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Jídelníčky pro nejtěžší veslařský závod světa 
 

 

 

Aleš Nejedlo, zakladatel nejtěžšího veslařské závodu světa – regaty z Prahy do Hamburku. Václav 

Chalupa, stříbrný skifař z olympijských her v Barceloně. Dušan Macháček, předseda Českého 

veslařského svazu. Dvanáct etap a 850 km zvládli nakonec dva z nich – a dočkali se tak zápisu do 

Guinnessovy knihy rekordů. 

Jako člen podpůrného týmu starající se o stravu závodníků jsem měl možnost být u toho. V tomto 

stručném e-booku vám nabízím rekapitulaci celé soutěže v podobě komentářů ke každodenním 

jídelníčkům, vytvořených v naší aplikaci ZOF. 

Váš Martin Jelínek 

Kdo je Martin Jelínek? 
Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zakladatelem vzdělávací 

společnosti ATAC. Vyznává holistický přístup k člověku a tuto filozofii předává svým studentům a 

dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Má za sebou přes 3 000 přednášek a 18 let praxe 

výživového poradce. Pořádá živá školení a víkendové semináře, distanční i on-line kurzy, je autorem 

několika úspěšných knížek. 

Martin Jelínek je častým hostem pořadů České televize Sama doma a Dobré ráno, několik let se 

podílel na pořadu Pod pokličkou. 

Projekty Martina Jelínka 

 ZOFAPP.cz – osobní a rodinný asistent stravování 

 KurzyATAC.cz – kurzy zdravé výživy a osobního rozvoje  

https://www.zofapp.cz/prague-hamburg-rowing-race
https://www.zofapp.cz/prague-hamburg-rowing-race
https://www.kurzyatac.cz/
https://www.kurzyatac.cz/
https://www.zofapp.cz/
https://www.kurzyatac.cz/
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1. ETAPA 

Praha – Mělník, 53 km, neděle 8.10.2018 

Dnes byl v Praze úspěšně odstartován dlouho očekávaný závod Praha – Hamburg rowing race. Na 

start se nakonec postavili (respektive na skif posadili) tři závodníci. Počasí přálo, 53 km dlouhá trasa 

byla úspěšně zvládnuta. Trochu pozlobily pouze podmínky na Labi, kde selhaly původně plánované 

povinné přestávky po každých 25 km a místo nich závodníci museli absolvovat neplánované v podobě 

čekání u zdymadel. Z toho důvodu se rozhodila i původní koncepce stravy, kde kromě snídaně a zčásti 

i večeře, které alespoň v základu odpovídaly nastavenému plánu, byly ostatní porce (svačina, oběd) 

konzumovány za plného provozu a především v podobě alternativ. Od toho se odvíjí i výsledek, 

protože kluci si museli vystačit s ovocem a některými ne zrovna nutričně a kvalitativně ideálními 

náhražkami.  

 

Takže jaká je rekapitulace? 

Pokud se podíváte do detailu dne, zjistíte následující: 

Prvním a současně jedním z největších problémů je silně záporná energetická bilance. Těmto stavům 

je potřeba se snažit v rámci podobných sportovních extrémů vyhýbat, protože mínusová bilance vždy 

zesiluje katabolické pochody, což komplikuje regeneraci přetíženého organismu. Ne vždy se taková 

snaha podaří, u extrémních sportovních výkonů vytrvalostního rázu postavených na vysokých 

tepových frekvencích je to často až nerealizovatelné.  

Energetický výdej se velmi obtížně počítá, orientačně je pro dnešní den nastaven na 4300 kcal (BMR 

je 2000 kcal, chlapi seděli téměř 7 hodin na skifu…), u delších etap bude oscilovat dokonce kolem 

5000 kcal. Sníst takový balík jídla v těchto podmínkách je pro přetížený organismus doslova heroický 

http://www.zofapp.cz/prague-hamburg-rowing-race
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výkon (pro bližší představu můžete sledovat množství jídla v průběhu jednotlivých etap, aplikace ZOF 

ukazuje i tyto hodnoty). 

Dnes jsme skončili v deficitu blížícímu se hranici 1700 kcal a to není málo, tělo bude další den 

vykazovat vyšší stupeň únavy. 

Druhou poměrně velkou bolístkou se stal příjem bílkovin. U 80 kg chlapa při této zátěži je v plánu 

pohybovat se nad 120 gramů za celý den. Nedostatek bílkovin ve spojení se zápornou energetickou 

bilancí znamená o to větší posun do katabolických pochodů. Protože se ale jedná o první den závodu, 

žádná velká tragédie v podobě zásadního a výkonu negativně ovlivňujícího dopadu se naštěstí 

nekoná. 

Obsahy i poměry minerálů se pohybují relativně v normě, v pořádku je i zastoupení vitamínů (u 

většiny z nich je v plánu se pohybovat na úrovni přesahující dvojnásobek DDD, což dnes není, na 

stranu druhou kritický deficit se nikde neobjevil).  

Co z toho vyplývá? 

Na první pohled to možná nevypadá na ideální start, protože první den se nese ve znamení: 

- silně záporné energetické bilance,  

- poměrně nízkého podílu bílkovin, který při vysoké zátěži podporuje katabolické stavy,  

- mírného deficitu vitamínů B komplexu (většina z nich pochází z multivitamínu, i tak ale dávka pro 

tuto zátěž není dostačující). 

Samozřejmě nic není ztraceno, tělo disponuje rozsáhlými energetickými rezervami, jeden den 

záporné bilance v podstatě nic špatného neznamená. 

Zítřek by už měl probíhat s plnohodnotným zázemím v oblasti stravy. Pozornost zaměříme mj. i na 

zvýšený přísun mikroživin, bez kterých je metabolismus makrosložek silně problematický.  

Druhá etapa z Mělníka do Ústí nad Labem je podstatně delší – 72 km, kluci si docela máknou, držme 

palce, ať vše zvládnou. 

 

 

 

  

Příjem vitamínu B komplexu 
Energetické poměry makroživin 
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2. ETAPA 

Mělník – Ústí nad Labem, 72 km, pondělí 1.10.2018   

Druhá etapa z Mělníka do Ústí nad Labem v podobě 72 kilometrového maratonu byla provázena 

horšícím se počasím a větší zimou. Ráno při startu 8 stupňů, v průběhu dne teplota oscilovala kolem 

12 stupňů. Celý tým se stále v rámci snahy o nastolení systematického přístupu ke stravě 

vzpamatovává z hektického začátku soutěže a organizačních starostí – ani tento druhý den neproběhl 

výživově dokonale, tedy podle původního plánu.  

Zatím není prostor pro přípravu polévek a vývarů, zásadní rezervy jsou i v oblasti lisování 

zeleninových a ovocných šťáv. Na moje důrazné naléhání realizační tým svolil k pořízení 

odšťavňovače, přístroj i s velkou zásobou ovoce a zeleniny na doprovodné lodi tedy přítomny jsou. 

Potíž je s „polními“ podmínkami, které v hektickém programu zatím neumožňují věnovat potřebný 

čas k přípravě šťáv.  

Masové vývary jsou zdrojem některých důležitých minerálů a menšího podílu velmi dobře 

stravitelných bílkovin, lisované šťávy zase vitamínů a antioxidantů. V objemu, ve kterém tyto 

potraviny chceme a potřebujeme konzumovat, se jedná o poměrně zásadní množství mikroživin, 

které v celodenním součtu prostě chybí. V aplikaci si všimněte, že k žádným kritickým deficitům u 

mikroživin sice nedochází, ale to se jedná o vztah k běžně doporučovaným denním dávkám. Při zátěži, 

kterou chlapi absolvují, potřebujeme zajistit nižší násobky těchto DDD, což se zatím neděje.  

Pokud budete akci sledovat pravidelně, pozornost zaměřte především na obsah a poměry klíčových 

minerálů, a to vápníku a hořčíku, které řídí nervosvalovou koordinaci, a sodíku a draslíku ovládající 

metabolismus vody a funkci srdečně-cévního systému. Platí to nejen pro celodenní režim, ale i dílčí 

porce v průběhu dne, kde poměry těchto minerálů zásadním způsobem ovlivňují kvalitu výkonu (blíže 

http://www.zofapp.cz/
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se na ně zaměříme v budoucích příspěvcích). 

Organizačně to zatím vypadá tak, že ještě úterý, tedy třetí etapu, se závodníci budou muset bez 

těchto potravin obejít, od čtvrté etapy už ale bylo přislíbeno striktnější dodržování původně 

plánovaného režimu.  

I dnešní den skončil v rámci energetické bilance v mínusu, na vině tentokrát byly svačiny, které také 

nebyly plnohodnotné (samotné ovoce sice dodá rychlou energii, ale ne její dostatečné množství).  

V průběhu zítřejší etapy překročíme česko-německé hranice, čeká nás „kratší“ 54 km úsek. Držte 

palce, veslovat v dešti není žádný med… 

 

 

Celodenní příjem vápníku a hořčíku 

  



© 2018 Aplikace ZOF - www.zofapp.cz 
 

3. ETAPA 

Ústí nad Labem – Bad Schandau, 53 km, úterý 2.10.2018 

Třetí den jakýchkoli extrémních fyzických výkonů – ať už soutěžních či tréninkových – bývá krizový. 

Dostavuje se únava z předchozích dvou dní, organismus se ještě plně neadaptoval na nepřiměřenou 

zátěž, trpí tělo i mysl. Ne jinak tomu bylo i při této etapě, která účastníky navíc odměnila sychravým 

počasím s deštěm.  

  

Ani dnes ještě nebyl prostor pro stoprocentní dodržení nastaveného nutričního plánu. Rezervy jsou u 

svačin v průběhu zátěže, které kluci řeší rychlým zaplácnutím žaludku sladkostmi. Když to vidím, 

protáčí se mi z toho panenky, jiná možnost ale zatím není, organizace se postupně vylaďuje. Byli jsme 

proto nuceni dnes trochu upravit koncepci hlavních chodů, tedy snídaně a oběda, který se podával až 

po celodenním výkonu. 

Je logické, že po více než 6 hodinách veslování je tělo vyhladovělé, kluci oběd spořádali téměř ve 

dvojnásobné porci, než je standard. Večeře proběhla v lehčí verzi, kuřecí vývar se zeleninou s vyšším 

podílem ohřívajících koření přišel ve studeném počasí skutečně vhod. 

Protože se už pohybujeme v Německu, kde je odpočinkové zázemí o chlup lepší, bude se i zajištění 

stravy blížit k plánované dokonalosti. Jakmile vyladíme svačiny a začnou se lisovat šťávy, výrazně se 

změní především minerální profil. Cílem v této oblasti je hrát si s obsahy a poměry především 

vápníku, hořčíku, sodíku a draslíku, a to jak v celodenní koncepci, tak u jednotlivých chodů. 

Výsledkem bude nejen podpora samotné výkonnosti, ale především prevence před vznikem 

nežádoucích metabolických stavů v čele se svalovými křečemi, kterých by se měli sportovci 

http://www.zofapp.cz/prague-hamburg-rowing-race
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(oprávněně) obávat jako čert kříže. 

Na lodi i přes únavu panuje velmi dobrá nálada, držme palce do další etapy, ať entusiasmus nepoleví. 

 

 

Příklad sladké svačiny 

 

 

Nutriční vyhodnocení sladké svačiny 
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4. ETAPA  

Bad Schandau – Drážďany, 55 km, středa 3.10.2018 

Čtvrtá etapa byla co do rozsahu stejně náročná, jako včerejší. Počasí se bohužel neumoudřilo, zima a 

občasný déšť při celodenním sezení na skifu skutečně nejsou ideálními podmínkami pro podávání 

těch nejlepších výkonů. I přesto všechno se závodníků drží dobrá nálada a naladění na sportovní 

maximalismus. 

Musím se přiznat, že mi celá tato akce ve vnímání náročnosti organizačního zajištění docela otevřela 

oči. Plán (tedy teorie) byl jednoduchý - navrhnout idealizovanou formu stravování pro tento skutečně 

extrémní závod tak, aby byly splněny následující „technické“ podmínky: 

1. Dostatek energie, 

2. Adekvátní příjem bílkovin, 

3. Navýšená antioxidační kapacita, 

4. Podpora imunitního systému, 

5. Zajištění dostatku potřebných minerálů včetně jejich vhodných poměrů. 

Výsledkem má být podpora regenerace a udržení mentální i fyzické výkonnosti. 

Každý z uvedených faktorů hraje zásadní roli a jakýkoli odklon od nastavené rovnováhy je při 

extrémní sportovní zátěži riskantní s ohledem na výkonnost a pozátěžovou regeneraci. 

Převést tuto teorii do praxe je úkolem doprovodného týmu, před kterým smekám, protože sám ze 

zkušenosti vím, jak náročné je skloubit dodržování každého detailu ve stravě i regeneraci v „polních“ 

podmínkách. 

Fakta jsou ale neúprosná, i čtvrtý den závodu jsme skončili se zápornou energetickou bilancí a 

deficitem některých látek. Vzhledem k tomu, že strava vykazuje dostatek bílkovin, tak mínusový 
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energetický stav není pro výkon až tak nebezpečný (proteiny jsou určitou zárukou toho, že 

katabolické pochody zcela neovládnou chování organismu). Zcela určitě se ale chlapům na konci 

závodu odmění redukcí hmotnosti – je pouze otázkou, jak moc se jim bude líbit změna konfekční 

velikosti 🙂. 

Lamentovat nad tím, že strava není dodržována na 100%, je samozřejmě nesmysl. Je potřeba 

pracovat s tím, co je v aktuálních podmínkách k dispozici, a snažit se neustále posouvat vpřed, což se 

naštěstí děje. Dnešní jídelníček proběhl v podobných podmínkách, jako včera – v základu dobře 

zpracovaná snídaně a večeře, k tomu se přidal i nutričně rozumně koncipovaný oběd. Pouze z jejich 

svačin se pomalu stává moje noční můra, protože vykazují přítomnost „nezdravých“ sladkostí, 

kterými se skrze rychlé zvýšení hladiny krevního cukru snaží nastartovat produkci endorfinů a s nimi i 

podporu výkonu. Rád bych na tomto místě řekl, že já byl v mládí úplně stejný (což jsem ve skutečnosti 

opravdu byl), potíž je v tom, že všichni závodníci jsou v průměru o deset let starší, než já 🙂. 

Ok, teď trochu vážně: 

Vím, že jsem ve svých nárocích maximalista.  

Vím, jak moc velký dopad má strava na chování metabolismu. 

Vím, jak je náročné dodržovat určitý systém a „neujíždět“ na nevhodných potravinách v čele se 

sladkostmi.  

Vím, že chlapi mají ve stravě rezervy a k dokonalosti jim chybí přibližně 25 – 30%. 

A do tohoto stavu vědomí se mi od závodníků dostalo „pochvaly“, že tak dobře jako při této soutěži 

nejedí ani doma. Zní to skvěle, ale stejně si myslím, že břímě odpovědnosti za tuto reakci tady nese 

Lucka Rubášová – šikulka, která klukům vaří a zajišťuje regeneraci v podobě nezbytné fyzioterapie...  

Když už se řeč neustále svádí ke svačinám, tak jen ve stručnosti přiblížím idealizovanou koncepci 

těchto chodů: 

Původně plánované dopolední svačiny byly slané a ve skutečnosti svým charakterem připomínají 

oběd – Rizoto s hráškem, Pohankové těstoviny se sýrovou omáčkou, Losos s bramborovou kaší, 

Konopné rizoto… Po této svačině měl přijít sladký oběd, v základu v kombinaci jogurtu, ovoce a 

mandlí s konopnými semínky.  

S touto kombinaci realizovanou v praxi bych neměl příležitost psát o záporné energetické bilanci, na 

kterou neustále upozorňuji, současně by jídelníček vykazoval velmi zajímavé poměry minerálů, na 

které zaměříme pozornost v některém z příštích příspěvků. 

Od zítřka se začnou ve stravování objevovat i lisované šťávy, protože doprovodný tým se konečně 

dostal ke zdroji elektrické energie, která je nezbytná pro pohon otáček odšťavňovače. Chlapi tak 

dostanou konečně pořádnou dávku antioxidantů. 
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5. ETAPA  

Drážďany – Riesa, 55 km, čtvrtek 4.10.2018 

Pátá etapa proběhla naštěstí v hezkém počasí, sluníčko závodníkům přálo, 55 km s vesly v rukou tak 

uběhlo poměrně rychle.  

Jídelníček doznává stále větších kvalit, konečně se podařilo nastartovat proces lisování šťáv ze 

zeleniny a ovoce, což považuji za největší výhru. Výrazně se tak zvýšil přísun antioxidantů, kde v 

kombinaci se zeleným ječmenem a multivitaminem, který vykazuje měřenou hodnotu účinnosti 

antioxidační kapacity (ORAC) několik tisíc jednotek, se dostáváme na smysluplnou úroveň.  

Energetická bilance je tradičně záporná, a to o přibližně 1000 kcal (tato hodnota pro bližší představu 

obnáší jeden HODNĚ vydatný oběd). Organismus tento deficit samozřejmě vnímá, typickou reakcí na 

tuto formu strádání je podvědomá snaha doplnit zdroj rychlé energie, v praxi se jedná o jakékoli 

sladkosti (čokolády, sušenky apod.). Sportovec se tak dostane do začarovaného kruhu výkyvů 

hladiny krevního cukru, které řídí jeho chování i potenciál podávat adekvátní výkon.  

V další etapě čeká závodníky nejnáročnější úsek z celého závodu – etapa dlouhá 107 km. Klobouk 

dolů, je to výzva, před kterou je třeba mít respekt… 

http://www.zofapp.cz/prague-hamburg-rowing-race
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Příklad ranní suplementace 

Příklad odpolední svačiny 
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6. ETAPA   

Riesa – Wittenberg, 107 km, pátek 5.10.2018 

Šestý den veslaři uzavřeli první polovinu dvanáctietapové soutěže. Shodou okolností se jednalo o 

nejdelší úsek celého závodu, byli nuceni zvládnout plných 107 km, klobouk dolů…  

S ohledem na rozsah etapy museli vyjet brzy ráno, tomu odpovídal i dřívější budíček a současně 

objemově i nutričně velmi vydatná snídaně. Držíme se (pro tento závod) tradičního základu v 

podobě vajec, které disponují celou řadou nutričních výhod – obsahem i poměrem základních živin v 

podobě bílkovin a tuků, zastoupením klíčových vitamínů a minerálních látek, a v neposlední řadě i 

poměrně náročné stravitelnosti. Právě tento poslední jmenovaný faktor má svůj nemalý význam, 

protože je zárukou, že se závodníky nebudou po dvou hodinách intenzívní zátěže cloumat 

hypoglykemické stavy a žaludek nebude vyžadovat další dávku jídla.  

Vzhledem k časové náročnosti trasy bylo nutné dbát na rozumné rozmístění jednotlivých chodů v 

průběhu dne, v tomto směru tým vykročil správnou nohou a dobrým směrem, kdy první svačina byla 

v podobě silného vývaru s výrazně ohřívajícím účinkem. Zbytek jídel, které byli nuceni závodníci 

konzumovat za jízdy, už proběhl v tradičním duchu s přítomností chuťově nezbytných sladkostí.  

Večeře byla velkorysá, a to jak nutričně, tak i objemově. Právě díky tomuto poslednímu chodu se 

podařilo snížit narůstající energetický deficit. Protože tělo disponuje nemalou zásobou použitelné 

energie pro jakékoli fyzicky náročné úkoly, nemám obavu z negativních dopadů této záporné bilance. 

Největší starosti mi dělá přísun minerálů, konkrétně dnes to byl poměr sodíku a draslíku. 

Sodnodraselná pumpa řídí metabolismus vody a chod srdečně-cévního systému, nedostatek 

případně nevhodný poměr těchto prvků bývá vždy jednou z prvních příčin celkové únavy. Hlavním 

zdrojem sodíku je sůl, u draslíku jsou to pak lisované šťávy, maso a celozrnné produkty. I přes to, že 
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appka ukazuje při celodenním vyhodnocení kolem 160 % DDD draslíku a 220 % DDD sodíku, v 

extrémních fyzických podmínkách to nemusí znamenat adekvátní dostatek. Do karet trochu hraje 

počasí, kdy se tělo v chladu tolik nepotí (v horkých letních dnech by to byla úplně jiná výzva), ideální 

ale nejsou především poměry obou prvků. V průběhu sportovní zátěže je potřeba navyšovat podíl 

sodíku vůči draslíku, optimálně v poměru 2-3:1, v rámci klidového režimu (= pozátěžové regenerace) 

se vyplatí tento poměr obrátit. Sami v aplikaci posuďte, jak daleko jsme od ideálního stavu (což ale na 

stranu další neznamená žádnou tragédii, v podstatě pouze spekulujeme o vztahu a propojení teorie a 

praxe). 

Smutnou zprávou na závěr je odstoupení Václava Chalupy ze soutěže, a to kvůli zdravotním 

komplikacím. Držme dál palce zbývajícím soutěžícím Aleši Nejedlovi a Dušanu Macháčkovi v boji o 

dokončení závodu včetně pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. 

 

  

Poměr draslíku a sodíku před zátěží 
Poměr draslíku a sodíku po zátěži 

http://www.zofapp.cz/prague-hamburg-rowing-race
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7. ETAPA   

Wittenberg – Aken, 67 km, sobota 6.10.2018 

Sedmý den byl ve sportovním projevu dle předpokladu hodně unavený. Po 107 kilometrovém 

maratonu v předchozím dni se ani není co divit, cílem proto bylo zaměřit se vedle standardně 

požadovaných charakteristik stravy i na dostatečné množství a vzájemné poměry vápníku a hořčíku. 

Tyto dva prvky rozhodují o nervosvalové koordinaci, určují úroveň svalového napětí. Pro běžné 

podmínky a situace teorie definuje poměr vápníku s hořčíkem přibližně 2,5:1. Pokud se zvyšuje 

zastoupení vápníku, roste i svalové napětí. V opačném případě, tedy rostoucím zastoupení hořčíku, 

se tonus snižuje. V rámci cílené manipulace s jídelníčkem sportovce je tak výhodné, když 

předzátěžová strava obsahuje mírně vyšší množství vápníku, jídlo po tréninku z důvodu snahy o 

podporu regenerace naopak větší podíl hořčíku. Upravovat tyto poměry pomocí doplňků stravy není 

ve všech situacích výhodné, hrozí riziko špatného odhadu jejich množství a následného předávkování, 

které posune svalový tonus do nežádoucích oblastí. Příliš mnoho vápníku povede ke vzniku svalových 

křečí, užívání hořčíku např. před výkonem může vést ke svalovým zraněním. 

Cílem je tedy rovnováha. Ta je ale „pohyblivá“, žádné pevně dané a předepsané hodnoty neexistují. 

Teoreticky vzato by mohla strava před zátěží obsahovat poměr vápníku a hořčíku kolem 2,5 – 3:1, v 

průběhu sportování (při podávání extrémních výkonů) cca 2 – 2,5:1, po zátěži naopak 1 – 1,5 : 1 – 2. 

Teorie vypadá vždy jednoduše, její převod do praxe už procházkou růžovým sadem není. V ideálních 

podmínkách, kdy je prostor na „hraní si“ se stravou, to jde docela snadno. Pokud jídlo připravujete za 

pochodu na lodi, vypadá výsledek v těchto polních podmínkách vždy trochu jinak. 

Ostatně sami posuďte přímo v aplikaci – u celodenního výsledku i dílčích chodů. 

http://www.zofapp.cz/prague-hamburg-rowing-race
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Dnes jsme z důvodu snahy o úpravu těchto poměrů zařadili i druhou večeři v podobě další dávky 

lisovaných šťáv v kombinaci s doplňkem s obsahem hořčíku. Zvýšená dávka antioxidantů společně s 

laxativními účinky magnesia podpoří odplavování laktátu a posune rovnováhu v boji s oxidačním 

stresem. 

Nyní již pokračujeme dál a držíme závodníkům palce v další etapě.  

 

  

Poměr vápníku a hořčíku před zátěží Poměr vápníku a hořčíku po zátěži 
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8. ETAPA   

Aken – Magdeburg, 62 km, neděle 7.10.2018 

Osmým soutěžním dnem závodníci uzavírají druhou třetinu celého závodu. Přetížený organismus o 

sobě dává vědět stále častěji v podobě potřeby věnovat pozornost nežádoucím sladkostem a 

stimulačním látkám ve formě zdrojů kofeinu. Toto je u extrémních vytrvalostních sportů 

postavených na vysokosacharidovém způsobu stravování naprosto běžné. Situace má (teoretické) 

řešení, a to v podobě přísnějšího přístupu ke stravování, kdy by jednotlivé chody v průběhu dne 

obsahovaly dostatek komplexních sacharidů s nižšími hodnotami glykemického indexu. Toto je ale v 

průběhu naší akce obtížně prakticky realizovatelné, takže debaty v tomto směru jsou skutečně pouze 

teoretické.  

Od některých fanoušků akce přišly dotazy, proč závodníci nejedou na tukovém režimu, tedy na 

ketogenní dietě. Odpověď je jednoduchá – na přípravu tohoto režimu nebyl čas (jídelníček jsme ladili 

14 dní před soutěží) a současně ze strany závodníků o tento stravovací extrém ani nebyl zájem. 

Faktem je, že nízkosacharidový režim vykazuje u podobných zátěží svoje výhody. Aby mohl být 

plnohodnotně a především bezpečně realizován, bylo by potřeba organismus na tuto změnu 

připravit, ale to se bavíme o tréninku minimálně v rozsahu 6-8 měsíců, kdy bych byl ochoten se 

podepsat pod záruku jeho funkčnosti.  

Dnešní jídelníček vykazuje větší odchylky od glykemických hodnot, než je typické pro předchozí dny, 

zčásti je ale na vině večerní oslava narozenin jednoho ze závodníků, na které byl přizván dort se 

sektem. Faktem ale na stranu druhou zůstává, že tělo je řízeno a ovládáno myslí a jakýkoli faktor 

způsobující vyšší produkci endorfinů (kam bezesporu sladkosti s alkoholem patří) působí doslova jako 

balzám na duši. Závodníci nejsou stroje – byť je tak spousta fanoušků vnímá – a chtít po nich, aby na 
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100% dodržovali předepsaný režim, je v podstatě nerealizovatelné.  

Vyšší je i (s)potřeba kofeinu (káva, cola), který u většiny sportovců podporuje výkonnost. Osobně se 

mi tato látka včetně jmenovaných zdrojů příliš nezamlouvá z důvodu spektra vedlejších účinků 

(jedním z klíčových jsou jeho močopudné účinky, které zvýší vylučování minerálních látek z těla), 

každý sportovec je ale na stimulanty citlivý jinak a co vyhovuje jednomu, nemusí druhému.  

Důležité je, že soutěžící mají stále dost sil bojovat, držme jim palce do poslední třetiny! 

 

 

Zdroje kofeinu v průběhu dne 
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9. ETAPA   

Magdeburg – Tangermünde, 83 km, pondělí 8.10.2018 

Pokud sledujete detailní vyhodnocení každodenních jídelníčků, neuniklo vaší pozornosti vyšší 

zastoupení některých minerálů, jmenovitě železa a zinku, jejichž DDD se pohybují nad dvojnásobkem 

doporučených hodnot a v aplikaci svítí provokativně červenou barvou. Pro metabolismus běžného 

nesportujícího smrtelníka se tyto parametry mohou tvářit nebezpečně, opak je ale pravdou. 

Doporučené denní dávky živin jsou stanovovány jako hodnota pro zprůměrovaného jedince, která 

musí splňovat dvě základní podmínky: 

1. Musí zajistit „optimální“ fungování metabolismu (výraz „optimální“ je ale potřeba brát s hodně 

velkou rezervou), 

2. Nesmí ve svém množství zdravotně ublížit. 

Protože každá látka v těle zastává svoji specifickou funkci, liší se i její dávkování a především 

bezpečné hranice jejího příjmu. Železo hraje klíčovou roli při okysličování, zinek zase zvyšuje 

antioxidační schopnost organismu. Oba prvky jsou proto v mírně vyšších dávkách pro každého 

sportovce doslova životně důležité.  

Pro tuto sportovní akci jsme jako součást suplementace zvolili i multivitamin, který obsahuje základní 

dávky obou minerálů, navíc ve velmi dobře využitelné formě – důvodem tohoto postupu je snaha o 

navýšení příjmu základních živin a současně prevence před jejich nechtěným deficitem. Stravou není 

až tak velký problém dosáhnout běžně doporučovaných hodnot, u extrémních sportovních výkonů se 

ale bez podpůrných doplňků na potřebné hodnoty nikdy nedostaneme.  

Je otázkou do diskuze, zda u obou jmenovaných minerálů jsou jejich množství ve stravě skifařů 

skutečně dostačující, obavy z předávkování či naopak z výrazného deficitu ale skutečně nejsou na 
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místě.  

Minerály se ze stravy využívají komplikovaněji než z doplňků stravy. U zinku hraje velkou roli obsah 

antinutričních látek, které jeho vstřebávání snižují (všimněte si v aplikaci obsahu fytátů). U 

metabolismu železa je důležitý obsah vitamínu C, který zvyšuje jeho vstřebávání, případně podíl 

hemové formy železa (všechny tyto parametry aplikace vyhodnocuje). 

V případě nedostatečného obsahu kteréhokoli z těchto minerálů se u sportovců velmi rychle 

dostavují stavy únavy a snižování schopnosti podávat adekvátní výkon. 

 

 

Vyhodnocení denního příjmu zinku a železa 

  

Vyhodnocení denního příjmu fytátů 
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10. ETAPA   

Tangermünde – Wittenberge, 88 km, úterý 9.10.2018 

Snaha zapsat se do historie v podobě překonání sebe sama (a mimo jiné i zmínky v Guinnessově knize 

rekordů) se nezadržitelně blíží do finále.  

  

Ke konci soutěže můžeme sledovat, jak se postupně lepší energetická bilance, která je sice stále v 

mínusu, ale zdaleka ne v tak velkých hodnotách, jako v první polovině závodu. Důvodem je zařazování 

neplánovaných sladkostí do jídelníčku, z nemalé části nesou odpovědnost i energeticky vydatné 

večeře, jejichž součástí je konzumace piva jako velké kalorické bomby. Pozátěžovou regeneraci v 

podobě masáží a dostatečného spánkového režimu jsme podpořili dalším navýšením příjmu hořčíku 

(formou doplňku stravy). Tento minerál má výrazné laxativní účinky, uvolňuje tak celkové napětí a 

výrazně podporuje přirozený průběh nočních biorytmů. V aplikaci si přímo všimněte nejen množství 

hořčíku s večeří, ale i jeho poměru vůči vápníku, který je pro tento časový úsek prakticky „ukázkový“.  

S rostoucím napětím ze zátěže a snahou zvyšovat podíl sladkých potravin v jídelníčku se v posledních 

dnech objevuje i tendence k některým slaným chodům zařazovat místo zeleniny ovoce. Tato 

kombinace je z výživového hlediska „nešťastná“, kvalitativně výrazně ovlivní hodnotu celého chodu. 

Na stranu druhou se ale jedná o přirozený ventil organismu na probíhající zátěž. Protože řešíme 

relativně krátkodobý fyzický výkon, tyto „nesrovnalosti“ se nijak výrazně neprojeví na silnějším 

odklonu metabolické rovnováhy. Navíc trávicí trakt svými projevy proti této ne příliš přirozené 

kombinaci (např. vejce s hroznovým vínem) nijak neprotestuje, což je dobré znamení.  

S touhou těla po zvýšené konzumaci sladkostí jsme při přípravě koncepce počítali. V plánu byla 

pravidelná konzumace lisovaných šťáv ze zeleniny a ovoce, kvůli čemuž tým pořizoval i odšťavňovač, z 

mnoha důvodů je ale jejich příjem zhruba na třetinové úrovni, než bych si představoval. Jejich 
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nedostatek se projevil i na snížení množství přijímaného draslíku (všimněte si v aplikaci konkrétních 

hodnot), což se promítá do poměru tohoto prvku se sodíkem a ve výsledku ovlivňuje fungování 

srdečně-cévního systému včetně samotné vitality organismu. 

Pořád ale jedeme dál, poslední dvě etapy před námi, držte palce! 

 

 

Vyhodnocení denního příjmu draslíku 

  

http://www.zofapp.cz/prague-hamburg-rowing-race


© 2018 Aplikace ZOF - www.zofapp.cz 
 

11. ETAPA   

Wittenberge – Bleckede, 82 km, středa 10.10.2018 

Extrémní fyzická zátěž v průběhu soutěže si začíná pomalu vybírat svoji daň v podobě celkové únavy, 

která se projevuje i na trávicím traktu. Běžně doposud konzumované objemy porcí mají naši 

sportovci problém sníst, trávicí trakt řízený autonomní nervovou soustavou je tak dalším ze systémů, 

které netrpělivě vyhlížejí cíl závodu. Jakákoli snaha nacpat do sebe další zdroje živin i energie je tak v 

podstatě zbytečná. Faktem je, že takové situace se běžně řeší podáváním koktejlů či specifických gelů 

(v extrému i infúzemi), ze kterých se obsažené látky velmi dobře vstřebávají. Tuto variantu ale 

závodníci už v přípravném období odmítli, osobně jsem proti tomuto rozhodnutí nijak neprotestoval. 

To, že se ve finále pojede na rezervy, se vědělo od samotného počátku, holt je to daň za sportovní 

extrém. Jedenáctá etapa ale byla úspěšně zvládnuta, tradičně s několikasetkalorickým energetickým 

deficitem a mírným nedostatkem některých minerálů. Vyšší dávky hořčíku před spaním zabírají, 

žádné křečové stavy se naštěstí nedostavují.  

Pokud sledujete detailní hodnocení každodenních jídelníčků v aplikaci a lámete si hlavu nad tím, z 

čeho vychází tak přesné hodnocení, většinu zájemců zřejmě zklamu. Hodnoty až tak úplně přesné 

nejsou a ani být nemohou. Výdej energie je součtem bazálního metabolismu a přibližného odhadu 

spálené energie v průběhu veslování, kdy ve skutečnosti může být reálná hodnota odlišná i o stovky 

kalorií (v průběhu dlouhodobé zátěže se organismus na aktivitu adaptuje, výsledkem je snižování 

energetického výdeje).  

Příjem energie i živin se možná tváří o to přesněji, i tady je ale opak pravdou: 

Za prvé - počítáme se zprůměrovanými hodnotami obsahu živin v potravinách (ke skutečným se v 

praxi není možné dostat). 

http://www.zofapp.cz/prague-hamburg-rowing-race
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Za druhé – závodníci nemají potenciál vážit každé sousto, které pozřou (hmotnost jídla je tak 

skutečně orientační). 

A za třetí – ne všechno, co se ke mně dostane v podobě každodenního reportu a následně je vloženo 

do aplikace ke zhodnocení, je 100% pravdivé. Důvodem je fakt, že organizační tým je válcován řadou 

jiných starostí, než evidencí každého rohlíku či tatranky. 

Parametry, na které tak v aplikaci ZOF koukáme (a platí to úplně pro všechny ostatní snahy lidí 

„přesně“ spočítat hodnoty toho, co jíme), proto vnímejme skutečně jako orientační. Každý závěr, 

který tak vypustíme z pozice hodnocení do světa, je ve skutečnosti pouze snahou o přibližné určení 

toho, co se na metabolické úrovni v těle závodníka děje. A současně každé doporučení směřující k 

nápravě stravovacího režimu je jen pokusem o navedení správným směrem. I přesto, že by si to 

mnozí přáli (a někteří takto skutečně i uvažují), lidský organismus není stroj, který je možné 

programovat v každém jeho projevu. Jsme lidské bytosti řízené biologickými systémy, s jejichž 

chováním sice můžeme manipulovat, ale vždy jen v omezeném rozsahu. 

Pozornost proto zaměřme na poslední den, u kterého si budeme přát, aby závodníci protnuli cílovou 

pásku zdravotně v pořádku a současně i pocitem, že ta dřina skutečně stála za to. 

 

 

Vyhodnocení denního obsahu živin a energetické bilance 
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12. ETAPA  

Bleckede – Hamburg, 71 km, čtvrtek 11.10.2018 

Závodníci konečně protnuli cílovou pásku, čímž zdárně ukončili svoje dvanáctidenní trápení. Poslední 

soutěžní den se nesl v duchu největšího odklonu od původně nastavené koncepce stravování. 

Osobně se tomu z pozice vlastních sportovních zkušeností ani nedivím, při představě, že na skifu 

sedím já, tak bych se s největší pravděpodobností striktně plánu nedržel také. První polovina dne 

proběhla nutričně relativně v pořádku.  

Do cíle se dojelo na sladkostech, podstatné ale je, že se dojelo 🙂.  

 

Z organizačních důvodů závodníky nečekala večeře, ale balení „nářadí“ a dlouhá noční cesta domů, z 

toho důvodu je výživová bilance v aplikaci taková, jaká je. Protože je konec závodu a soutěžící čeká 

zasloužený odpočinek, absence pozátěžové nutriční regenerace nezpůsobí žádnou závažnou újmu na 

zdraví.  

Hodnotit tedy dnešní den z výživového hlediska nemá proto smysl, výsledná rekapitulace ukazuje na 

záporné hodnoty snad ve všech oblastech, nicméně vytouženého sportovního cíle bylo úspěšně 

dosaženo. 

Tímto bych rád poděkoval řediteli závodu a současně jednomu ze závodníků Aleši Nejedlovi za 

možnost býti součástí celé akce. V případě zájmu můžete prostudovat i souhrnnou nutriční 

rekapitulaci tohoto (zřejmě úspěšného) pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů v podobě 

přehledu konkrétních hodnot obsahu živin, které soutěžícím pomáhaly k dosažení jejich cíle.  

Děkujeme také všem, kteří akci sledovali a závodníky podporovali. 
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Vyhodnocení nejdůležitějších živin v průběhu celého závodu 
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Odkazy: 

Prague Hamburg Rowing Race https://www.praguehamburgrowingrace.com 

Aplikace ZOF https://www.zofapp.cz 

Facebook Aplikace ZOF https://www.facebook.com/zofapp 

Kurzy ATAC https://www.kurzyatac.cz 

Facebook Kurzy ATAC https://facebook.com/kurzyatac 

Instagram Kurzy ATAC https://www.instagram.com/kurzyatac.cz 
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