
IZOTONICKÝ VERSUS HYPOTONICKÝ NÁPOJ 

Proč je doplňování tekutin při sportu tak důležité? 

Fyzická zátěž zvyšuje ztráty tělesné vody potem a intenzivním dýcháním. Lidé ztrácí tělesné tekutiny z 

krevní plazmy, což vede ke snížení objemu krve a tím k poklesu krevního tlaku. Ještě než sportovci 

pocítí žízeň, dostanou se do stavu dehydratace, kdy jim klesá výkonnost a zároveň dochází ke zvýšení 

tělesné teploty, bolestem hlavy, předčasné únavě či svalovým křečím.  

 

Je lepší při fyzické aktivitě pít čistou vodu nebo sportovní nápoj? 

Mnoho lidí pije při sportování čistou vodu, což ničemu nevadí, pokud je méně náročná fyzická zátěž 

kratší než 60-90 minut. Při náročnějších a delších trénincích a při závodech je ale výhodnější pít 

nápoje s obsahem sodíku, který stimuluje absorpci sacharidů a vody v tenkém střevě a pomáhá 

udržet objem extracelulární tekutiny. Samotná čistá voda snižuje rehydrataci (nahrazení ztraceného 

množství tělních tekutin). Po aktivitě funguje lépe, pokud se nápoj obsahující sodík, tedy sportovní 

nápoj, užívá v kombinaci se standardním jídlem. Pouhá konzumace jídla s vodou z vodovodu bez 

elektrolytů (minerálů) vede k horší rehydrataci a tím i k horší regeneraci. To je důležitý aspekt v 

tréninkových kempech, ve vysoké nadmořské výšce i ve vysoce intenzivních fázích tréninků v období 

veder! 

Kolik by měl člověk vypít tekutin při sportování? 



Ideální množství přijatých tekutin je u každého individuální. Záleží na tom, jak moc se sportovec potí, 

na okolní teplotě, na intenzitě cvičení, na výběru oblečení, na použití opalovacího krému (opalovací 

krémy, které se špatně vstřebávají kůží, brání odpařování potu) atd. Pomocnou metodou pro 

stanovení individuálního objemu pití je hydratační kalkulačka (k dispozici na webových stránkách 

Švýcarské společnosti pro sportovní výživu). 

 

Kdy je lepší pít izotonický a kdy hypertonický nápoj? 

Nejlepší sportovci světa používají pro doplňování tekutin při náročných sportovních aktivitách 

izotonický (Isotonic Drink) a hypertonický nápoj (Competition Drink) od švýcarské společnosti 

Sponser. Oba zmíněné sportovní nápoje jsou obsahem sacharidů velmi podobné. Isotonický nápoj má 

vyšší obsah elektrolytů a je nejvíc oblíbený mezi hokejovými hráči a mezi dalšími sportovci týmových 

a míčových sportů, kdy jej popíjí během přestávek mezi krátkou, ale údernou fyzickou aktivitou. 

Isotonický nápoj jim tak dodá energii i minerály a navíc má intenzivnější chuť než Competition drink. 

Isotonic drink je tedy vhodnější v případě, kdy sportovec krátkodobě vyvíjí velmi intenzivní fyzickou 

aktivitu. Competition drink je nápoj, který má nižší osmolalitu než je vnitřní prostředí člověka, rychle 

se vstřebává, neobsahuje žádné okyselující látky a nezpůsobuje žádné zažívací obtíže ani při 

intenzivních vytrvalostních výkonech. Má mnohem jemnější chuť než Isotonic drink a může se popíjet 

nejen během výkonu, ale i před a po výkonu.  



 


