
Tato prezentace je volně šiřitelná, nicméně pamatujte, že se jedná o 
duševní vlastnictví autorů a změna jednotlivých stránek je nepřípustná. 

Stejně tak pamatujte na to, že se jedná o výčet základních informací, které 
mohou být zavádějící bez podaného komentáře nebo přednášky. 

Pokud Vám zde nějaká informace nebo superpotravina chybí a domníváte 
se, že prezentace je neúplná, pak vězte, že máte pravdu. Debata na toto 

téma je nekončící. 

Budeme rádi pokud nás kontaktujete s připomínkami nebo žádostí o radu 
či prezentaci této přednášky. 

Tým ENERGYVITA 

www.energyvita.cz 
+420 777 821 084 

facebook.com/energyvita 

https://www.facebook.com/Energyvita
https://www.facebook.com/Energyvita


Vhodná strava může znatelně zvýšit výkon sportovce. 





V dnešní době registrujeme mnoho výživových směrů pro zvýšení výkonu 
sportovce, pro celkový fit pocit, redukci váhy, linii a zdraví. 

Výživové směry 

Základní rozdělení 

Se suplementy 

Legální Nelegální 

Bez suplementů 

… Dělená strava 
Bezlepková 

dieta 
Makrobiotik Vegetarián 

Vegan 



• Každý výživový směr – pokud se dělá dobře – může pomoci. 

• Každý výživový směr se dá dělat špatně a může ublížit. 

Proto se ptejte proč u jakékoli jednotlivé změny jídelníčku! 

Co vybrat? 

Změny dělejte postupně a řiďte se podle reakcí těla a 
mysli/pocitů. Získávejte informace a „výživový směr“ si 

vyberete intuitivně a stejně tak i jeho míru. 

 



Představím směr, kterým je možné se ubírat. 

Není vždy nejdůležitější CO, ale i JAK a KDY! 

Když A, tak B a C … 

Konkrétní potraviny nejsou nikdy špatné nebo dobré, ale 
mají své klady a zápory – více či méně (odstíny šedi). 

Základní informace 



• Více energie 

• Zklidnění před výkonem 

• Kvalitní svalová hmota 

• Acidobazická rovnováha organismu – zásadité prostředí 

• Detoxikovaný organismus 

• Regenerace organismu 

Cíle – proč dbát na správnou stravu  



Energie to je to palivo, díky kterému podáváme výkony. 

• Potřebujeme dlouhodobou energii. 

• Bez vedlejších účinků. 

Energie 



V některých sportech potřebujeme před výkonem zklidnit, 
abychom energii přesně zacílili a neplýtvali ji jinde. 

Díky tomu se nám výkon může zvýšit i o desítky %. 

Zklidnění před výkonem 



Svalová hmota, to je pro nás ten rezervoár energie. Zde se 
nám energie hromadí a čím větší svaly máme, tím více je 
v nich ukryto energie, ale celková hmotnost se kterou se 
tělo „tahá“ spotřebu energie zvyšuje. 

Svalová hmota 



Acidobasická rovnováha – „zásadité“ prostředí organismu. 
Vše, co se kolem nás vyskytuje, vyvolává v těle překyselené 
prostředí (mimochodem to je jasný důkaz toho, jak je 
prostředí kolem nás velmi nezdravé) a tak nám nezbývá, než 
dělat „všechno“ pro to, abychom ho „zezásadili“. To vše pro 
to, že organismus je pak mnohem méně náchylný k infekcím 
a lépe funguje na všech úrovních. 

Acidobasická rovnováha organismu 



Detoxikovaný organismus je jako správně promazaný 
stroj. Dělá to co má a s velkou efektivitou.  

Nejsme také náchylní k různým infekcím. 

Detoxikace organismu 



Díky rychlé a kvalitní regeneraci organismu můžeme 
zvyšovat počet i délku tréninkových jednotek. 

Zkracuje se doba hojení po úrazech a dokonce jim 
předcházíme. 

Regenerace organismu 



Důležitou součástí léčivé stravy dnes představují 
ortomolekulární prostředky. Dnešní potraviny už neobsahují ty 
živiny, které tělo potřebuje – proto patřičně vyváženou stravu 
musíme obohatit. Ideální variantou je používat superpotraviny. 

Superfoods je označení potravin, jejichž zvláštní, zdraví 
uchovávající nebo zdraví navracející vlastnosti zná lidstvo už 
stovky nebo dokonce tisíce let. 

Superfoods 



Bobule jsou zřejmě nejvýživnějším ovocem na světě. 

Plody omlazují, působí proti volným radikálům, posilují imunitu, zrak, plodnost a libido, pomáhají při 
stresu. 

Obsahuje proteiny, vitamíny (především C, B1 a B2), 21 důležitých minerálů včetně germania, esenciální 
mastné kyseliny a 19 aminokyselin. 

• Podporuje krvetvorbu a detoxikaci. 

• Snižuje krevní tlak. 

• Redukují hodnoty krevního tuku a cukru. 

• Působí proti stárnutí a léčí neurodegenerativní nemoci. 

• Snižuje stres a dodává energii. 

Goji – kustovnice čínská 
Zázrak z Číny 



Semínka šalvěje hispánské sloužila jako výživná potravina Aztékům. 

Obsahuje nenasycené mastné kyseliny omega-3, vitamíny (především A, B1, B2, B3), minerály vápník, fosfor, 
draslík, zinek a měď. Semínka jsou bohatá na vlákninu a bílkoviny. 

• Reguluje krevní tlak a udržuje tekutost krve a podporuje přenos kyslíku. 

• Bohatý zdroj energie. 

• Podporuje metabolismus mezi cévními stěnami a tkáněmi. 

• Působí příznivě na trávení a střevní mikroflóru. 

• Dokáží na sebe navázat až sedminásobek své váhy v podobě jedovatých látek. 

Semena mohou vstřebat dvanáctkrát více vody než je jejich hmotnost. Přispívají tím k vyrovnání vodního 
režimu a množství elektrolytu v těle - velmi důležité pro vytrvalecké výkony ve sportu. 

Chia semínka 
Poklad aztéckých běžců, „runner food“ 



Matcha je jemně mletý zelený čaj nejvyšší kvality, který roste ve stínu. Obsahuje antioxidanty 
oddalující proces stárnutí a chrání před chronickými nemocemi, katechiny, kofein, teanin, který 
má zklidňující účinky, vitamín C a chlorofyl. 

• Zpomaluje proces stárnutí. 

• Aktivuje metabolismus a obnovuje buňky. 

• Vyrovnává poměr povzbuzujícího kofeinu a uklidňujícího  
teaninu a uvolňuje energii postupně. 

Matcha čaj 
Čaj samurajů 



Chlorela je tmavě zelená sladkovodní  řasa – nejvyšší zastoupení chlorofylu. Obsahuje 60-70% 
bílkovin - lidský organismus ji dokáže nadobyčejně strávit. Obsahuje všech 8 esenciálních 
aminokyselin, enzymy, betakaroten, vitamín C a vitamíny řady B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), E a 
K, vápník, hořčík, železo, měď, zinek, selen a fosfor. 

• Podporuje tvorbu červených krvinek a dohlíží na dostatek železa a hořčíku. 

• 10x silnější než chemoterapie. 

• Váže na sebe jedovaté látky – detoxikuje. 

• Podporuje regeneraci. 

• Reguluje střevní mikroflóru. 

Chlorella 
Výživa a detoxikace čistým chlorofylem 



V kakaových bobech je 54% másla a odhaduje se, že obsahuje kolem 300 dalších látek – např. 
teobromin, kofein, flavonoidy a polyfenoly. Teobromin s kofeinem stimuluje centrální nervovou 
soustavu, povzbuzuje ji, rozšiřuje cévy a působí močopudně. 

• Zahání únavu a stupňuje duševní výkonnost. 

• Aktivuje uvolnění „poslů štěstí“ dopaminu a produkci sexuálních hormonů. 

• Snižuje odpor buněk proti příjmu inzulinu. 

• Při stresu uklidňuje. 

• Stimuluje funkci cév. 

Kakao 
Potrava bohů 



Kuzu – rostlia kuzu je liána, prášek se vyrábí z kořene. Je to velmi koncentrovaný škrob, na 
jednotku váhy obsahuje více kalorií než med, ale mnohem pomaleji se spaluje – lepší zdroj 
energie. Molekuly kuzu vstupují do vnitřních orgánů a zbavují je nepříznivého překyselení a 
bakteriálních infekcí v mnoha případech žaludečních potíží, vnitřního podráždění (zánětů). 
Obsahuje hodně flavonoidů, které pomáhají regulovat metabolismus.  

• Zdroj energie. 

• Proti střevním potížím, snižuje horečku. 

• Pomáhá uvolnit svaly, uvolňuje cévy. 

• Zbavuje nepříznivého zakyselení. 

• Pomáhá zbavit závislosti na alkohol a tabák. 

Kuzu 
„Otravný plevel“ 



Maca je na prášek rozemletý kořen rostliny Lepidium meyenii. Obsahuje 60% uhlohydrátů, 
minerály (železo, vápník, draslík a jod), dále vitamíny skupiny B (zvláště B12), antioxidanty, 
nenasycené mastné kyseliny, amidy a steroidy, fosfor a cukr. 

• Dodává energii a prodlužuje vytrvalost. 

• Zvyšuje obsah kyslíku v krvi. 

• Tlumí strach. 

• Zvyšuje potenci. 

• Podporuje hojení a regeneraci. 

• Pomáhá vypracovat svalovou hmotu. 

Maca horská 
Superpotravina Inků 



Tělo se uzdravuje průběžně a proto to není jen o tom dobrém co do sebe dostaneme, ale i tom čeho 
se vyvarujeme. Pokud detoxikujeme organismus nebudeme ho současně zanášet a toxikovat. 
Podobně je to s kvalitní energií. 

• Rafinovaný cukr a sůl. 

• Bílá mouka, i bílé pečivo, těstoviny a bílá rýže. 

• Konzervanty, glutamát, některé rafinované potraviny apod. 

• Masné výrobky. 

• Sycené nápoje. 

• Kravské mléko. 

• Ztužené rostlinné tuky. 

• Alkohol, káva (platí pro některé specifické sporty). 

 

 

Čeho se vyvarovat? 



• Dbejte na pestrost, vyváženost a rozmanitost stravy. 

• Změny by měli být příjemné Vaší mysli i organismu – buďte vnímavý k potřebám těla a jeho reakci. 

• Zařaďte do jídelníčku co nejvíce živé a čerstvé stravy – ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny, 
ořechy, semena, … - nejlépe z domácích zdrojů (např. farmářské trhy). 

• Dbejte na pitný režim – čistá voda, bylinné a zelené čaje.  

• Dbejte na kvalitu potravin (nejlépe bez Éček, nerafinované) – čím blíže přírodě, tím lépe 
připravené pro organismus. 

• Jezte pravidelně a jen do pocitu nasycení v příjemném prostředí. 

Zásady 
… ať už si vyberete jakoukoli cestu 



Dopoledne – snaha zavodnit organismus pro start organismu - nastartování metabolismu a 
detoxikaci. 

• Teplá voda s citronem, mladý ječmen, ovoce, fresh juice nebo smoothie se superpotravinami. 

• Ovesná/kukuřičná kaše se sušeným ovocem, oříšky a semínka. 

• Ovoce. 

Poledne 

• Zeleninová omáčka, celozrnná příloha, čerstvá zelenina. 

Odpoledne 

• Ovoce, zelenina, oříšky, citronáda s javorovým/agávovým sirupem. 

Večer 

• Čerstvá zelenina, naklíčené luštěniny, celozrnné pečivo. 

 

Během dne je vhodné vypít minimálně dva litry vody. 

Návrh jídelníčku 



zdroje:  
• Brigitte Hamann, 50 nejzdravějších superpotravin 
• osobní poznámky autorů 

vysvětlivky: 

Potravina vhodná pro rychlostně vytrvalostní sportovce. Dodá vám více energie a přispívá ke kvalitnějšímu 
přenosu kyslíku v organismu. 

Potravina vhodná pro silové sportovce. Pomáhá při tvorbě svalové hmoty a regeneraci. 

Potravina vhodná pro redukci hmotnosti. 

Potravina která pomáhá zbavit závislosti na tabáku a alkoholu. 

spolupracujeme:  
 



http://www.davidvencl.cz/


http://www.davidvencl.cz/kontakt


http://www.energyvita.cz/

