
1

LR:GO KOUČINK

VÝŽIVOVÉ TIPY
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Ať už cvičíte, abyste se cítili v pohodě, budovali svalovou hmotu, nebo se dostali do formy – všechno 

záleží na tom, že se do toho dáte a jak to děláte. Kromě sportovního tréninku sem patří i pár dalších 

faktorů, jako je vyvážená strava šitá na míru Vašim individuálním cílům a potřebám. Sestavili jsme 

pro Vás výživové tipy, podle kterých se můžete orientovat, abyste si své cíle stanovili optimálně a 

systematicky a dostali tak ze sebe to nejlepší.

Stejně individuální jako sportovec sám, jsou individuální jeho 
cíle a způsob, jak se k nim dostat. Váš LR:GO KOUČINK Vás 
podpoří tipy odborníků, tipy na výživu a také cvičebními videi.

LR:GO KOUČINK // VÝŽIVOVÉ TIPY

DEJTE SE DO TOHO 
OD ZÁKLADU
S PLÁNEM A SYSTÉMEM!

Vyvážená strava – co to vlastně je?  
Co Vaše tělo potřebuje

MAKROŽIVINY – Dodavatelé energie

bílkoviny // tuky // sacharidy

MIKROŽIVINY (např. obsažené v zelenině a ovoci)

minerální látky // vitamíny



3

Redukce tělesného tuku

LR:GO  KOUČINK // VÝŽIVOVÉ TIPY

Zaujměte komplexní přístup a ujasněte si, jaký 
cíl chcete sledovat. Kromě zlepšování vlastní 
kondice a výkonnosti si můžete například definovat 
následující cíle:

VAŠE FITNESS.
VAŠE POHODA.
VAŠE CÍLE.

Cvičením můžete zvýšit svou fyzickou aktivitu a tím i svůj energetický 

výdej. Navíc Vás může podpořit vědomá nízkokalorická výživa. Vždy se 

však ujistěte, že je Vám to příjemné. Zeptejte se sami sebe, jaké zdravé 

potraviny máte rádi. Upravte podle toho svůj jídelníček místo toho, 

abyste hladověli.

Budování svalové hmoty

Kromě správného tréninku by měla být Vaše strava bohatá na bílkoviny, 

které pomáhají budovat svalovou hmotu.

Udržení hmotnosti

Abyste si udrželi váhu, jezte jen tolik, kolik spotřebujete. Abyste svou 

pohodu ještě zvýšili, můžete tento cíl kombinovat s ostatními. Můžete 

si například stanovit další cíl, kterým je zlepšení Vaší vytrvalosti, což 

zároveň podporuje Vaši kondici.
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100%

Bílkoviny se skládají z aminokyselin a jsou základním stavebním materiálem pro všechny buňky, 

a tedy základním prvkem pro stavbu svalů.

LR:GO KOUČINK // VÝŽIVOVÉ TIPY

STAVEBNÍ KAMENY VAŠEHO 
SVALSTVA

Dobré vědět

BÍLKOVINY

Ryby
• tuňák
• losos
• pražma
• candát
• sleď

Červené 
maso

• hovězí filet
• vepřový filet/řízek
• jehněčí kotleta
• mleté maso

Červené 
maso

• hovězí filet
• vepřový filet/řízek
• jehněčí kotleta
• mleté maso

Mořské 
plody

• krab
• humr
• chobotnice
• krevety

Drůbež
• krůtí prsa
• kuřecí prsa
• kachní prsa

Vejce a mléčné 
produkty

• vejce
• mléko
• jogurt
• řecký jogurt
• nízkotučný tvaroh
• mozzarella
• cottage
• gouda

CO ZNAMENÁ BIOLOGICKÁ 
HODNOTA?

Klíčový údaj, který ukazuje, jak efektivně 
může tělo využít bílkovinu z potraviny 
(protein). Například slepičí vejce mají 

biologickou hodnotu 100 %.

Svalovou hmotu můžete budovat pouze dostatečným a pravidelným přísunem bílkovin. Čím vyšší je biologická 

hodnota potraviny, tím rychleji dokáže Vaše tělo přeměnit potravu na tělu vlastní aminokyseliny a využít je k 

budování svalové hmoty a opravě svalových vláken. Při výběru vhodných zdrojů bílkovin je důležité dbát na to, 

abyste zvolili zdravou kombinaci živočišných a rostlinných bílkovin.
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Tuky mají v těle specifické úkoly. Plní roli dodavatele 

a zásobárny energie a podílí se na stavbě buněk.

NAPLŇTE SVŮJ 
ZÁSOBNÍK ENERGIE

LR:GO KOUČINK // VÝŽIVOVÉ TIPY

TUKY

Tuky poskytují esenciální mastné kyseliny, které si tělo neumí samo vyrobit. Starají se o to, že dokážeme z 

potravy přijmout a zpracovat vitamíny A, D, E a K rozpustné v tucích. Tuky se skládají z mastných kyselin 

a ty mohou být nasycené a nenasycené. Nenasycené mastné kyseliny (např. polynenasycené tuky) jsou 

považovány za dobré tuky. Strava s vysokým obsahem nasycených tuků (průmyslově zpracované snacky 

a živočišné potraviny) působí na tělo spíše negativně. Správný přísun mastných kyselin, zejména těch 

polynenasycených, je pro výkonnost organismu velmi důležitý!

Mononenasycené 
mastné kyseliny

• arašídový olej
• olivový olej
• řepkový olej
• hořčičný olej
• lískové ořechy
• mandle
• arašídy
• vlašské ořechy
• přírodní mandlové, popř. arašídové máslo

Polynenasycené 
mastné kyseliny

• olej z vlašských ořechů
• kokosový olej
• slunečnicový olej
• bodlákový olej
• olej z pšeničných klíčků
• lněný olej
• lněné semínko
• konopná semínka
• chia semínka
• avokádo
• tučné ryby (makrela, losos, sleď, halibut atd.)

Ryby by 
měly být na 
talíři dvakrát 

týdně
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PALIVO PRO VÁŠ TRÉNINK

LR:GO KOUČINK // VÝŽIVOVÉ TIPY      

Dobré vědět

 Komplexní sacharidy
• ovesné vločky
• celozrnné těstoviny
• brambory
• sladké brambory
• rýže (celozrnná rýže, hnědá rýže, rýže basmati)
• celozrnný chléb
• fazole, čočka a hrách quinoa

V ideálním případě jsou to nízkoglykemické potraviny. 

Jejich výhoda: nenechají Vám tolik stoupnout hladinu 

cukru v krvi a díky schopnosti vázat vodu Vás rychleji 

a déle zasytí.

Sacharidy jsou pro tělo hlavním zdrojem 

energie. K vyvážené a zdravé stravě přispívají 

složitější sacharidy, tedy potraviny bohaté na 

škrob a vlákninu, jako jsou celozrnné výrobky, 

chléb, zelenina a brambory.

GLYKEMICKÝ INDEX – CO TO JE?

Je to měřítko účinnosti krevního cukru u 
potravin obsahujících sacharidy. Zobrazuje se v 
procentech a ukazuje, o kolik stoupne hladina 
cukru v krvi po jídle. Bílá mouka, cukr a sladké 
nápoje například vedou k vysokému vzestupu 
krevního cukru a mají tak vysoký glykemický 
index. Nízký glykemický index v potravinách 

pomáhá lidem cítit se déle sytí.

SACHARIDY
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Mikroživiny tvoří základ pro optimální fyzický a duševní výkon. Mohou tak například 

efektivně probíhat procesy pro budování svalů, lze zaručit optimální transport živin, 

posílí se imunitní systém a člověk zůstane produktivní i duševně.
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SÍLA PRO VÁŠ VÝKON

Zelenina
•  oranžová zelenina (např. sladké brambory, 

dýně, mrkev)
•  tmavě zelená zelenina (např. brokolice, 

hlávkový salát, kapusta, špenát), fazole, hrách 
(např. fazole, černé fazole, hrášek)

•  škrobová zelenina (kukuřice, brambory, zelený 
hrášek)

•  ostatní zelenina (chřest, řepa, květák, lilek, 
cibule, rajčata, celer, zelí, okurka...)

Ovoce
• sušené ovoce (rozinky, datle)
• hrozny
• jablko
• banán
• mango
• ananas
• papája
• švestky
• meruňky
• fíky
• kiwi
• bobule
• meloun

MIKROŽIVINY

Fyzická aktivita vede ke zvýšené potřebě mikroživin (vitamíny, minerály). Železo je potřebné 

pro transport kyslíku, hořčík podporuje nervy a svaly, draslík a sodík regulují hladinu tekutin 

v těle. Vyvážená rovnováha mikroživin je nezbytná pro dobrý sportovní výkon. Požadavky se 

liší v závislosti na druhu sportu, intenzitě, věku a pohlaví.
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Ovoce, hrst ořechů (pozor! Obsahují mnoho 
kalorií), rýžové / kukuřičné vafle, nízkotučný tvaroh 
/ přírodní jogurt.

Pestrý salátový talíř s kousky kuřecích / krůtích 
prsou / tuňákem a zeleninou 

NEBO 

Kuře / krůta / losos s velkou porcí zeleniny
+ případně brambory / rýže / nudle 

Nízkotučný tvaroh / přírodní jogurt s ovocem / pár hoblin 
čokolády 

NEBO 

Knäckebrot (např. celozrnný / žitný apod.) S čerstvým 
sýrem, rajčaty / okurkou nebo nízkotučnou šunkou / 
pomazánkou + ovoce 

SN
ÍD
AN

Ě
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VE
ČE

ŘE

Ovesné vločky s mandlovým mlékem
+ ovoce dle vlastního výběru (např. jablko nebo banán) 

NEBO 

Nízkotučný tvaroh / přírodní jogurt s ovocem / pár 
hoblinek čokolády
+ celozrnný chléb s nízkotučnou šunkou, zelenina, 
pomazánka atd. 

NEBO 

Omeleta (použít více bílku než žloutku) s čerstvými 
bylinkami, nízkotučnou kuřecí/krůtí šunkou, zelenina 
atd.

VÍCE  
PÍT!

2-4 litry  
vody 

SV
AČ

IN
A

OB
ĚD

CHUTNÉ NÁPADY 
NA RECEPTY
PRO AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL
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PERFORMANCE POWDER

PERFORMANCE SHAKE

PERFORMANCE GEL

Abyste dosáhli svých cílů, je důležité zvážit několik faktorů. Strava je 
zde zásadní. Abyste ze sebe mohli během tréninku dostat to nejlepší, 
nabízíme vám kromě LR:GO koučinku také komplexní systém produktů, 
který Vás navíc podporuje ve všech fázích tréninku promyšleným 
konceptem živin – před, během a po cvičení.

¹ Kyselina pantothenová přispívá k normální duševní výkonnosti. Kyselina pantothenová přispívá k normálnímu 
energetickému metabolismu. Kyselina pantothenová pomáhá snižovat únavu a vyčerpání. Kyselina listová, vitamín B12 a 
hořčík přispívají k normálnímu fungování psychiky. Zinek přispívá k normální kognitivní funkci. ² Železo a hořčík pomáhají 
snižovat únavu a vyčerpání. Biotin a kyselina pantothenová přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. ³ Vitamín 
C, thiamin a niacin přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Vitamín C a vitamín B6 pomáhají snižovat únavu 
a vyčerpání. 4 Železo přispívá k normálnímu transportu kyslíku v těle. Thiamin přispívá k normální činnosti srdce. 5 Hořčík 
přispívá k rovnováze elektrolytů. 6 Vitamín C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek. Bílkoviny 
pomáhají udržovat normální kosti. 7 Hořčík a vitamín D přispívají k udržení normální funkce svalů. 8 Bílkoviny přispívají ke 
zvýšení svalové hmoty.

LR:GO KOUČINK // VÝŽIVOVÉ TIPY

Dostupné také 
s broskvovo 

banánovou příchutí

GO FURTHER.
GO HIGHER.
LR:GO.

Připravte se na start! Připravte tělo i mysl na nadcházející trénink, abyste ze sebe 

mohli vydat vše a měli při sportu hodně síly. Správné živiny PŘED cvičením Vám 

dodají dostatek energie, abyste měli správný výkon a mohli opravdu začít.1, 2, 3

Dostaňte ze sebe to nejlepší! Vaše tělo BĚHEM tréninku ze sebe vydává to 

nejlepší. Se správnými živinami mu pomůžete vytrvat a udržet svůj výkon a 

vytrvalost³ BĚHEM tréninku. Váš kardiovaskulární systém a rovnováha elektrolytů 

jsou zde obzvláště důležité!4, 5

Nyní je důležité dopřát svému tělu PO tréninku klidovou fázi – v této chvíli probíhají 

důležité procesy obnovy a budování, které jsou pro úspěch Vašeho tréninku 

klíčové. Svaly se uvolňují a začínají růst7, 8 a kosti a chrupavky se zotavují PO zátěži 

z tréninku.


