném tempu vystavujete své tělo
obrovskému tlaku. Vaše svaly na nohou rychle spalují
veškerou uloženou energii a zároveň vytvářejí obrovské vnitřní tělesné teplo. Když k tomu přidáte ještě
teplé počasí a vlhko, fyzická zátěž a zatížení vašeho
metabolismu ještě vzroste.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výkonů za těchto
náročných okolností, musíte být dostatečně hydratovaní a mít dostatek energie po co nejdelší dobu.
Nedostatečná pozornost k jednomu z těchto faktorů

může značně narušit váš výkon. Naštěstí můžete
podpořit svoji vytrvalost a udržet únavu na uzdě tím,
že budete mít dobře koncipovaný sportovní výživový
plán, který budete poctivě dodržovat.
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VÝŽIVOVÉ
STRATEGIE
KLÍČOVÉ PRINCIPY SPORTOVNÍ VÝŽIVY
Každý sportovec má stanovené cíle, kam by se
chtěl se svou kondicí, výkonem či výsledky posunout a žádný nechce zbytečně plýtvat svým potenciálem při plnění těchto cílů. Se správnou výživou
v kombinaci s doplňky stravy od PowerBaru zjistíte, že jste silnější, než si myslíte. Samotný cílený
trénink totiž nestačí. Pokud chcete poznat, na co
opravdu máte, musíte volit správnou výživu. Svůj
výkon zlepšíte dostatečným přísunem energie
a tekutin. Samozřejmě, čím větší fyzickou zátěž
podstupujete, tím důležitější roli hraje vaše strava.
Musí být zdravá, vyvážená, pestrá a k tomu ještě
přizpůsobená vašim potřebám a druhu sportu,
který vykonáváte. V PowerBaru víme, které živiny
vaše tělo potřebuje před, v průběhu a po konkrétním tréninku, a tomu také odpovídá složení jednotlivých PowerBar produktů. Jejich používání
značně usnadní cestu k tomu, aby byl váš trénink
efektivní a tělo dostalo před ním, v průběhu i po
něm všechny potřebné živiny k maximálnímu
výkonu a k dosažení vašich vysněných sportovních
cílů.
Graf na předchozí straně ukazuje, co se děje, když
produkty sportovní výživy využíváte během intenzivní
sportovní aktivity a po ní.
Abychom vám výběr správných doplňků stravy
usnadnili, sportovní produkty PowerBar dělíme na tři
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skupiny podle fáze tréninku. Tak jednoduše poznáte,
jaký výrobek je v dané fázi dobré zvolit.
Tři nejdůležitější principy strategie sportovní výživy
pro silniční cyklistiku jsou hydratovat, zajistit dostatečnou energii vašim svalům a dodržet optimální
regeneraci po tréninku nebo závodu. Správné použití
těchto tří zásad vám pomůže maximalizovat váš
výkon během jízdy nebo závodu a zajistit vyšší efektivnost tréninku.

HYDRATACE – SPRÁVNÝ PITNÝ REŽIM
Dehydratace nejvíce přispívá k únavě při tréninku
nebo závodění. Svaly na nohou musí vytvářet sílu
potřebnou ke správnému šlapání a pohánění kola
vpřed. Tyto svaly svou činností samozřejmě zatěžují
tělo, ale také produkují obrovské vnitřní tělesné
teplo. Přebytečné teplo musí být rychle odváděno,
aby se zabránilo přehřátí organismu. Na to reaguje
přirozený systém organismu pocením. Pocení je tedy
klíčovým mechanismem pro tělesnou termoregulaci.
Zároveň způsobuje obrovskou ztrátu tekutin
a elektrolytů sodíku. Právě tekutiny a elektrolyty
sodíku ale nezbytně potřebujete, abyste zůstali hydratovaní i při takové míře zatížení. Dehydratace
začíná ovlivňovat váš výkon už při ztrátě tekutin, rovnající se dvěma procentům tělesné váhy. U cyklisty
vážícího 68 kg se 2% ztráta tekutin rovná přibližně
1,4 kg. Tato 2% hranice se dá ale běžně překročit,

a když ještě přidáme faktor teplého počasí a velké
vlhkosti, ztráta tekutin může být mnohem vyšší.
A pokud jste dehydratovaní, srdce musí pracovat
tvrději a vaše vnitřní tělesná teplota je zvýšená
a stále roste. To činí každé otočení pedálu složitějším, strmé stoupání je ještě strmější a dlouhé táhlé
kopce se zdají být nekonečné. Dehydratace často
způsobuje, že musíte svůj trénink ukončit dřív nebo
dokonce odstoupit ze závodu před jeho koncem.
Dehydratace může mít také závažné zdravotní
důsledky. Aby se dehydrataci zabránilo, je nutno
pocením ztracené tekutiny a elektrolyty sodíku doplňovat zpět. Možná si myslíte, že samotný pocit žízně
může správně korigovat, kdy máte tekutiny doplnit,
abyste zůstali hydratovaní. Skutečnost je ale jiná.
Žízeň vás během tréninku nebo závodu nebude nutit
pít, dokud je vám dobře. Ozve se právě až v ten okamžik, kdy už jste dehydratovaní a začínáte pociťovat
její první příznaky. Naštěstí se lze dehydrataci
vyhnout dodržováním správného pitného režimu
před, během a po tréninku.

FUELING – DOPLŇOVÁNÍ ENERGIE
Silniční cyklisté trénují nejčastěji na kole. Tréninky
se liší, ale jisté je, že počet najetých kilometrů bude
s největší pravděpodobností dost vysoký. Silový trénink může být také součástí tréninkového plánu cyklisty. Vaším primárním palivem pro svaly během tréninku a závodění je kombinace tuků a sacharidů.

Cyklisté jsou zpravidla velmi štíhlí, ale i ti nejštíhlejší mají nějaké zásoby tuku k využití. Energie, pramenící ze sacharidů, je něco absolutně odlišného.
V nejlepším případě máte jen asi 2000 kalorií ze
sacharidů jako vaši „palivovou“ rezervu. Tyto sacharidy jsou v těle přítomny ve dvou formách: jako
glukóza, která koluje ve vašem krevním oběhu,
a svazky glukózy, tzv. glykogen, které jsou uloženy
v játrech a ve svalech. Jeden dlouhý etapový závod
nebo trénink z vás může doslova vyždímat veškerou
zásobu sacharidů, kterou máte. A pokud zásoby
nevyčerpáte úplně, dokončíte toto „vyždímání“ svých
sacharidových zásob v následujícím dni, kdy vás
čeká pokračování závodu nebo další trénink. Pokud
pravidelně trénujete nebo závodíte, je naprosto
nezbytné doplnit zásoby glykogenu neprodleně po
tréninku nebo závodu. Když vám toto velmi důležité
palivo v podobě sacharidů dojde při tréninku nebo
závodě, je zle. Vaše tělo začne čerpat poslední
zásoby glykogenu z jater, aby udrželo hladinu cukru
v krvi. Tento proces tělo unavuje, a to začíná slábnout. Jakmile ale dojdou i jaterní zásoby glykogenu,
hladina cukru v krvi klesne a přichází obrovská
únava, protože v tuto chvíli vám došla veškerá energie, kterou jste měli k dispozici. Jste nuceni výrazně
zpomalit tempo nebo dokonce úplně zastavit. Proto
je velmi důležité nezanedbat přípravu, a stejně jako
musíte naplnit nádrž soutěžního vozu palivem dříve
než vyrazíte na okruh, potřebujete doplnit energii
svému tělu. To znamená nepodcenit příjem sacha5

ridů před tréninkem nebo závodem, aby vaše tělo
bylo připravené podat ten nejlepší výkon. Stejně tak
je nutné doplňovat sacharidy v průběhu dlouhého
tréninku nebo závodu, abyste prodloužili výdrž
a oddálili nástup únavy. Opět můžeme tělo přirovnat
k zmiňovanému závodnímu automobilu, kterému
musíte v průběhu závodu doplnit palivo, aby ho
dokončilo celý.

RECOVERY – REGENERACE
Trénování a závodění ale nemá vliv jen na úbytek
sacharidů neboli snížení zásoby glykogenu ve vašem
těle. Tělo je namáháno a pořádně zabrat dostávají
i svalová vlákna. Proto je nutné se postarat o jejich
správnou regeneraci. Pokud provozujete silový trénink, svalová tkáň nabývá a postupně se adaptuje na
větší zátěž. A opět jsme u toho, že v průběhu tréninku nebo závodu dochází k velkému úbytku tekutin a klíčových elektrolytů sodíku v důsledku pocení.
Regenerace je proces znovu obnovení vyčerpaných
zásob sacharidů, regenerace a budování nové svalové tkáně, a obnovení správné hydratace po tréninku nebo závodu. Právě během tohoto procesu
regenerace můžete nejvíce čerpat výsledky z právě
dokončeného tréninku nebo závodu a správně se
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připravit na další. Vaše tělo samo o sobě je připraveno zahájit obnovu ihned po tréninku nebo závodu,
ale je na vás, abyste mu pomohli v procesu správné
regenerace tím, že mu dodáte klíčové nutriční
složky.

PRAKTICKÉ SPORTOVNÍ VÝŽIVOVÉ
STRATEGIE PRO SILNIČNÍ CYKLISTIKU
Naštěstí jsou tu snadno implementovatelné sportovní výživové strategie, které vám pomohou připravit tělo na trénink či závod tak, aby i v průběhu
výkonu zůstávalo silné. Po dokončení tréninku nebo
závodu zase pomáhají zajistit plnou tělesnou
obnovu, zregenerovat organismus a připravit ho na
další trénink nebo závod.

➊

BE WEIGHT SMART – DRŽET SI
OPTIMÁLNÍ VÁHU

Elitní cyklisté jsou většinou štíhlí a šlachovití. Pečlivě si hlídají svou váhu a příjem kalorií. Nízká hladina tělesného tuku dovoluje vyvíjet více síly a podávat vyšší výkon, vztažený na každý kilogram tělesné
váhy. To je naprosto zásadní ve stoupání do kopců,
ale menší roli už hraje při jízdě po rovině, ve sprintu

nebo v závěrečném finiši. Tvrdý trénink se obvykle
sám postará o to, že je hladina tuků cyklisty nízká.
Problémem může být návrat k tréninku či závodění
po delším odpočinku. V tomto případě je často
nutné zbavit se přebytečného tuku, který byl v průběhu odpočinku nabrán, a který by jízdu zbytečně
brzdil. Ptáte se, jak se tohoto tuku zbavit? Poměrně
jednoduše – omezením přísunu nadbytečných kalorií
ve formě tučných výrobků, alkoholu a sladkostí. Je
dobré udržovat příjem živin, obsahující k trénování
tolik potřebné sacharidy. Je to například celozrnné
pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina a nízkotučné
mléčné výrobky. Konzumací těchto potravin získáte
energii, kterou potřebujete pro každodenní
trénování.
Zbavování se přebytečného tuku těsně před sezonou
můžete zabránit tím, že snížíte přísun kalorií mimo
sezonu. Vysoký přísun kalorií je vhodný pouze pro
náročný silový trénink. Pokud si dáváte pauzu, nebo
snižujete náročnost trénování, musíte samozřejmě
také ubrat na přísunu kalorií.

ll
Pravidelná strava a občerstvení v průběhu
vaší vyjížďky na kole, jsou nutnou podmínkou toho, abyste dosáhli požadovaného přísunu kalorií a zajistili tak svému
tělu dostatek sacharidů.

hormonální nerovnováhou, vedoucí až k menstruační
dysfunkci a vážné ztrátě kostní a svalové hmoty,
a tedy ke ztrátě celkové tělesné síly.
U elitního cyklisty, který každodenně podstupuje
náročné tréninky a závody, může být snaha dostat do
těla dostatek kalorií a tolik potřebných cukrů
pořádná výzva. Častá jídla, svačiny a občerstvování
se v průběhu jízdy na kole jsou nutnou podmínkou
k tomu, aby vaše tělo získalo potřebné množství
kalorií a sacharidů. Jako rekreační cyklista se ujistěte, že příjem sportovních gelů, tyčinek a nápojů je
v rovnováze s množstvím kalorií a sacharidů, které
k tréninku potřebujete, aby se vám podařilo dosáhnout a udržet si požadovanou váhu.

➋

ZAČÍNEJTE VAŠE JÍZDY PLNĚ
HYDRATOVANÍ

Začnete-li trénink plně hydratovaní, budete moci
trénovat tvrději a pociťovat lepší výsledky. Totéž
samozřejmě platí i pro závody. Při nich snadněji udržíte tempo a dosáhnete svých výkonnostních cílů.
Vyhněte se nedostatku tekutin konzumací 400–
600 ml vody nebo sportovního nápoje 2–3 hodiny
před závodem nebo tréninkem. V hydrataci před tréninkem dále pokračujte podle svých potřeb. Pokud
se před závodem nebo tréninkem nějakým způsobem
zahříváte, měli byste zvýšit příjem tekutin alespoň
o dalších 240 ml nebo 8 loků, a to především pokud
vyjíždíte v teplém a vlhkém počasí.

Vidina nízké hladiny tělesného tuku může vést cyklisty k velkému omezení příjmu kalorií. Je ale
potřeba si uvědomit, že to rozhodně není vhodné
v průběhu vysoce intenzivního a dlouhotrvajícího
tréninku. Stanovit si jako cíl snížení váhy a hladiny
tělesného tuku můžeme mimo tréninkovou sezonu
nebo před začátkem sezony než začne být trénink
intenzivní. Tento cíl by ale rozhodně neměl být stěžejním během tréninkové a závodní sezony. V této
době, kdy vydáváte obrovské množství energie
v rámci náročných a vyčerpávajících tréninků, potřebujete dostatečný přísun kalorií k tomu, abyste
zůstali zdraví a vaše tělo dokázalo maximalizovat
výsledky z vašeho tréninku. Snaha snížit váhu
v období intenzivního tréninku může mít za následek
ztrátu svalové hmoty, zhoršení schopnosti regenerace
a zvýšenou pravděpodobnost zranění nebo nemoci.
Ženy, cyklistky, které nedbají na správný přísun kalo- Nejjednodušší kontrola toho, jestli jste správně
rií nebo ho dokonce záměrně omezují, mohou trpět
hydratovaní, je sledování barvy moči před trénin-
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kem. Světle žluté zabarvení znamená adekvátní
hydrataci. Pokud je barva vaší moči tmavší, blížící
se spíše barvě jablečného džusu, je to typický znak
nedostatečné hydratace před tréninkem nebo závodem. V takovém případě je potřeba tekutiny
doplnit.

➌

ZAČÍNEJTE VAŠI JÍZDU PLNÍ
POTŘEBNÉ ENERGIE

Pokud jste silniční cyklisté, kteří jezdí pravidelně,
vyčerpáte obvykle všechny zásoby glykogenu během
jednoho tréninku nebo závodu. Zásoby sacharidů
musí být v takovém případě doplňovány denně.
Pokud tyto zásoby nedoplníte, riskujete, že další trénink nebo závod vaše zásoby sacharidů vyčerpá.
Potom budete trpět nejen vy, ale utrpí i váš výsledek.
Pro doplnění zásob svalového glykogenu před tréninkem nebo závodem snězte jídlo, vhodné pro konzumaci před jízdou, a to v rozmezí 2–4 hodin před tím
než nasednete na kolo. Cílem je zahájit jízdu s plnou
zásobou potřebné energie a plně hydratovaní. Samozřejmě ale v té míře, abyste se cítili pohodlně –
nesmíte být přejedení ani přepití. Před jízdou si tedy
zvolte jídlo na bázi sacharidů a vyhněte se pomalu
stravitelné mastné stravě s vysokým obsahem vlákniny. K potravinám na bázi sacharidů patří těstoviny,
rýže, chléb, obilí, ovoce a slazené mléčné výrobky
jako jsou ochucené jogurty a mléka. Z počátku bude
nutné trochu experimentovat, abyste našli vhodnou
stravu a načasování konzumace tak, aby vám to nejlépe vyhovovalo.
Pokud před tréninkem nebo závodem dostanete
hlad, ujistěte se, že máte po ruce občerstvení na
8

sacharidové bázi jako je PowerBar ENERGIZE
tyčinka nebo oplatka, PowerBar RIDE tyčinka nebo
PowerBar přírodní cereální tyčinky a konzumujte toto
občerstvení spolu s tekutinami. Ideální načasování
pro takové občerstvení je přibližně hodinu před jízdou. Cílem je získat přibližně 40–60 gramů
sacharidů.

Pokud jste před závodem nervozní, nemáte chuť
k jídlu, nebývá vám při závodě dobře, míváte křeče
v břiše nebo pokud sníte něco před jízdou, nevynechávejte jídlo úplně. Namísto pevné stravy zkuste

tyčinku, PowerBar gel nebo PowerBar GEL SHOTS
v kombinaci s vodou.

zvolit tekutou formu sacharidů. Ovocné smoothie
nebo nápoj nahrazující pevnou stravu pro vás může
být vhodným řešením.
Přesto, že se tato doporučení mohou lišit nutričním
obsahem, obecná myšlenka je jíst větší množství
potravin, když máte před závodem více času a menší
množství, když máte času méně. Vždy si vzpomeňte
na užitečné rčení: „Čím více času, tím více jídla,
čím méně času, tím méně jídla.“ Zkoušejte si najít
vyhovující stravu už během tréninků, abyste na
závod znali optimální variantu, a díky správnému
stravování měli navrch před ostatními závodníky.

NÁPADY NA JÍDLA NA BÁZI SACHARIDŮ PŘED JÍZDOU
(2–4 HODINY PŘED CVIČENÍM)
MOŽNOSTI SNÍDANĚ:
Studené nebo teplé cereálie s ovocem nebo
kk

ovocným džusem a nízkotučné nebo odtučněné
mléko

Francouzský toast nebo palačinku s javorovým
kk
nebo ovocným sirupem

Toast s marmeládou nebo medem a nízkotučný
kk
jogurt

Snídaňové burrito – míchaná vajíčka, salsa, nízkk
kotučný sýr, to vše v moučné tortille a k tomu
ovocný džus

Bagel nebo anglický muffin, banán a ovocný
kk
džus

MOŽNOSTI OBĚDU NEBO VEČEŘE:
Těstoviny nebo sýrové ravioli s tomatovou omáčkk
kou, nízkotučné nebo odtučněné mléko, puding
a konzervované ovoce

Grilovaný kuřecí sendvič s mraženým nízkotučkk
ným jogurtem

A konečně, nezapomeňte na jídlo před časným ranním tréninkem. Pokud se chystáte jen na rychlý
krátký trénink, vyzkoušejte ovocné smoothie, nápoj,
který vám nahradí jídlo, PowerBar ENERGIZE

Krůtí sendvič s rajčaty, ledovým salátem a hořkk
čicí, pečené brambory a ovocný džus

Trojúhelníček sýrové pizzy a konzervované
kk
broskve
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Pečené nebo grilované libové hovězí, kuřecí,
kk
krůtí maso nebo ryba, dušená rýže, vařené
zelené fazole a nízkotučné mléko

NÁPADY NA SVAČINY NA SACHARIDOVÉ BÁZI PŘED
JÍZDOU (30–60 MINUT PŘED JÍZDOU)
Ovocné smoothie z manga/banánu/lesního ovoce
kk
a nízkotučného nebo odtučněného mléka nebo
jogurtu

Sušené ovoce a preclíky
kk
Čerstvé ovoce nebo 100% džus
kk
Grahamové krekry
kk
Nízkotučný nebo odtučněný jogurt nebo odtučkk
něný mražený jogurt, zmrzlinu nebo sorbet

POWERBAR SPORTOVNÍ VÝŽIVA IDEÁLNÍ PŘED
JÍZDOU:
PITNÝ REŽIM:
PowerBar CHARGER – na intenzivní trénink si musíte
připravit solidní zásobu energie. PowerBar CHARGER s citronovou příchutí je díky obsahu kofeinu,
kreatinu, l-argininu a rychle dostupných sacharidů
skvělá volba pro doplnění tekutin a energie před
tréninkem.
PowerBar ISOACTIVE – sportovní nápoj se speciální
směsí sacharidů, který dodá tělu pět důležitých elektrolytů ve stejném poměru, v jakém se ztrácí
pocením

PowerBar Energize Wafer – nové, velmi chutné energetické oplatky pro každého, kdo před sportem nebo
při něm potřebuje rychlý přísun energie

➍

DOPLNĚNÍ ENERGIE V PRŮBĚHU
JÍZDY

V průběhu delších jízd se často zanedbává pravidelný příjem potravin, který se měl dodržovat. Proto
je nutné zvýšit pozornost doplnění energie v průběhu
jízdy pomocí kvalitní hydratace a tzv. „doplňovačů“
energie, která by vám mohla postupně docházet.
V etapových závodech mají elitní jezdci obvykle podporu týmových vozidel, která jim poskytují potřebné
dodávky tekutin a potravin. Pokud ale soutěžíte na
rekreační úrovni, jste odkázáni sami na sebe a na
vlastní zásobu tekutin a potravin, které si musíte
vozit. Tak či onak, je nutné plánovat dopředu a mít
s sebou potřebnou zásobu tekutin a potravin pro
zachování správného pitného režimu a doplnění
potřebné energie v průběhu jízdy. Mějte stále na
paměti, že nestačí mít s sebou jen tekutiny, ale že je
nezbytné myslet také na doplnění energie pomocí
malého občerstvení. Ať už například v podobě tyčinek, gelů a jiných sportovních doplňků stravy nebo
mít sebou třeba obyčejný banán. Jen se ujistěte, že
důkladně rozkoušete každé sousto své „cyklistické
svačinky“, abyste zabránili riziku udušení.

5 základních elektrolytů v takovém poměru,
v jakém je tělo ztrácí pocením.
Kombinace sacharidů ve speciálním poměru
zdrojů glukózy a fruktózy.

PowerBar ISOMAX – obsahuje stejné látky jako předchozí sportovní nápoj ISOACTIVE a navíc kofein
a l-arginin

ENERGIE:
PowerBar Natural Energy cereal – energetická tyčinka
s celozrnnými ovesnými vločkami a dalšími přírodními přísadami jako jsou kousky ovoce, dýňová
semínka nebo kakao
PowerBar Natural Energy fruit & nut – ovocná energetická tyčinka se směsí vysoce kvalitních živin vybraných přírodních přísad jako jsou jablka, mandle
nebo brusinky
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NÁPADY NA OBČERSTVENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ VZÍT SI
S SEBOU NA KOLO
Banán
kk
Sušené ovoce a směs oříšků
kk

Malé balení burákového másla
kk
PowerBar ENERGIZE tyčinka (8 příchutí: vanilka,
kk

čokoláda, kokos, sušenky a smetana, lesní směs,
mango a marakuja, banánový punč, třešně
a brusinky)

PowerBar PowerGel Original (6 příchutí: vanilka,
kk
citron-limetka, černý rybíz, zelené jablko, tropické ovoce, jahody-banán)

PowerBar PowerGel FRUIT (příchutě: punč z čerkk
veného ovoce, mango a marakuja)

PowerBar PowerGel HYDRO (vhodný do extrémkk
ních podmínek – snadno se polyká, lze ho pít
bez přípravků vody a obsahuje vyšší podíl
sodíku, příchutě: pomeranč, třešeň, cola)

PowerBar PowerGel SHOTS (SHOTS chutnají jako
kk
želé bonbóny a uvnitř skrývají tekutou náplň se
směsí sacharidů)

PowerBar RIDE tyčinka (kombinuje výbornou chuť
kk
arašídů, karamelu a kakaa s funkcí sportovní
tyčinky, obsahuje sacharidy a bílkoviny s přídavkem hořčíku)

Vyčerpání zásoby glykogenu (cukru) z čtyřhlavého
svalu stehenního vede k tomu, že vám nohy připadají extrémně těžké a cítíte se unaveni. Vyhněte se
obojímu tím, že zahájíte doplňování energie a tekutin včas před jízdou, nečekejte než začnou vaše
zásoby glykogenu ubývat a hladina cukru se začne
snižovat. V tom okamžiku je totiž pozdě. Tělu byste
měli dodat 30–60 gramů sacharidů na jednu až
dvě hodiny trvající trénink nebo 45–90 gramů
sacharidů na hodinu pro trénink delší než
dvě hodiny.
Pokud používáte pro přísun energie gel, ujistěte se,
že vybíráte ten, který zajišťuje spolu s doplněním

cukrů také doplnění sodíku. Přesně takové vlastnosti má PowerBar gel. PowerBar gel byl navržen
pro konzumaci v průběhu tréninku každých 20–45
minut spolu s tekutinami a zajišťuje tak potřebné
doplnění sacharidů a sodíku stejně jako sportovní
nápoj.
Sportovní výživové doplňky jako jsou PowerBar
ENERGIZE tyčinky, PowerBar PowerGel SHOTS
nebo PowerBar RIDE tyčinky mohou být také použity
při dlouhých jízdách, aby průběžně zvyšovaly příjem
sacharidů. V cyklistice je klíčové pohodlí a protože
většina občerstvení se v kapsách dresu rozmačká
nebo se do nich nevejde, jsou pro doplnění potřebné
energie spolehlivým řešením sportovní tyčinky, gely
a žvýkací bonbony.

➎

OPĚTOVNÁ HYDRATACE
V PRŮBĚHU JÍZDY

Intenzita
tréninku

Denní potřebná
dávka sacharidů

Příklad kalkulovaný
pro 68k g atleta

Nízká

5–7 gramů na kilo
tělesné váhy

345–480 gramů
sacharidů denně

Střední
až vysoká

7–10 gramů na
kilo tělesné váhy

480–675 gramů
sacharidů denně

Vysoká až
extrémně
vysoká

10–12 gramů
sacharidů na kilo
tělesné váhy

675–825 gramů
sacharidů denně

Pokud chce cyklista zůstat hydratovaný v průběhu
jízdy na kole, je doporučeno, aby konzumoval tekutiny v množství, která odpovídá míře jeho pocení. To
obvykle znamená doplnit 400–800 ml tekutiny každou hodinu tréninku, nejlépe přijímaných častěji
a po menších částech, například 100–200 ml každých 15 minut.

ll
V cyklistice je klíčové pohodlí a protože

většina občerstvení se v kapsách dresu
rozmačká nebo se do nich nevejde, jsou
pro doplnění potřebné energie spolehlivým řešením sportovní tyčinky, gely a žvýkací bonbony.

Nicméně, potřeba doplňování zásoby tekutin se
může značně lišit v závislosti na různých fakto11

rech, jako jsou stavba vašeho těla, tempo, kterým
jedete a klimatické podmínky, v jakých jedete. Je
proto dobré mít připravených víc variant pitného
režimu pro různé podmínky, ve kterých budete trénovat a závodit. Také zde platí stejné doporučení
jako u stravy před jízdou – nejlepší je zkoušet
a pilovat pitný režim v průběhu tréninků tak,
abyste našli svůj optimální pitný režim a opět
nabrali konkurenční výhodu do závodu oproti dalším jezdcům.
Voda je obvykle vhodná pro kratší jízdy trvající do
jedné hodiny v chladnějším počasí. Nicméně, pro
delší jízdy a vždy, když vyjíždíte ve vlhku a větším
teple, je vhodné použít sportovní nápoj, který
zajišťuje nejen doplnění tekutin, ale také sacharidů a sodíku. Nejlepší volbou je například sportovní nápoj PowerBar ISOACTIVE nebo PowerBar
ISOMAX. Za prvé, sportovní nápoj zajišťuje přísun
sacharidů pro zachování správné hladiny krevní
glukózy v průběhu jízdy. Za druhé, sportovci
obvykle konzumují více tekutin, když je jejich
nápoj ochucený, což je případ sportovního nápoje.
Za třetí, sodík a sacharidy ve sportovním nápoji
jsou tělem absorbovány mnohem rychleji než
kdyby se jednalo o pevnou stravu. Sodík také
pomáhá udržovat chuť k tomu, abyste dále doplňovali tekutiny v průběhu jízdy a pomáhá tak
zajistit pravidelný pitný režim v průběhu jízdy.
A nakonec, sodík také napomáhá udržet tekutiny,
které jste vypili. V teplém počasí, požadavek na
přísun tekutin obvykle předstihne požadavek příjmu sacharidů, takže je potřeba sportovní nápoj
kombinovat s čistou vodou, aby bylo dosaženo
optimální hydratace.

➏

ZKOUŠEJTE VÁŠ OPTIMÁLNÍ
REŽIM BĚHEM TRÉNINKŮ

Jak už bylo několikrát zmíněno, začínat trénink nebo
závod dokonale hydratovaný a nabitý energií, a poté
správně doplňovat tuto energii a potřebné tekutiny
v průběhu jízdy, je naprosto zásadní pro úspěšnou
sportovní výživovou strategii. Přesto je ale nutné
během tréninků zkoušet optimální načasování
a správnou volbu tekutin a občerstvení, které vám
nejlépe sednou.
12

➐

AKTIVNĚ POMÁHEJTE
REGENERACI, KDYŽ JI
POTŘEBUJETE

Po skončení tréninku nebo závodu je důležité zvolit
regeneraci jako svou hlavní prioritu. V případě, že se
dokonce chystáte na kolo v průběhu dalších
24 hodin, je nutné zahájit proces regenerace ihned
po dokončení jízdy. Proces regenerace je období, kdy
získáváte výsledky z tvrdě odvedené práce a kdy se
připravujete na další jízdu. Už ve chvíli, kdy sesednete z kola, je tělo připraveno zahájit proces regenerace a vy mu musíte zajistit potřebnou kvalitní
výživu. Ta zahrnuje sacharidy kvůli doplnění vyčerpaných zásob glykogenu, bílkoviny k obnově a tvorbě
nové svalové hmoty a tekutiny se sodíkem k efektivní
rehydrataci.
DOPLNIT ENERGII

zásoby glykogenu

OBNOVA A TVORBA SVALOVÉ HMOTY
REHYDRATACE
ODPOČINEK / SPÁNEK

SACHARIDY
Ke správnému doplnění vyčerpaných zásob glykogenu ze svalů, konzumujte 1,1 gramu sacharidů na
kilogram tělesné váhy během 30 minut po dokončení jízdy. To můžete opakovat během dalších
2 hodin nebo si dát běžnou stravu. V každém případě se ale musí jednat o jídlo na bázi sacharidů.
Pro 68 kg vážícího cyklistu je to přibližně 75 gramů
sacharidů, které je nutno doplnit okamžitě po jízdě
a opakovaně o dvě hodiny později. Vyčerpané zásoby
můžete také doplnit konzumováním menších porcí
sacharidů častěji, pokud se tak budete cítit lépe.
Celkový denní příjem sacharidů je závislý na intenzitě vašeho tréninku.

BÍLKOVINY
Obnovení a nárůst nové svalové hmoty je další
důležitou fázi regeneračního procesu. Svalová tkáň

se skládá z proteinů a bílkovin. Protein je tvořen
jednotlivými stavebními bloky, tzv. aminokyselinami. Když konzumujete potraviny obsahující bílkoviny, protein je stráven a dále tělem rozložen na
jednotlivé aminokyseliny. Tyto aminokyseliny jsou
poté absorbovány a přetvořeny zpět na bílkoviny,
které vaše tělo tak moc potřebuje k obnově svalové
tkáně a budování nové svalové hmoty. Přestože
požadavky na příjem bílkovin se u jednotlivců liší,
pokuste se zkonzumovat minimálně 15–25 gramů
bílkovin během jedné hodiny po tréninku, aby
v těle proběhly všechny opravné procesy a obnova
svalové tkáně.

pokuste se alespoň o trochu navýšit příjem tekutin, abyste se vyhnuli dehydrataci.
PowerBar RECOVERY je rychlou a pohodlnou volbou,
jak začít proces regenerace. Jedná se o regenerační
koktejl se sacharidy a bílkovinami. Vedle deseti vitamínů dodá svalům zinek, který podporuje funkci
imunitního systému. Používá se hned po vytrvalostním tréninku a vyrábí se s čokoládovou příchutí.
Nápoj se doporučuje použít do 30 minut po tréninku. Příprava je jednoduchá: nasypete tři nálevky
(55 gramů) do 200 ml vody nebo odtučněného
mléka a promícháte, nejlépe v šejkru.

ll
Po dokončeném tréninku nebo závodě,
doplňte 15–25 gramů bílkovin během
jedné hodiny od chvíle, kdy sesednete
z kola.

TEKUTINY A SODÍK
Při silniční cyklistice ztrácí tělo v důsledku pocení
velké množství tekutin a sodíku. Zvažte se před
jízdou a po ní a zjistěte množství ztracených tekutin. Tyto tekutiny je následně nutné nahradit. Nejlépe vypitím sportovního nápoje, regeneračního
nápoje nebo vody. V každém případě je nutné tělu
dodat kolem 1500 ml na kilogram ztracené
tělesné váhy. Pokud pijete obyčejnou vodu, myslete na to, že je nezbytné doplnit i sodík. Pokud
volíte sportovní nebo regenerační nápoj, tato starost odpadá, sodík je totiž součástí těchto nápojů.
S použitím těchto speciálních nápojů bude regenerace efektivnější. Pokud vaše ztráta tekutin
v průběhu jízdy překročí 2 % tělesné váhy,
13

MOŽNOSTI REGENERACE
2 rýžové chlebíčky s 2 plátky nízkotučného sýra 		
kk
= 16 gramů proteinů

60 g sýra a jablko
kk
= 15 gramů proteinů
kelímek nízkotučného jogurtu
kk
= 11 gramů proteinů

300 ml nízkotučného čokoládového mléka
kk
= 10 gramů proteinů

PowerBar RECOVERY
kk
PowerBar Protein Plus sports milk
kk
PowerBar Protein Plus 92 %
kk
PowerBar Protein Plus 30 % Bar
kk
PowerBar Protein Plus 33 %
kk
PowerBar Protein Plus ve třech variantách:
kk
Protein Plus + L-Karnitin s příchutí
kk
jahoda-jogurt

Protein Plus s nižším obsahem sacharidů s příkk
chutí vanilky

Protein Plus + minerály s příchutí kokosu nebo
kk
Britle z lískových ořechů

PowerBar Protein Plus Low Sugar (lesní směs,
kk
čokoládové brownie)

PowerBar AMINO MEGA LIQUID
kk
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➑

MĚJTE NA PAMĚTI DALŠÍ
MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ
EXTRA ENERGIE

CARBOHYDRATE LOADING (ZVÝŠENÝ PŘÍJEM
SACHARIDŮ)
Pokud se chystáte na závod, který pro vás bude tak
náročný, že předpokládáte vyčerpání i posledního
gramu zásoby glykogenu ze svalů, je tento odstavec
určen právě vám. Carbohydrate loading je speciální
postup doplnění zvýšeného množství sacharidů. Funguje tak, že jeden nebo více dní před závodem omezíte trénink s tím, že současně zahájíte zvyšování
příjmu sacharidů. Pokud to učiníte správně, výsledkem je významné zvýšení zásob glykogenu ve vašem
těle. To se pak může stát výhodou v závodech na
dlouhé vzdálenosti.

POWERBAR C2MAX: DUÁLNÍ ZDROJ SACHARIDŮ PRO
RYCHLEJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ DOPLNĚNÍ ENERGIE
Pro typický vytrvalostní trénink je nepsaným pravidlem konzumovat pro rychlejší doplňování energie
30–60 gramů sacharidů na hodinu trénování.
Pokud váš trénink překročí dvě hodiny a máte
vysoké tempo, může být výhodou rychlejší doplnění
sacharidů do svalů. Ale ne každé sacharidy na to
stačí. Výzkum prokázal, že konzumace sacharidů
v poměru 2:1 (glukóza : fruktóza) během vytrvalostního tréninku dodá svalům více energie. Studie

porovnávaly výsledky jízdy po přísunu nápoje obsahující pouze glukózu a nápoje obsahující glukózu
a fruktózu v poměru 2:1, po kterém došlo ke zlepšení výkonu o 8 %. Kombinace sacharidů je důležitá, protože trávicí trakt má dva oddělené
„dopravní“ systémy pro absorpci glukózy a fruktózy.
Díky tomu může vaše tělo využívat duálního systému dopravy sacharidů a absorbovat více energie
naráz. PowerBar uplatnil výsledky tohoto špičkového výzkumu ve speciálním složení C2MAX, který
obsahuje glukózu a fruktózu v poměru 2:1 a umožňuje využití výhod duálního zdroje sacharidů. Technologie C2MAX je využívána například u sportovních nápojů PowerBar ISOACTIVE, PowerBar
ISOMAX nebo u tyčinek PowerBar ENERGIZE
a PowerGelů. Doporučené množství je 45–90
gramů na hodinu jízdy.

KOFEIN
Káva, s její hlavní složkou, kofeinem, je nejpopulárnějším nápojem na světě. Pro mnoho lidí je ranní
káva tím, co je postaví na nohy a druhá odpolední
káva tím, co je na nohách udrží. Odpovídá to faktu,
že kofein nás sice „nakopne“, ale jeho účinek netrvá
příliš dlouho. Kofein je už po několik desetiletí velmi
zkoumanou látkou. Látkou, která se používá ke zvýšení výkonu i ve sportu, včetně silniční cyklistiky.
Přesné mechanismy jsou stále předmětem zkoumání, ale přínos se zdá být poměrně jasný. Kofein,
dodaný do těla před nebo v průběhu vytrvalostního
tréninku, snížuje vnímání tělesné zátěže, a umožňuje díky tomu trénovat rychleji nebo déle bez nežádoucích negativních pocitů, obvyklých při tvrdém
tréninku. K docílení tohoto efektu nepotřebujete této
látky dokonce ani nijak velké množství. Je ale
vhodné dodat, že mnoho sportovců je na kofein citlivých a v takovém případě by se mu měli vyhnout.
Nejnovější studie doporučují jako dostatečnou dávku
pro zlepšení výkonu 1–3 mg kofeinu na kilogram
tělesné váhy. Pro 68 kg vážícího sportovce se tedy
jedná přibližně o dávku 70–210 mg kofeinu.

POWERBAR SPORTOVNÍ VÝŽIVA PRO
SILNIČNÍ CYKLISTIKU
Silniční cyklistika patří k disciplínám, pro které byla
sportovní výživa původně vytvořena. Cyklisté potře-

bují mít určitou úroveň svalové hmoty a tělesného
tuku, zároveň také musejí přijímat dostatek kalorií,
aby zvládli dřinu v cyklistické sezoně a zachovali si
silný imunitní systém. Denní regenerace se zaměřením na doplnění zásob glykogenu, obnovu narušených svalových vláken a tvorbu nové svalové hmoty
a rehydratace, jsou naprosto klíčové prvky, které
nesmí žádný cyklista opomenout. Dělat vše, co je ve
vašich silách, v průběhu tréninku nebo závodu
nestačí. Velice podstatná je právě nutriční příprava
před tréninkem nebo závodem, v jeho průběhu, a po
jeho zakončení. Proto je nezbytné vědět, jak se díky
správnému pitnému režimu a stravě připravit na
jízdu, jak správně hydratovat a doplňovat tělu energii
v průběhu jízdy, a jak zakončit celý koloběh správnou a plnohodnotnou regenerací. Právě výrobky
PowerBar byly vytvořeny k tomu, aby pomohly
dosáhnout nejlepších výsledků, a často jsou navrženy tak, aby se proces stravování zjednodušil.
Jejich složení je komplexní a není proto nutné hledat
jednotlivé potraviny, které by se k sobě hodily a zároveň splňovaly vaše nutriční požadavky. Výrobky
PowerBar jsou skvělým nástrojem, který jednoduše
zajistí hydrataci, doplnění potřebné energie a zajistí
správný regenerační proces.

DENNÍ TIPY PRO SPRÁVNOU VÝŽIVU
Cílem je mít dobře vyváženou stravu se zastoupením
všech pro tělo potřebných živin – sacharidy, kvalitní
bílkoviny a zdravé tuky:
sacharidy by měly hlavní složkou vaší stravy
kk
kkna začátku každého dne vypijte velkou sklenici vody
dodržujte pravidelný příjem energie – jezte
kk
5–6 menších jídel denně
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LEXIKON SPORTOVNÍ VÝŽIVY
AMINOKYSELINY jsou základními stavebními prvky bílkovin.

Zatím bylo objeveno devět aminokyselin, které jsou pro zdravého dospělého životně důležité (dříve esenciální). Tělo si je
neumí samo vytvořit, proto musí být obsaženy v přijímané
stravě. Patří k nim: l-fenylalanin, l-leucin, l-methionin, l-lysin, l-isoleucin, l-valin, l-threonin, l-tryptofan a l-histidin.

KASEIN: Bílkoviny kravského mléka tvoří přibližně z 80 %

kasein a zbylých 20 % bílkoviny syrovátky. Kasein představuje „pomalu stravitelný zdroj bílkovin“ a tím pádem pomalý
přísun uvolňovaných aminokyselin do krve.
KREATIN je látka běžně se vyskytující v těle, kde plní hlavní

roli při ukládání, transportu a přísunu energie do každé
buňky. Denní příjem 3 g kreatinu zvýší hladiny kreatinu ve
svalech a prokazatelně zvýší výkonnost během silového
tréninku při krátkých intervalech intenzivní zátěže.

BCAA (AMINOKYSELINY S ROZVĚTVENÝM ŘETĚZCEM): BCAA

(l-leucin, l-isoleucin, l-valin) jsou aminokyseliny s rozvětveným řetězcem. Tyto tři aminokyseliny se podílejí na tvorbě,
růstu a zachování svalových bílkovin.
BETA-ALANIN je aminokyselina, která se přirozeně vyskytuje

ve vašem těle a ve stravě (ryby, kuřecí prsa). Přijímat beta-alanin se doporučuje při vysoce intenzivním tréninku a při
přípravě na závody nebo soutěže.
C2MAX je směs sacharidů se speciálním poměrem zdrojů

glukózy a fruktózy.

TUKY VE STRAVĚ jsou významným zdrojem energie. Podle

jejich chemické struktury je dělíme na tuky nasycené, monoa polynenasycené. Podle toho hrají svou úlohu, např. při
vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích a jejich zapojení
do tvorby tkáňových hormonů.
VLÁKNINA VE STRAVĚ jsou sacharidy pro lidské tělo ne-

stravitelné, které se převážně vyskytují v rostlinné složce
potravy. Naše trávicí enzymy je neumí rozložit a neposkytují
nám prakticky žádnou energii. Přesto je vláknina v potravě
velmi užitečná pro naše zdraví a fungování (např. podporuje
zdravou funkci střev).

KOFEIN zmírňuje únavu a zároveň zvyšuje koncentraci.

Dokonce už 75 mg kofeinu pomůže zvýšit mentální výkon, ale
pozor, jeho účinky se mohou u různých jedinců lišit. Každý,
kdo trpí nesnášenlivostí kofeinu nebo má tzv. citlivý žaludek,
by se měl této látky vyvarovat, případně si upravit dávky na
vlastní úroveň tolerance.
SACHARIDY (DŘÍVE KARBOHYDRÁTY) jsou hlavním doda-

vatelem energie. Dělíme je na pomalu a rychle štěpitelné
(složené a jednoduché). K sacharidům, které se vstřebávají
obzvlášť rychle, se řadí např. glukóza a maltodextrin.

EAA (ESENCIÁLNÍ AMINOKYSELINY) jsou nepostradatelné

(esenciální) aminokyseliny (viz AMINOKYSELINY).
ELEKTROLYTY (MINERÁLY) mají významný podíl na hos-

podaření s tekutinami v těle a na funkci svalů a nervů.
Pocením ztrácíme především sodík, draslík, vápník,
hořčík a chlor.
NÁRAZ DO ZDI: Když při sportu pocítíte náhlý pokles výkon-

nosti, je na vině vyčerpání glykogenových zásob a následný
pokles hladiny cukru v krvi, tzv. hypoglykemie.

CARBOLOADING (ZVÝŠENÝ PŘÍJEM SACHARIDŮ): Řádně

doplněné zásoby glykogenu (energie se ukládá v játrech
a ve svalech) jsou zásadním faktorem pro udržení tempa
a dokončení závodů ve fyzické a duševní pohodě. „Carboloading“ obecně chápeme jako ‘doplňování a zvyšování zásob
glykogenu ve svalech’. Patří k němu speciální postup, při
němž jeden nebo více dnů před závodem omezíte trénink
a současně zvýšíte příjem sacharidů.
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HYDRATACE je velmi důležitá pro optimální duševní i fyzický

výkon. Ztráta dokonce už 2 až 3 % předzávodní tělesné
hmotnosti může, i když ne vždy, negativně ovlivnit fyzickou
a duševní odolnost a výkonnost.
ISOTONICKÉ NÁPOJE mají stejnou koncentraci rozpuště-

KARNITIN (L-KARNITIN) je přirozený prvek výživy, který

ných částic (minerálů, cukru) jako krevní plazma, a proto
mají schopnost zajistit obzvlášť rychlé vstřebávání
tekutin.

odpovídá za přenos mastných kyselin s dlouhými řetězci do
buněčných organel (mitochondrií).

NÍZKOSACHARIDOVÁ DIETA je stravovací plán, při němž

omezujeme přísun sacharidů kvůli optimalizaci různých
metabolických parametrů.

TRISOURCE PROTEIN je obzvlášť kvalitní kombinace kaseinu,

bílkovin syrovátky a sóji.

BÍLKOVINY (PROTEINY) patří k nejdůležitějším stavebním

SYROVÁTKOVÉ BÍLKOVINY představují určitý díl bílkovin
prvkům všech živočichů. Jsou tvořeny aminokyselinami, které kravského mléka. Naše tělo je umí vstřebávat velmi rychle
jsou podstatné pro tvorbu, růst a udržení tělesných tkání
a různé studie prokázaly, že jejich požívání těsně po tréninku
či jejich prvků, tvoří např. svalová vlákna (actin a myosin),
lépe stimuluje tvorbu svalových bílkovin než bílkoviny sóji.
šlachy, kosti nebo chrupavky a jsou také součástí protilátek.

SPORTOVNÍ NUTRIČNÍ PLÁN
Sacharidy

Proteiny/bílkoviny

Tekutiny

1

2–4 hodiny před jízdou si
dejte jídlo na sacharidové
bázi, nízkotučné, bez
vlákniny.
30–60 minut před jízdou si
dejte svačinu na sacharidové
bázi (cílem je příjem
40–60 gramů sacharidů).

2–4 hodiny před jízdou je
dobré dát si střídmé množství
bílkovin.

Hydratovat tělo je nutné už
24 hodin před jízdou.
2–3 hodiny před jízdou je dobré
vypít 400–600 ml vody nebo
sportovního nápoje.
Těsně před jízdou je dobré vypít
ještě dalších 240 ml.

2

30–60 gramů sacharidů na
hodinu, platí pro jízdu dlouhou 1–2 hodiny,
nebo
45–90 gramů sacharidů na
hodinu pro jízdu delší než
2 hodiny.

Není vhodné.

Pít alespoň 400–800 ml za hodinu
Cílem je vypít 100–200 ml každých 15 minut (jeden lok je přibližně 30 ml).
Pro jízdy v teplém a vlhkém
počasí a delší než hodinu, pijte
sportovní nápoj s 500–800 mg
sodíku na jeden litr.

3

Během 30 minut po jízdě je
potřeba doplnit sacharidy –
1,1 gramu na kilogram
tělesné váhy.
Opakujte v průběhu dvou
hodin po jízdě nebo si dejte
jídlo na sacharidové bázi.

Během jedné hodiny po jízdě
doplňte 15–25 gramů
bílkovin.

Průběžně pijte 1–1,5 litru vody
na jeden ztracený kilogram vaší
váhy.

4

Méně intenzivní trénink:
5–7 gramů na kilogram
tělesné váhy.
Středně až vysoce intenzivní
trénink:
7–10 gramů na kilogram
tělesné váhy.
Extrémně náročný trénink:
10–12 gramů na kilogram
tělesné váhy.

1,4–1,7 gramů na kilogram
tělesné váhy.

Hydratovat tělo je nutné v průběhu celého dne.

PŘED

BĚHEM

PO

DENNĚ

Pro delší jízdy, zvažte přidání
snacku obsahujícího, kromě
sacharidů, také bílkoviny.

Tento nutriční plán je vytvořen jako obecný plán výživy a pitného režimu během trénování a závodů. Není šitý na
míru jednotlivce.

PŘÍKLAD STRATEGIE SPORTOVNÍ VÝŽIVY
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VYTRVALOSTNÍ SPORT: STRATEGIE SPORTOVNÍ VÝŽIVY PODLE ČASU

1-2
HODINY

až 60 minut před aktivitou

2-3
HODINY

500 ml
nápoje
ISOACTIVE

GO

1 POWERGEL®
ORIGINAL

nebo
přibližně 29 g
sacharidů

nebo

přibližně 27 g
sacharidů

250ml
PROTEIN PLUS
Sports milk

1 oplatka ENERGIZE

přibližně 27 g
sacharidů

hned po
aktivitě

AŽ 60 G SACHARIDŮ ZA HODINU*
1 ENERGIZE tyčinka

Až 60 minut před aktivitou

> 3 HODINY

AŽ 30 G SACHARIDŮ ZA HODINU*

1 NATURAL ENERGY
cereální tyčinka

500 ml
ISOMAX
drink

GO

1/2 tyčinky ENERGIZE

750 ml
nápoje
ISOACTIVE

nebo

přibližně 44 g
sacharidů

přibližně 21 g
sacharidů

1 tyčinka PROTEIN PLUS 30 %

5 POWERGEL®
SHOTS

hned po
aktivitě

přibližně 29 g přibližně 27 g
sacharidů
sacharidů

AŽ 90 G SACHARIDŮ ZA HODINU*

až 60 minut před aktivitou

1

PŘED

2

BĚHEM

1/2 tyčinky ENERGIZE

500 ml
nápoj
ISOMAX

1 ENERGIZE bar

GO

+

+

přibližně 44 g
sacharidů

přibližně 20 g
sacharidů

3

1

PO

PŘÍKLAD SPORTOVNÍ VÝŽIVOVÉ STRATEGIE
V PRŮBĚHU 3-HODINOVÉ JÍZDY
(přibližně 54 g sacharidů na hodinu jízdy)

1 POWERGEL®
HYDROMAX

PŘED

2

BĚHEM

1 porce
koktejlu
RECOVERY

přibližně 27 g
sacharidů

hned po
aktivitě

3

1

PO

PŘED

¹/ ² PowerBar ®
ENERGIZE bar

150 ml PowerBar ®
ISOACTIVE Drink

2

BĚHEM

3

PO

*Vědecky ověřené a doporučované množství sacharidů.

Trvání aktivity/
hry:

1 POWERGEL ®
FRUIT

FINISH

15
min
18

30
min

45
min

1h

1h 15
min

1h 30
min

1h 45
min

2h

2h 15
min

2h 30
min

2h 45
min

3h
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VÝŽIVOVÝ
MANUÁL
POWERBAR

Výhradní dovozce: ID SPORT | www.idsport.cz
E-shop: www.akcebike.eu, kamenná prodejna: Pražská 636, Dolní Břežany

www.czech-powerbar.cz

