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Abstrakt 
Cíle práce: Neintervenční observační studie si kladla za cíl zmapovat zastoupení 

makronutrientů a vybraných mikronutrientů v týdenních jídelníčcích diet šetřící 

a racionální, dietních systémů zdravotnických zařízení České republiky. Získané hodnoty 

porovnat s doporučenými výživovými dávkami pro zdravou populaci České republiky, 

uvedených v publikaci „Referenční hodnoty pro příjem živin“ a zhodnotit, zda obě diety plní 

tyto doporučení. 

Metody: Zdrojovými daty diplomové práce byly jídelní lístky s recepturami 

a normami, diet šetřící a racionální, za období jednoho týdne. Z těchto dat byly následně 

pomocí programu Nutriservis PROFESIONAL stanoveny obsahy sledovaných 

makronutrientů a vybraných mikronutrientů v denních jídelníčcích. 

Výsledky: Do výzkumu bylo zařazeno 10 vybraných zdravotnických zařízení z 6 krajů 

ČR. Ze získaných dat, bylo zjištěno v dietách šetřící a racionální, nedostatečné zastoupení 

vlákniny, špatný poměr a tím i množství jednotlivých nenasycených a nasycených mastných 

kyselin, vysoké množství sodíku, vyšší obsah monosacharidů a disacharidů a nedostatek 

vitamínu D. Ostatní zkoumané nutrienty vycházely v souladu s doporučením. 

Závěr: Dietní systém ve zdravotnických zařízeních má stále svůj význam. Obsah 

nutrientů ve zkoumaných dietách ukázal na některé nedostatky, které by měly být řešeny, 

ale potřebné množství základních živin a energie bylo naplněno. V práci mnohokrát 

zmiňovaná výživa je nezbytnou součástí léčebného procesu a dostatečná nutriční podpora 

(dostatečný příjem energie, bílkovin, minerálů a vitamínů) zlepšuje a zefektivňuje průběh 

a dobu hospitalizace. 

Klíčová slova: Dietní systém, Makronutrienty, Mikronutrienty, Výživová doporučení 



 

 

Abstract 
The aim of the thesis: The aim of this observational study of non-interventional 

nature, was to map the representation of macronutrients and selected micronutrients in 

the menus served to patients suffering of gastritis as well as other nutrition diets. 

Additionally, to research and review the dietary systems in healthcare facilities of the Czech 

Republic, in order to compare the obtained data with recommended nutritional intakes, as 

recommended/stated in the issue "Reference Values for Nutrition Intake". The purpose is 

to evaluate, whether both types of the diets follow the recommended values. 

Methodology: The source of the data for this thesis were the menus distributed to 

patients following the recommendations of norms related to gastritis and rational nutrition 

diets for the period of one week. By applying the "Nutriservis PROFESIONAL software" the 

content of studied macronutrients and selected micronutrients in the daily menus was 

determined in the collected data. 

Results: Ten selected healthcare facilities from six regions in the Czech Republic 

participated in the research. It was determined from the obtained data, that insufficient 

presence of fiber, wrong balance, as well as the amount of unsaturated and saturated fatty 

acids along with high amount of sodium were the key malpractices, followed by higher 

content of monosaccharides and disaccharides, and lack of Vitamin D. Other researched 

nutrients were in correspondence with the recommended values. 

Conclusion: The dietary system has still its purpose and importance within the 

healthcare facilities. The content in the reviewed diets has shown deficiencies, which can 

and should be resolved in order to guarantee best possible outcomes, even though the 

necessary amount of basic nutrients and energy sources were in accordance with the set 

minimums. The nutrition recommendations mentioned in the thesis forms a vital part of 

the recovery process, where the suggested nutrition values and recommendations enhance 

the course of recovery and help the hospitalization period to be more effective. 

Key words: Dietary system, Macronutrients, Micronutrients, Dietary 

recommendations 
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1 Úvod 
Výživa je bezesporu jednou z esenciálních potřeb lidského organismu a její správné 

či nesprávné složení ovlivňuje fungování organismu. Pokud člověk onemocní, jsou jeho 

potřeby na složení výživy a množství energie změněné, mnohdy zvýšené či může být 

zhoršeno vstřebávání živin (Starnovská, & Choceňská, 2006). Stravování nemocných je 

zákonnou podmínkou zdravotnických a sociálních zařízení a zároveň je léčebnou metodou 

ovlivňující celkovou léčbu a prognózu uzdravení. Poskytování stravy nemocným se řídí 

v podmínkách nemocnice tzv. dietním systémem, který je v příslušných kapitolách 

diplomové práce více rozebrán. Systém má svou nezbytnou roli ve stravování nemocných, 

neboť prostřednictvím něho řízeně ovlivňujeme příjem pokrmů a tekutin s účelem dosažení 

specifických dietních opatření, se snahou o pozitivní působení na pacientův zdravotní stav. 

Specifickými dietními opatřeními myslíme především zajištění dostatečného množství 

energetické hodnoty, makronutrientů (bílkovin, tuků, sacharidů) a mikronutrientů 

(vitamínů, minerálů, stopových prvků). Dietní systém je tak s enterální a parenterální 

výživou jednou ze základních složek klinické nutriční péče. Správně nastavená 

a včas indikována nutriční péče snižuje počet komplikací a zkracuje dobu hospitalizace 

pacienta (Allard et al, 2016; Curtis et al, 2017; Lim et al, 2012; Ringel et al, 2019; Sriram 

et al, 2018). 

Diplomová práce si klade za cíl zmapovat obsah makronutrientů a vybraných 

mikronutrientů ve vybraných dietách, tj. V dietě racionální a dietě šetřící. Teoretická část 

se snaží nastínit problematiku daného tématu. Obsahem je především popis dietního 

systému v ČR včetně jeho diet, popis makronutrientů a mikronutrientů, DDD a doporučení 

pro zdravou dospělou populaci a okolnosti ovlivňující nutriční péči v čele s léčebnou 

výživou. 

Praktická část se zabývá propočtem obsahu energie a jednotlivých živin a jejich 

porovnáním s DDD uvedenými v knize Referenčních dávek pro příjem živin. V nemocnici se 

diety podávají zejména nemocným osobám. Porovnání hodnot má tudíž zjistit, zda jsou ve 

zkoumaných dietách naplněny alespoň základní DDD určené pro zdravou populaci. 

Téma považuji za aktuální, neboť zkvalitnění zdravotní péče se týká i nutriční péče. 

V současné době se opět začíná mluvit o potřebě aktualizovat dietní systém v ČR. Práce by 

proto měla přinést alespoň základní přehled současného stavu vybraných diet vzhledem 

k plnění DDD pro zdravou dospělou populaci. 

Výsledky mohou sloužit jako podklad k aktualizaci zkoumaných diet eventuálně 

dietního systému. 

Problematika dietního systému v ČR je velmi specifická. Množství literatury 

k danému tématu je proto omezené. 
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2 Dietní systém 
Dietní systém je nezbytný a specifický dokument pro každé zdravotnické a sociální 

zařízení poskytující léčebnou výživu formou diet, deklaruje zajištění nutriční péče 

o nemocné a bez něhož nelze nutriční péči o tyto pacienty doložit (Starnovská, 2008). 

Dietní systém si může každé zdravotnické zařízení nastavit podle svých potřeb a požadavků. 

Při nastavení dietního systému má zdravotnické zařízení povinnost jej specifikovat, uvést 

připravované diety s jejich charakteristikou, indikací, složením a pravidly přípravy (závazné 

technologické postupy přípravy pokrmů a normy surovin). Na dietní systém je kladen 

i požadavek naplňovat nutriční doporučení diet spolu s plněním nutričních potřeb pacientů 

a druhem poskytované léčby. Veškeré plnění dietního systému by mělo být v souladu se 

soudobými nutričními požadavky (Doberský, 1968). Vydání dietního systému garantuje 

ředitel zařízení a obsah musí být zpracován odborně kvalifikovanými pracovníky, nutričními 

terapeuty ve spolupráci s dietologem (eventuelně nutričním týmem) a odbornými 

požadavky na konkrétní diety (Starnovská, 2008). 

Nutriční péče spolu s dietní systémem by měl být jedním z ukazatelů kvality při 

poskytování péče o pacienty ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

V dietním systému sehrává roli tzv. nutriční tým, který se optimálně skládá z lékaře, 

nutričního terapeuta/specialisty, zdravotní sestry, farmakologa, ústavního dietologa 

a dalších odborníků zabývajících se dietologií (Zlatohlávek, 2016). Jedná se o odborníky 

s odpovídající kvalifikací, řešící problematiku dietní výživy, ale i výživy enterální 

a parenterální. Nutriční tým by měl odpovídat potřebám, velikosti a typu nemocničního 

zařízení (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

2.1 Historie dietního systému České republiky 

V roce 1951 nastal požadavek zorganizovat nemocniční stravování 

v Československu a s tím i založit vědu o léčebné výživě. Úkolem byl pověřen 

doc. MUDr. Doberský a jeho kolektiv. Tímto vznikl dietní systém v Československu. Dietní 

systém byl koncipován jako komplexní řešení léčebné výživy, zahrnující všechna zařízení 

poskytující dietní stravu (nemocnice, léčebné ústavy s lůžkovou částí, lázně, zotavovny, 

zařízení společného stravování). Do konceptu patřila výuka a zdravotnická osvěta. V letech 

1952-1954 probíhalo vypracování. 

Výsledkem práce se stala publikace „Nový dietní systém pro nemocnice“ (vydaný 

v roce 1955), která se stala první závaznou celostátní normou pro přípravu léčebné výživy 

ve všech českých a slovenských nemocnicích (Svačina, 2008). V českém vydání bylo 

základem číslování jednotlivých diet. Doberský do budoucna předpokládal potřebu inovací 

dietního systému, na základě nových poznatků výzkumu metabolismu, vývojem světové 

a domácí dietetiky a organizačních změn ve zdravotnictví (Doberský, 1955). 
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V roce 1968 a 1983 došlo k přepracování a rozšíření dietního systému. V roce 1968 

kolegium MZ ČR na základě změn ve zdravotnictví a dietetice rozhodlo o vydaní publikace, 

ve které schvaluje základní koncepce odborné péče o stravování nemocných s vědeckým 

řízením. Druhé přepracované, rozšířené vydání dietního systému pro nemocnice uvádí 

zásady moderní léčebné výživy, hlavní indikace, složení, charakteristiky a zásady 

technologických úprav u jednotlivých diet. Vydání je doplněné o dětské stravování 

a ekonomické stránky výživy (Doberský, 1968). 

Rok 1981 přinesl změny v mezinárodních jednotkách dávek energie, následkem 

toho vznikla další potřeba přepracování. Do praxe byla zavedena jednotka kJ versus kcal 

(Svačina, 2008). Zároveň se projevila opětovná potřeba inovace dietního systému, 

vzhledem k novým poznatkům v domácím i mezinárodním výzkumu dietetiky a výživy. 

Poznatky se týkaly především metabolismu bílkovin a tuků a domácího celospolečenského 

kardiovaskulárního projektu. Potřeba nastala i v oblasti technických a personálních 

požadavků nemocničních stravovacích provozů (Bučko, 2013). 

V roce 1983 vyšlo poslední aktualizované vydání, ve dvou dvoudílných částech, 

které je rozčleněno na část zabývající se nemocničním zařízením a na část pro stravování 

v lázeňských provozech (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

Poslední novelizace dietního systému proběhla v roce 1991. Odborná skupina 

MZ ČR vypracovala metodický list MZ ČR (doporučené zásady) pro stravování nemocných. 

V metodickém listu se stala základem tabulka obsahující výčet základních diet s jejich 

hlavními nutričními hodnotami. V dokumentu došlo k přejmenování názvu diet dle jejich 

charakteristiky namísto dříve používaného pojmenování podle chorob. Příkladem je 

uvedena dříve nazývaná žlučníková dieta, která se tak přejmenovala na dietu s omezením 

tuků. Metodickým pokynem bylo dále doporučeno průběžně aktualizovat zásady dietologie 

a principy přípravy dietní stravy podle nejnovějších vědecky doložených výsledků. 

Novelizace doporučovala, aby konkrétní zpracování dietního systému provedl dietolog 

zařízení a nutriční tým. Metodický list upravil i denní dávky energie a živin a vznesl 

požadavek na zvýšení denního příjmu vitamínu C. 

V současné době se tak stravovací provozy zdravotnických zařízení do určité míry 

opírají o tyto zastaralé publikace, neboť nové ucelené postupy nejsou stanoveny. 

Zdravotnická zařízení mají právo tvorby vlastního dietního systému dle současných 

platných zákonů a norem, jelikož mají zodpovědnost za poskytování výživy a úpravy 

dietního systému dle potřeb pacientů, svých požadavků a možností (technických 

i personálních, aj.). 
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2.2 Aktuální problémy dietního systému 

Dnes je potřeba dietní systém průběžně aktualizovat v souladu s celosvětovými 

vědecky podloženými výsledky, tvrzeními a v souladu s doporučeními WHO. Dietní systém 

je všeobecně zastaralý, kdy od poslední novelizace (metodický list MZ ČR z roku 1991), 

nedošlo na celorepublikové úrovni k praktické aplikaci nových informací výzkumu 

a požadavku zdravotnických zařízení. I přesto je jeho používání vhodné, jedná se 

o systémově ucelený prvek léčebné výživy, který i dnes (s výhradami) funguje a jiný ucelený 

systém/model léčebné výživy v ČR bohužel nemáme. 

V dnešní praxi narůstá potřeba řešit zejména zvyšující se výskyt malnutrice, 

individualizaci péče o pacienta, odstranění nepotřebných diet. Zejména se jedná o diety 

s karenčním, jednostranným či nekompletním složením živin a energie, při dlouhodobějším 

podávání nemocnému může dojít ke vzniku karence z nedostatku příslušné živiny ve stravě, 

příkladem je velmi přísná dieta s omezením tuků. Snahou je tyto diety podávat v co 

nejkratším, nutném čase a při podávání zvážit jejich zdravotní přínos. Na základě těchto 

skutečností autorka Starnovská (2009) předpokládá snížení počtu připravovaných diet 

a členění dietního systému podle jiných kritérií. 

S ohledem na zahraniční vývoj dietetiky lze i u nás očekávat úpravy některých diet, 

například restriktivních diet zaměřených na snížení obsahu rychle dostupných sacharidů, 

diet se sníženým obsahem laktózy, diet s nízkým obsahem tuků, bezglutenové diety, 

eliminační diety při potravinových alergiích. Dále lze předpokládat vývoj u léčebné výživy 

při ledvinných chorobách, u redukčních diet obézních pacientů, při nutričních opatřeních 

zhoubných chorob a v alternativní léčebné výživě (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

Německá společnost pro výživu a dietetiku na základě nových vědecky podložených 

poznatků formulovala návrh pro racionalizovanou dietetiku – „racionalizační schéma“ 

a navrhla jej k využití v léčebné či preventivní výživě. Poslední upravené schéma bylo 

vydáno v roce 2004. Racionalizační schéma dělí diety na následující typy (Kasper, 2015): 

• Plnohodnotná racionální strava 

• Lehká plnohodnotná strava (šetřící dieta) 

• Formy stravy s definovaným obsahem energie – při obezitě a poruchách metabolismu 

(DM 2. typu, hyperlipoproteinémie, arteriální hypertenze) 

• Formy stravy s definovaným obsahem bílkovin – při prevenci či terapii uremických 

příznaku a zpomalení rozvoje akutních nebo chronických renálních insuficiencí 

a k terapii onemocnění jater (Při těchto onemocněních, hypertenzi a edémech jsou 

navíc indikovány formy stravy s definovaným obsahem elektrolytů.) 
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• Zvláštní diety: 

o Gastroenterologické diety – při malabsorpci, při dumping syndromu, při akutní 

pankreatitidě, bezlepková dieta a další 

o Diety při speciálních onemocněních – revmatické choroby, roztroušená skleróza, 

ketogenní dieta při epilepsii 

o Zvláštní formy diety – například dietní omezení u fenylketonurie, 

u galaktosémie, nízkomikrobiální dieta, dieta chudá na měď a další 

o Diagnostické diety – eliminační dieta při vyhledávání alergenů, s nízkým 

obsahem vápníku či dieta bez kolagenu, s nízkým obsahem hydroxyprolinu 

V dietním systému by měl být brán zřetel na zapracování aktuálních doporučení 

makronutrientů a mikronutrientů. V současné době se jedná zejména o zvýšení příjmu 

vlákniny, snížení příjmu SAFA, volných cukrů a soli. Průběžně aktualizovaný dietní systém 

se může stát nástrojem ke zlepšení výživy a zdravotního stavu pacienta. Trendem do 

budoucna by mohlo být využívání funkčních potravin v léčebné výživě a zohlednění vývoje 

zdravotního stavu a demografického vývoje populace. Samozřejmostí je vždy dodržení 

příslušné legislativy, pro zajištění bezpečného způsobu přípravy stravy pro pacienta 

(hygienické a ISO normy, akreditační standardy, stanoviska odborných společností) 

(Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

Dalším problémem může být potřeba zajištění individuálních či specifických nároků 

nutriční péče pacienta. Ve většině případu jsou dietní systémy nemocnic a zdravotnických 

zařízení nastaveny tak, že dojde k vyloučení určité části pacientů mimo dietní systém, 

z důvodu potřeby zajištění těchto individuálních nutričních potřeb. Řešením mohou být 

individuální či výběrové diety sestavené nutričním terapeutem, na základě potřeb pacienta 

(viz kapitola Dieta). 

Problémem současných dietních systémů nemocnic je možné riziko záměny dietní 

léčby, při překladu pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. Hlavním důvodem může být 

nejednotnost obsahu dietního systému konkrétních zdravotnických zařízení. V tomto 

ohledu není riziko vysoké, mnohá zdravotnická zařízení mají značení diet doposud shodná 

se závaznými normami z roku 1991. Řešením je zachovat do určité míry centralizovaný 

dietní systém a v konkrétním zdravotnickém zařízení přihlédnout k jeho specifikům. 

Dietní systém ovlivňují ať už přímo či nepřímo mnohé další související faktory, které 

dohromady s dietním systémem tvoří dodržování, respektování a tím i plnění pravidel 

systému. 

Jedním z těchto faktorů je lékař, který má rozhodující úlohu v indikaci diety a tím 

ovlivňuje plnění dietního systému. Bohužel i dnes mnoho lékařů stále nemá dostatek 
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znalostí o výživě, což se může odrážet v nutriční péči o pacienta, kterému může být 

například indikována nevhodná dieta či dietní postup. 

Ovlivňujícími faktory v dietním systému jsou i finanční zdroje zdravotnických 

zařízení a zdravotnictví, personální a organizační limity nemocnic. Velikost finančních 

zdrojů vynaložených na celodenní stravování nemocných je napříč zdravotnickými 

zařízeními různé. Rozdílnost finančních zdrojů je ovlivněná rozhodnutím zdravotnických 

zařízení, která mají možnost zvolit velikost finančního objemu pro přípravu stravy 

pacientům. Finanční částka se nazývá stravovací jednotka a jedná se o množství peněz 

určených pro stravování jednoho pacienta za den. Při rozhodování hrají roli i platby od 

tuzemských pojišťoven, které hradí náklady zdravotní péče svých klientů, v rámci 

paušálního lůžko dne (úhrada za hotelové služby a ošetřovatelskou péči). Základ stravovací 

jednotky je tvořen určitým podílem z těchto úhrad a na konkrétním zdravotnickém zařízení 

je, aby rozhodlo, do jaké výše bude stanovená celková částka stravovací jednotky. 

Zdravotnické zařízení je poté povinno rozdíl mezi základní částkou z plateb pojišťoven 

a svým rozhodnutím dorovnat (Jabor, 2008). Nízké stravovací jednotky velmi limitují 

zajištění stravy pacientům. Pokud je nutné přihlédnout k tomu, že se musí plnit nutriční 

doporučení konkrétní diety tak nutriční terapeuti zdravotnických zařízení velmi zvažují 

výběr vhodných potravin, protože finanční částka podle své výše limituje výběr a nákup 

potravin. 
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3 Dietologie 
Je obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění pomocí léčebné 

výživy neboli diety, případně řeší obecnou výživu člověka. Dietoterapie čili léčebná výživa 

má významné postavení i v preventivně léčebné péči pacienta a je tedy nezbytným prvkem 

při léčbě či prevenci onemocnění (Zlatohlávek, 2016). Spojitost vlivu výživy se vznikem 

mnoha onemocnění byla prokázána, především u DM, arteriální hypertenze, aterosklerózy 

či nádorů (Svačina, 2008). Stravovací návyky se spolupodílí i na vzniku nemocí dutiny ústní, 

trávicího traktu, nervových a infekčních nemocí, chorob plic či vrozených vad. (Zlatohlávek, 

2016). 

Léčebná výživa spolu s enterální a parenterální výživou patří ke třem základním 

a navzájem se prolínajícím složkám klinické výživy (SKVIMP ČLS JEP, 2002). Léčebná výživa 

má za úkol zajistit dostatečný příjem makronutrientů, mikronutrientů, energetickou 

hodnotu stravy, která dovede nahradit ztráty TH a dodat potřebné množství energie tak, 

aby byly pokryty nároky zdravého, ale i nemocného organismu. Zároveň poskytnout stravu, 

která je schopná zasáhnout do chorobného procesu, podporovat léčení nebo být i sama 

o sobě léčebným prostředkem (Doberský, 1955). Léčebnou výživou lze ovlivnit způsob 

výživy, nejčastěji řízeným příjmem vybraných potravin a tekutin s pozitivním působením na 

zdraví lidského organismu anebo očekávající zlepšení specifického cíle. Dietoterapie, 

přesněji jakákoliv dieta, může být indikována jako prevence vzniku onemocnění, při 

onemocnění, případně při jeho komplikacích (Starnovská, 2008). U zdravých osob může být 

dietoterapie preventivním nástrojem k zajištění speciálních nároků v období růstu a vývoje 

u dětí, v těhotenství a při laktaci, ve stáří, k zajištění zvýšených nároků u sportovců a osob 

ve ztíženém pracovním prostředí. 
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4 Dieta 
„Dieta je soubor výživových opatření, jejichž uplatnění zlepší kompenzaci 

onemocnění, zmírní nebo odstraní obtíže nemocného (například vyloučením zatěžujících 

potravin či jejich součástí), případně umožní využít diagnostický postup (diety 

diagnostické).“ (Starnovská, 2009, pp. 31) 

Dietu lze také chápat jako odborně stanovený stravovací režim, který bere v úvahu 

zdravotní stav pacienta a další důležité faktory jako věk, pohlaví, fyzická a psychická zátěž. 

V každé konkrétní dietě je důležitá nutriční specifikace, vhodné a nevhodné suroviny, 

vhodné technologické úpravy, kladen je velký důraz na vyváženost stravy (Starnovská, 

2008). Strava musí obsahovat přiměřenou biologickou a energetickou hodnotu stravy tak, 

aby pokryla nároky zdravého i nemocného organismu. Biologická hodnota živiny znamená 

dostatečné zastoupení makronutrientů: bílkovin, tuků, sacharidů a mikronutrientů: 

vitamínů, stopových prvků, vlákniny. Změnami poměru jednotlivých látek lze ovlivnit 

léčebný i preventivní efekt výživy na příslušnou chorobu či cílovou skupinu (Doberský, 

Šimončič, & Bučko, 1983; Vokurka, & Hugo, 2008). Správně zvolená a sestavená dieta 

s příslušnou technologickou úpravou podána pacientovi včas tak může plnit svoji funkci 

(Bučko, 2013). 

Pokud není dieta dodržována a dochází k příjmu nevyvážené stravy (nadměrná 

konzumace či nevhodné složení stravy), mluvíme pak o dietní chybě, narušení vhodného 

způsobu stravování (Vokurka, & Hugo, 2008). 

Z mnoha výzkumu víme, že dietní léčba hraje velkou úlohu v prevenci či zmírnění 

negativních projevů onemocnění. Prokazatelné pozitivní působení dietních opatření je 

například u kardiovaskulárních či metabolických onemocnění. Příkladem závažného 

metabolického onemocnění je DM. 

Cílem dietních opatření u DM 2. typu je snížit inzulínovou rezistenci, normalizovat 

poruchy lipidového spektra, ovlivnit postprandiální glykémii a v případě obézních diabetiků 

upravit TH (Svačina, Müllerová, & Bretšnajdrová, 2013). U diabetiků 1. typu je nutné 

předcházet hypoglykémiím a pozdním komplikacím (Kasper, 2015). Role příjmu sacharidů 

u DM je v případě 1. typu v udržení normální hladiny glykémie a spolu s 2. typem v prevenci 

vzniku ketózy. U DM 2. typu není riziko vzniku ketózy velké a pacientům se doporučují 

pauzy mezi jídly. Sacharidy by tak měly být rozloženy do menších dávek pro jejich lepší 

utilizaci (Svačina, Müllerová, & Bretšnajdrová, 2013). Nemocní dále profitují z omezení 

příjmu živočišných tuků, a naopak navýšení příjmu bílkovin. Velmi pozitivní vliv na DM má 

konzumace vlákniny a dalších balastních látek (například guaru, metylcelulózy) (Kasper, 

2015). Role antioxidantů ve výživě diabetika se považuje za pozitivní, ovšem je stále potřeba 

studií k potvrzení těchto účinku. (Finicelli et al, 2019; Guasch-Ferré, Merino, Sun, Fitó, & 
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Salas-Salvadó, 2017; Yahfoufi, Alsadi, Jambi, & Matar, 2018). V tomto ohledu se 

předpokládá i pozitivní vliv vitamínu E, C a karotenoidů. Optimální množství vitamínu E 

v organismu pravděpodobně snižuje riziko vzniku DM či může bránit vzniku pozdních 

komplikací. (Balbi et al, 2018; El-Aal, El-Ghffar, Ghali, Zughbur, & Sirdah, 2018; Kasper, 

2015). Pozitivně je hodnocen vliv polyfenolických sloučenin. Příkladem polyfenolů jsou 

isothiokyanáty, epigalokatechin v zeleném čaji, kapsaicin, chalkony, rutin, resveratrol, 

kurkumin. Účinek polyfenolu včetně antokyanů zeslabuje postprandiální glykémii 

a hyperglykémii, zlepšuj sekreci inzulínu a citlivost tkání na něj (Dey, & Lakshmanan, 2013). 

Předpokládá se i pozitivní vliv vyššího příjmu PUFA a ω-3 MK snižující výskyt cukrovky. Také 

vitamín D se ukazuje jako vitamín s ochrannou rolí v riziku vzniku DM (Dhas, Banerjee, 

Damle, & Mishra, 2019; Pannu et al, 2017). Mírná konzumace alkoholu, 10 g za den snižuje 

incidenci DM 2. typu, nejnižší mortalita byla jak u diabetiků, tak i nediabetických subjektů 

při konzumaci tohoto množství alkoholu (de Vegt et al, 2002). 

4.1 Rozdělení diet 

Dietní systémy nemocnic nabízejí širokou škálu diet, kdy počet základních diet 

narůstá o jejich modifikace, ve výsledku je jich tedy mnoho (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

Základy diet a dietní postupy stále vychází z norem doc. Doberského. Členění diet 

lze na základě různých kritérií do několika skupin. 

Pojmenování diet vychází z jejich účelu, z charakteristického složení nebo z názvu 

nemoci. Dietní systém se dělí na diety diagnostické, základní, speciální, individuální 

a výběrové, možné a variabilní a standardizované dietní postupy (Bučko, 2013; Kohout, & 

Kotrlíková, 2009). Konkrétní přehled diet je uveden v doporučení MZ ČR z roku 1991. 

4.1.1 Diety diagnostické 

Vzhledem k vývoji laboratorních a přístrojových metod tato skupina diet pozbyla 

významu a diety se nepoužívají. Do těchto diet patřily například dieta k vyšetření okultního 

krvácení nebo Schmidtova dieta (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

4.1.2 Diety základní 

Jsou vždy zastoupeny ve zdravotnických zařízeních. V dietním systému mají diety 

označení názvu a číselné řazení. Diety mohou obsahovat různé energetické hodnoty, dle 

nastavení konkrétního zařízení. Pro ukázku uvádím hodnoty z dietního systému Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze (Zlatohlávek, 2016). 

4.1.2.1 Dieta č. 0 (čajová) 

• E 1000 kJ, 0 g B, 60 g S, 0 g T (Zlatohlávek, 2016) 

Indikace diety je u pacientů s nemožností per os příjmu. 
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4.1.2.2 Dieta č. 1 (kašovitá) 

• E 10000 kJ, 90 g B, 340 g S, 70 g T (Zlatohlávek, 2016) 

Indikací jsou operace a onemocnění dutiny ústní, hltanu, jícnu a dalších částí 

trávicího traktu, po tonzilektomii, při ztíženém kousaní a polykání. Dieta není určená 

k podávání do sondy a má šetřící charakter (Zlatohlávek, 2016). 

4.1.2.3 Dieta č. 2 (šetřící) 

• E 10000 kJ, 90 g B, 340 g S, 70 g T (Zlatohlávek, 2016) 

Dieta je energeticky plnohodnotná, s vyrovnaným poměrem živin, s šetřící 

technologickou úpravou pokrmu a výběrem potravin. Její podávání může být dlouhodobé 

(Kohout, & Kotrlíková, 2009). Dieta se indikuje při onemocnění žaludku, při gastrickém 

vředu po odeznění akutního stadia, při chronickém onemocnění jater, při alergických 

reakcích. Podává se i při potřebě nenadýmavé úpravy (Svačina, 2008; Zlatohlávek, 2016). 

Nutriční složení má respektovat zásady výživových doporučení u racionální diety, ovšem 

s šetřící úpravou stravy (Kasper, 2015; Kluthe et al, 2004). 

4.1.2.4 Dieta č. 3 (racionální) 

• E 9500 kJ, 80 g B, 320 g S, 70 g T (Zlatohlávek, 2016) 

Běžná strava pro dospělé a starší děti, bez nutnosti dietních úprav, respektující 

podmínky zdravého stravování a výživových doporučení, které jsou rozvedeny 

v následujících kapitolách. Dieta by měla zohledňovat léčebný a preventivní účinek stravy 

v souladu s novými poznatky dietetiky. Složením by měla být dieta nutričně plnohodnotná 

s vyváženým poměrem živin. Strava je uzpůsobená obvyklým stravovacím návykům 

populace. V dietě jsou zařazovány i jídla nesplňující zcela zásady zdravé stravy, z důvodu 

ekonomického hlediska, stravovací jednotky. (Kohout, & Kotrlíková, 2009; Zlatohlávek, 

2016). 

4.1.2.5 Dieta č. 4 (s omezením tuků) 

• E 9500 kJ, 80 g B, 360 g S, 55 g T (Zlatohlávek, 2016) 

Jedná se o dietu s nevyváženým poměrem základních živin, se sníženým obsahem 

tuků. Při dlouhodobém podávání hrozí riziko energetické nedostatečnosti, tuky však lze 

nahradit sacharidy. Svým charakterem se jedná o šetřící dietu (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

Dieta je indikována při onemocnění a po operaci žlučníku, po odeznění akutního stádia 

slinivky břišní, po virovém zánětu jater (Bučko, 2013; Zlatohlávek, 2016). 

4.1.2.6 Dieta č. 5 (s omezením zbytků) 

• E 9500 kJ, 80 g B, 320 g S, 70 g T (Zlatohlávek, 2016) 
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Ačkoliv dieta patří do skupiny základních diet, její specifická opatření a výběr 

potravin by měl být upravován individuálně na základě zvážení onemocnění pacienta 

a individuální snášenlivosti potravin. Využívá se v pozdní době pooperačních stavů, 

eventuálně u zánětlivých střevních onemocnění, při dráždivém tračníku. Svým složením 

patří mezi šetřící dietu (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

4.1.2.7 Dieta č. 6 (s omezením bílkovin) 

• E 10000 kJ, 50 g B, 360 g S, 70 g T (Zlatohlávek 2016) 

Dieta existuje ve variantě slané i neslané a je jednou z diet, která nemusí vyhovovat 

všem pacientům, protože její standardní složení bílkovin nesplňuje individuální množství 

bílkovin potřebné na kg TH. Jednotné nastavení diety může způsobit či prohloubit 

nechutenství pacienta, snížit příjem stravy a vést k malnutrici (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

Dieta by tedy měla být řazená spíše do skupiny individuálních diet. Dieta je určena 

především nemocným s chronickým selháváním ledvin a s nefrotickým syndromem 

(Svačina, 2008). 

4.1.2.8 Dieta č. 8 (redukční) 

• E 5200 kJ, 90 g B, 122 g S, 41 g T (Zlatohlávek, 2016) 

Diety č. 8, č. 10 a č. 11 by dnes neměly být standardně zastoupené v dietním 

systému. Redukční dieta nemá při krátkodobé hospitalizaci zdravotní význam a při 

dlouhodobé hospitalizaci je nutno jí nastavit individuálně, může se prolínat se současně 

jiným onemocněním (Kohout, & Kotrlíková, 2009). Dieta se může vyskytovat v několika 

formách, lišící se energetickou hodnotou a hodnotou jednotlivých živin. 

4.1.2.9 Dieta č. 10 (neslaná) 

Neslané diety pozbývají významu, neboť doporučení uvádějí, že při přípravě všech 

diet ve zdravotnickém zařízení má být sůl omezována a pacient si je dle potřeby může 

dosolit (Kohout, & Kotrlíková, 2009; Zlatohlávek 2016). Otázkou zůstává, zda neslaná strava 

nesnižuje příjem stravy u pacientů, neprohlubuje nechutenství a nepřispívá k rozvoji 

malnutrice. Uváděné indikace jsou nefrotický syndrom, hypertenze, onemocnění srdce, 

onemocnění spjaté se zadržováním vody (Kasper, 2015). 

4.1.2.10 Dieta č.11 (výživná) 

Výživná dieta u dnešní populace není potřebná, ovšem vyskytují se kategorie 

vyžadující tuto dietu například pacienti s tuberkulózou, kachektičtí, onkologičtí pacienti, 

kde by měla být individuální úprava stravy či složek živin, současně i s ohledem na 

podávanou medikaci. 

4.1.2.11 Dieta č. 9 (dieta diabetická) 

• E 8590 kJ, 85 g B, 275 g S, 70 g T (Zlatohlávek 2016) 
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Jedná se o dietu bez dietního omezení, určenou nemocným s DM 1. typu 

a vybraným diabetikům 2. typu (Zlatohlávek 2016). Dieta je rozdělena do několika variant, 

podle obsahu sacharidů. Doposud běžně používané diety jsou s obsahem 275 g S, 225 g S, 

175 g S a případně i 325 g S. Jako základní dietu mají mnohá zdravotnická zařízení zvoleno 

dietu s obsahem 225 g S. U některých pacientů může mít dieta redukční charakter či může 

hrozit riziko vzniku malnutrice. I u této diety je modifikace jak do mleté formy, tak i šetřící 

úpravy, pro problémy se zažívacím traktem či chronickými onemocněními (Kohout, & 

Kotrlíková, 2009). Dieta prošla přehodnocením, kdy byly upraveny dávky sacharidů 

v jednotlivých variantách. Diety jsou tak nově stanoveny s obsahem 150 g S, 200 g S, 250 g 

S a 300 g S. 

4.1.2.12 Dieta č. 12 (batolecí, pro děti od 1,5-3 let) 

• E 7500 kJ, 70 g B, 250 g S, 60 g T (Zlatohlávek, 2016) 

4.1.2.13 Dieta č. 13 (pro větší děti, od 4-15 let bez potřeby dietní úpravy) 

• E 9500 kJ, 90 g B, 360 g S, 70 g T (Zlatohlávek, 2016) 

Diety č. 12 a č. 13 jsou připravovány v zařízeních poskytujících péči o děti daných 

věkových kategorií. Diety mohou být modifikovány do mnoha dietních úprav. V případě 

tvorby nového dietního systému by mohl být vytvořen samostatný dětský dietní systém. 

I u dětského pacienta může vzniknout onemocnění střev, žlučníků či slinivky břišní a dětské 

diety by tak měly splňovat nároky na dietní léčbu daného onemocnění, nutriční nároky 

dětského organismu a požadavkům stravování pro dětský věk (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

4.1.3 Diety výběrové a individuální 

Dietou individuální rozumíme sestavení a přípravu pokrmů a potravin v celodenním 

stravování na základě individuálních potřeb pacienta. Sestavení stravy s pacientem provádí 

nutriční terapeut, který může využít výběr pokrmů i mimo standardní nastavení diet. 

Dieta výběrová spočívá ve výběru jídla pacientem, dle jídelního lístku či nabídky 

stravování v zařízení eventuelně s individuální přípravou pokrmů. Výběr by měl 

s pacientem provést nutriční terapeut. 

Podávání diet je nutné zvážit, jelikož není účelem je podávat každému pacientovi. 

Využití těchto diet je opodstatněné u pacientů, u kterých je potřeba zajistit dostatečnou 

nutriční hodnotu stravy v přiměřené fyziologické formě a za ekonomicky přijatelných 

podmínek. Péči a plnění diet by měl vždy provádět kvalifikovaný nutriční terapeut (Kohout, 

& Kotrlíková, 2009; Zlatohlávek 2016). Diety jsou podávány pacientům, kteří mají vzhledem 

ke svému zdravotnímu stavu, speciální nároky na stravování a nelze jim dietu přiřadit 

z dietního systému bez problémů. Individuálními nároky mohou být alergie, intolerance 

potravin, pacienti mohou některé potraviny/pokrmy odmítat či nesnášet, faktorem mohou 
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být etnické, náboženské či jiné důvody. Dalšími četnými skupinami pacientů, u kterých jsou 

diety této skupiny využívány, jsou pacienti s nechutenstvím a když je potřeba nemocné 

realimentovat. Využití těchto postupů se zařazuje i u nemocných se specifickými nutričními 

nároky (například onkologičtí pacienti) (Kohout, & Kotrlíková, 2009; Zlatohlávek 2016). 

4.1.4 Diety možné a variabilní 

Mívají nutričně karenční charakter a je tak nutné je podávat v co nejkratší době, do 

odeznění akutních obtíží, či zlepšení laboratorních hodnot. Jedná se o diety připravované 

v malém množství porcí, s nutností precizního dodržení dávkování surovin 

a technologického postupu. Diety patřící do této skupiny by měly být rozvažovány 

a doplněny podle individuálních nároků nemocného. Nejznámějším zástupcem jsou diety 

s omezením tuků (diety pankreatické) na 10-20 g/den. Zařadit lze i diety podávané při 

akutních stavech nebo krátce po odeznění akutní fáze nemoc. Lze zařadit i tekutou dietu, 

kterou je vždy nutno připravit individuálně dle nutričních potřeb pacienta a schopnosti 

konzumace, opět se jedná o dietu s karenčním charakterem. Kuchyňsky připravená tekutá 

dieta nepatří do sondové výživy (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 

4.1.5 Diety speciální 

Jedná se o diety s využitím speciálních surovin či výrobních postupů. Využívají se 

nejen na specializovaných pracovištích, ale i na běžných odděleních, tam kde je 

hospitalizovaní pacienti potřebují. Může se jednat například o bezlepkovou dietu, dietu při 

fenylketonurii (Kohout, & Kotrlíková, 2009). 
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5 Nutriční standardy péče 
Při poskytování nutriční péče pacientům či klientům je potřeba definovat rozsah 

a kvalitu péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních, nastavením systému nutriční péče 

neboli nutričního standardu (Howarda et al, 2006). Nutriční standardy garantují odbornou 

správnost postupu, minimalizují rizika, zjednodušují a zrychlují činnost nutriční péče 

a musejí být ve formě řízené dokumentace (Mezinárodní akreditační standardy pro 

nemocnice: překlad 3. vydání, 2008; Starnovská, 2008). Správně nastavená nutriční péče 

má vyhledat hrozící nebo již vzniklý nutriční problém (zejména malnutrici či riziko jejího 

vzniku), včasně indikovat vhodná opatření k aktuálním nutričním potřebám, 

přehodnocovat nutriční stav a vše zaznamenávat do dokumentace (Howarda et al, 2006; 

Urbánková, & Urbánek, 2008). Veškeré činnosti by měly odpovídat soudobým vědeckým 

poznatkům a platné legislativě. 

Nutričními standardy se řídí i podmínkami poskytování léčebné výživy. Základním 

standardem ve zdravotnických zařízeních je nutnost poskytnout dietu odpovídající 

zdravotnímu stavu pacienta (základní diety). Specializovaná a vysoce specializovaná 

léčebná výživa se navíc rozšiřuje o standardy poskytování enterální a parenterální výživy 

(SKVIMP ČLS JEP, 2002). Při poskytování léčebné výživy nemocným jsou zdravotnická 

a sociální zařízení povinna zajistit bezpečné, hygienické a výrobní podmínky a garantovat 

plnění nutričních a technologických podmínek dietního stravování, garantující osobou je 

nutriční terapeut. (Starnovská, 2008; SKVIMP ČLS JEP, 2002). Do nutričních standardů patří 

i požadavky na kvalifikaci zdravotnických profesí, poskytujících léčebnou výživu 

(SKVIMP ČLS JEP, 2002). 
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6 Výživová doporučení pro zdravou populaci 
Pro správné fungování lidského organismu je potřeba dostatečného množství 

kvalitních zdrojů živin a energie. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout u zdravé obecné 

populace, jsou výživová doporučení pro zdravou populaci. Publikovat se začaly již od 

poloviny 30. let minulého století prostřednictvím národních a mezinárodních společnosti, 

na podkladě nových vědeckých výzkumů. Jedná se o doporučení, která mají předcházet 

karenci, zajistit optimální složení a příjem makronutrientů, mikronutrientů a energetické 

hodnoty stravy, s cílem zajistit potřeby zdravého lidského organismu (psychickou a fyzickou 

výkonnost) a tím i vlastně zajistit zdraví téměř celé populace (Kasper, 2015). 

Výživová doporučení a obecná výživová tvrzení se dají v podstatě považovat za 

dodržování určitých obecných výživových pravidel/doporučení, určených pro širokou 

veřejnost s cílem provedení nejdůležitějších žádoucích změn, které podporují zdraví, 

prevenci morbidity a mortality (Svačina, 2008). Tvrzení jsou v souladu s doporučeními 

mezinárodních společností – WHO a FAO (Svačina, Müllerová, & Bretšnajdrová, 2013). 

Doporučení se prosadila i v preventivní výživě, vzhledem k významu živin a složek 

potravin s pozitivním efektem na prevenci chorob (například PUFA či antioxidanty) (Kasper, 

2015). Výživová doporučení se uplatňuji nejen jako prevence, ale také jako jeden 

z nezbytných pilířů léčby zejména DM, kardiovaskulárních onemocnění včetně 

aterosklerózy a cévní mozkové příhody, nadváhy či obezity. 

Při tvorbě doporučení je nutné brát v úvahu jak vědecké výsledky, tak i zdravotní 

stav populace, způsob života a socioekonomické, kulturní, psychologické podmínky 

konkrétní země. Výživová doporučení můžeme dělit na obecná výživová tvrzení, 

doporučení založená na skupinách potravin (potravinová pyramida) a na nutriční standardy 

(referenční hodnoty). 

6.1 Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky 

První výživová doporučení „Směry výživy obyvatelstva ČSR“ vydalo v roce 1986 

předsednictvo Společnosti pro racionální výživu a v roce 1989 byly inovovány. V roce 1994 

vypracovala Rada výživy MZ ČR doporučení o výživě zdravého obyvatelstva „Jezte zdravě, 

žijte zdravě“. V roce 2005 MZ ČR vydává nová doporučení pro obyvatelstvo ČR. V roce 2005 

Společnost pro výživu rozšířila tyto výživová doporučení a vytvořila takzvanou zdravou 13 

(viz níže). A v roce 2007 Česká republika přijala pracovní dokument Komise Evropských 

společenství „Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, 

nadváhou a obezitou“ – Bílá kniha (Dostálová, Dlouhý, & Tláskal, 2019). V dokumentu je 

uvedeno, že 80 % případů nemocí srdce, cévních mozkových příhod, DM 2. typu a 40 % 

případů rakoviny lze předcházet vyloučením rizikových faktorů v životním stylu. Podle WHO 

je většina negativních faktorů spjatá s výživou. Negativní faktory jsou nadbytečný příjem 
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soli, nadměrný příjem alkoholu, vysoký příjem energie a špatné složení tuků, nízký příjem 

ovoce a zeleniny (Dostálová, Dlouhý, & Tláskal, 2019; Komise Evropských společenství, 

2007) 

V roce 2005 MZ ČR vypracovalo a zaimplementovalo mezinárodní doporučení do 

dokumentu „Výživová doporučení MZ ČR pro návrhy postupů k implementaci Globální 

strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví“, v němž jsou uvedeny body doporučení, 

platné dodnes (Svačina, Müllerová, & Bretšnajdrová; 2013, pp. 18-19). Dokument je 

v souladu s výživovými cíli WHO „Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Disease“ 

a doporučeními evropských odborných společností (Svačina, Müllerová, & Bretšnajdrová; 

2013 WHO, 2003). 

Výživová doporučení MZ ČR, viz Obrázek 2 v kapitole Přílohy (Svačina, Müllerová, & 
Bretšnajdrová; 2013): 

• Konzumace pestré, vyvážené stravy s vyšším zastoupením rostlinných zdrojů. 

• Navýšení příjmu ovoce a zeleniny (minimálně 400 g denně), upřednostňovat čerstvé 

a z místního původu. 

• Úprava CEP u jednotlivých populačních skupin s cílem dosáhnout energetické 

rovnováhy a udržením přiměřené TH, BMI v rozmezí 18-25 kg/m2 a obvodu pasu (muži 

do 94 cm, ženy do 80 cm). 

• Omezovat příjem tuků na maximálně 30 % tuků z CEP u dospělých. Snížit i spotřebu 

vysokotučných potravin. Ve stravě preferovat rostlinné oleje před živočišnými tuky. 

Denně konzumovat mléko a mléčné výrobky se sníženým obsahem tuků. 

• Doporučeno je několikrát denně konzumovat chléb, pečivo, těstoviny, rýži a výrobky 

z obilovin (spíše celozrnné) a brambory. 

• Tučné maso a masné výrobky nahrazovat rybami, luštěninami a netučnou drůbeží. 

• Vyhýbat se každodenní konzumaci alkoholických nápojů a nepřekročit maximální 

dávku, 20 g alkoholu na den (tj. 0,5 l piva nebo 2 dcl vína či 5 cl 40% alkoholu). 

• Snížit příjem kuchyňské soli na maximálně 5 g/den a používat jodovanou sůl. Snížit 

i příjem skryté soli v potravinách. U kojenců sůl nepoužívat a u dětí umírněně. 

• Preferovat potraviny s nízkým obsahem cukru, omezovat sladkosti, sladké nápoje 

nahradit nesladkými například čistou vodou. 

• Podporovat plné kojení do ukončeného 6. měsíce věku, následně přikrmovat 

a současně kojit do 2 roků dítěte, případně déle. 

Zdravá 13 (Dostálová, Kunešová, Otoupal, & Starnovská, 2019): 

• Úprava CEP u jednotlivých populačních skupin s cílem dosáhnout energetické 

rovnováhy a udržením přiměřené TH, BMI v rozmezí 18-25 kg/m2 a obvodu pasu (muži 

do 94 cm, ženy do 80 cm). 

• Dostatečná pohybová aktivita, alespoň 30 minut denně (například chůze, cvičení). 
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• Pravidelná frekvence příjmu pestré stravy, 4-5x denně včetně snídaně. 

• Dostatečný příjem ovoce a zeleniny (alespoň 500 g denně), upřednostňovat čerstvé 

a z místního původu. Nejlépe v poměru 1:2, rozdělené do více porci. Ořechy zařadit 

občas v malém množství. 

• Výrobky z obilovin (tmavý chléb a pečivo, nejlépe celozrnné, těstoviny, rýži) nebo 

brambory zařadit do stravy nejvýše 4x denně, luštěniny (alespoň 1x týdně). 

• Konzumace ryb a rybích výrobků alespoň 2x týdně. 

• Polotučné a nízkotučné mléko a mléčné výrobky (zejména zakysané) každý den. 

• Sledovat příjem tuků a omezit množství tuků ve skryté formě (tučné maso, tučné masné 

a mléčné výrobky, jemné a trvanlivé pečivo s vyšším obsahem tuků, chipsy, čokoládové 

výrobky, v pomazánkách) a při přípravě pokrmů. Nahrazovat živočišné tuky rostlinnými 

oleji. 

• Snížit příjem cukru (především ve slazených nápojích, sladkostech, kompotech 

a podobně). 

• Snížit příjem kuchyňské soli a potravin s vyšším obsahem soli (slané krekry, tyčinky, 

chipsy, uzeniny, sýry a podobně). Nedosolovat hotové pokrmy. 

• Předcházet nákazám a otravám z potravin. Potraviny správně nakupovat, uskladňovat, 

šetrně tepelně připravovat, omezit smažení a grilování. 

• Dostatečný pitný režim, denně minimálně 1,5 l neslazených tekutin (například voda, 

čaj). 

• Vyhýbat se každodenní konzumaci alkoholických nápojů a nepřekročit maximální 

dávku, 20 g alkoholu na den (tj. 0,5 l piva nebo 2 dcl vína či 5 cl 40% alkoholu). 

Souhrnná doporučení živin pro zdravou populaci jsou (více rozvedeno v Doporučení 
jednotlivých živin): 

• Vyvážený příjem živin a energie, 15-20 % bílkovin z CEP, do 30 % tuků z CEP a 50-55 % 

sacharidů z CEP. 

• Příjem SAFA se doporučuje nižší než 10 % z CEP, příjem PUFA 7-10 % z CEP, poměr MK 

řady ω-6 ku ω-3 maximálně 5:1, TFA maximálně do 1 % z CEP. 

• Cholesterol přijímat maximálně 300 mg/den (100 mg na 1000 kcal) (Společnost pro 

výživu). 

• Spotřeba jednoduchých cukrů ve stravě do maximálně 10 % z CEP a zvýšení podílu 

polysacharidů. 

• Navýšit příjem vlákniny na 30 g denně u dospělých. 

• Pitný režim, denní konzumace 1,5-2 l nebo výpočtem 30-40 ml/kg TH (Svačina, 2008). 

• Navýšení příjmu minerálních látek a vitamínů, přírodních látek – antioxidantů (zejména 

zinek, selen, vápník, jód, karoten, vitamín E) (Dostálová, Dlouhý, & Tláskal, 2019). 
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6.2 Výživová doporučení založená na nutričních standardech 

Nutriční standardy je nutné chápat jako hodnoty jednotlivých živin, potřebných pro 

zajištění fyziologických potřeb člověka a které jsou určené pro řízení a hodnocení výživy 

populace a populačních skupin, což nelze uplatnit individuálně na jedince. Mnohé nutriční 

standardy byly deklarovány WHO a FAO. V ČR jsou publikovány výživová doporučení již od 

roku 1954 a v pravidelných intervalech revidovány až do poslední úpravy v roce 1993 

Státním zdravotním ústavem (Svačina, Müllerová, & Bretšnajdrová, 2013). 

V současnosti jsou v České republice jako nutriční standardy používány „Referenční 

hodnoty pro příjem živin“ (DACH), převzaté původem z referenčních dávek D-A-CH 

(společností pro výživu Německa, Rakouska a Švýcarska). V ČR byla potřeba stanovit 

referenční hodnoty příjmu energie a živin na základě nových vědeckých poznatků ve výživě 

a sociálních podmínkách obyvatelstva a Společnost pro výživu tak převzala tyto výživová 

doporučení. Nutriční odborníci je vybrali z důvodu kulturní blízkosti, způsobu zpracování 

a době vydání (Společnost pro výživu, 2011). Jedná se o nutriční standardy s definovaným 

množstvím živin a energie na den, pokrývající fyziologickou potřebu zdravého organismu, 

udržující normální zdravotní stav, předcházející poškození zdraví a projevy deficitu (Svačina, 

2008). Jsou stanoveny pro jednotlivé populační skupiny, podle věku, pohlaví, fyziologického 

stavu (gravidita, laktace), případně i fyzické zátěže. Referenční hodnoty (vyjma 

doporučených hodnot pro příjem energie) vyjadřují potřebné minimální množství příjmu 

živin pro zajištění zdraví téměř všech osob v populaci (95 %) a prevenci před poškozením 

z nedostatečné výživy (Společnost pro výživu, 2011). 

Normativem pro energetický příjem se ustanovila průměrná potřeba definované 

skupiny osob. V praxi je ovšem potřeba energetickou hodnotu vždy stanovit individuálně, 

podle parametrů dané osoby, především pohlaví, věku, váhy, výšky a stupně fyzické 

aktivity. Podobně je tomu u stanovení potřebného množství živin. Vliv hraje i řada 

exogenních a endogenních vlivů, výrazné endogenní ztráty jsou v DDD zahrnuty. 

S exogenními vlivy je nutno počítat a množství dávek živin dle jejich výše upravit 

(Společnost pro výživu, 2011). 

Energie a vybrané živiny (bílkoviny, sacharidy, tuky, vápník, železo, kyselina linolová, 

vitamín A, B1, B2, C, E) mají pouze jednu „optimální“ hodnotu pro populační skupinu, 

rozčleněnou věkem, pohlavím a fyzickou aktivitou. Zvlášť jsou uvedeny dávky živin pro 

těhotné a kojící. Negativem je, že nejsou vztaženy k úrovni minimální fyziologické potřeby, 

ovšem lze je využít pro sestavení dávek živin a potravního koše ve společném stravování 

(s modifikací DDD ke ztrátám živin, kategorii strávníků a rozsahu stravování) (Společnost 

pro výživu, 2011). 
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Nadměrná konzumace energie a téměř všech esenciálních živin, které překračují 

maximální denní dávky, mohou vést k poškození zdraví, naopak tomu může být i při 

nedostatečném příjmu (Společnost pro výživu, 2011). 

6.3 Doporučení jednotlivých živin 

6.3.1 Makronutrienty 

Složky výživy přijímané v množství větším než 100 mg/den, jimiž jsou bílkoviny 

(proteiny), tuky (lipidy) a sacharidy, zařadit lze i alkohol, ale ten primárně nepatří mezi 

makronutrienty. Mají nezbytnou úlohu pro fungování lidského organismu, jsou zejména 

stavebními, funkčními látkami a hlavními nositeli energie. Ve vyvážené stravě je DDD těchto 

živin, v procentuálním vyjádření 15 % B, 30 % T, 55 % S. Tento troj poměr by se měl 

upravovat s ohledem na věk, antropometrické údaje, aktuální zdravotní stav, fyzickou 

námahu (Zlatohlávek, 2016). 

6.3.1.1 Bílkoviny 

Pro lidský organismus mají nezastupitelnou úlohu. Bílkoviny mají zejména funkci 

stavební (kolagen, elastin, keratin), transportní a skladovací (hemoglobin, transferin), pro 

pohyb (aktin, myozin), funkci imunitní (imunoglobuliny, fibrin, fibrinogen) a jsou prekurzory 

pro tvorbu mnoha enzymů, hormonů, receptorů bílkovin. 

Bílkoviny se skládají z AK. Pro potřeby organismu je dělíme na esenciální, 

semiesenciální a neesenciální AK. Esenciální AK je nutno přijímat ve stravě, jelikož si je tělo 

neumí syntetizovat. Jedná se o AK – valin, leucin, izoleucin, fenylalanin, tryptofan, lyzin, 

methionin, threonin. Neesenciální AK si tělo dokáže vytvořit samo (AK - alanin, serin, 

kyselina asparagová). Semiesenciální AK je potřebné přijímat ve stravě jen za určitých 

podmínek například v dětství, pro rychlý růst (arginin, histidin). Při nemoci, chirurgickém 

zákroku, zranění a infekci v těle vznikají AK i z jiných esenciálních AK (například cystein, 

tyrozin, arginin, kyselina glutamová), jelikož může být porušená syntéza AK z vlastních 

zdrojů (Kasper, 2015). 

Bílkoviny jsou nutné i pro imunitní systém, v procesu hojení ran. Pokud je 

organismus ve stresovém katabolismu jsou bílkoviny přednostně využívány jako zdroj 

energie (Holeček, 2006; Soeters, C. G. van de Poll, G. van Gemert, & H. C. Dejong, 2004). 

Na základě těchto znalostí musí nutriční podpora zajistit zvýšené nároky organismu 

a zajistit dostatečný přísun energie a bílkovin. 

Živočišnými, vysoce plnohodnotnými zdroji bílkovin jsou maso, ryby, mléko, mléčné 

výrobky a vejce. Rostlinnými zdroji bílkovin jsou obiloviny, luštěniny, ořechy, semena, sója, 

amarant a quinoa. Hrazení bílkovin a všech esenciálních AK, v nich obsažených, by mělo být 

pro lidský organismus z pestré smíšené stravy (WHO, 2007). 
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6.3.1.1.1 Dusíková bilance 

Dusíková bilance je vhodným měřitelným ukazatelem stavu proteinového 

metabolismu. Porovnává příjem dusíku a jeho výdej v organismu, jelikož dusík je obsažen 

spolu s AK v proteinech (Zadák, 2008). Bilanci lze chápat jako proteinový obrat (neustála 

degradace a resyntéza bílkovin) (Zlatohlávek, 2016). 

Na základě dusíkové bilance lze hodnotit dostatečnost příjmu bílkovin pro 

organismu. Zdravý dospělý člověk má vyrovnanou dusíkovou bilanci (ztráty dusíku se 

rovnají jeho příjmu). Pozitivní dusíková bilance znamená vyšší příjem dusíku než jeho ztráty. 

Tento stav je například u rostoucího organismu nebo při rekonvalescenci. Negativní bilance 

je, když odpad dusíku převyšuje jeho příjem. Při závažném poškození zdraví (operace, 

akutní stavy spojené s katabolismem, infekce, hladovění, …) je negativní bilance znakem 

zvýšeného katabolismu bílkovin než jejich syntézy. Negativní dusíková bilance tak ukazuje 

na zvýšené požadavky bílkovin (Hoffer, Dickerson, Martindale, McClave, & Ochoa Gautier, 

2017). 

Dusíková bilance je obecně vyjádřena rovnicí (Zadák, 2008): 

𝑁𝑏𝑖𝑙 = 𝑁𝑖𝑛 − 𝑁𝑜𝑢𝑡 

• Nin  příjem dusíku 

• Nout výdej dusíku 

Močovina (urea) je hlavním katabolitem bílkovin. Měřením urey v moči za 24 hodin 

tak lze vypočítat množství vyloučeného dusíku. K tomu slouží rovnice (Zadák, 2008): 

𝑁𝑜𝑢𝑡 [𝑔] = 𝑈𝑢 × 𝑉 × 0,028 × 1,2 + 𝑍 

• Uu  koncentrace urey v moči v mmol/l 

• V  diuréza za 24 hodin v litrech 

• 0,028 faktor přepočtu urey v mmol na gram urey 

• 1,2  faktor korigující hodnotu celkového dusíku 

• Z  ztráty dusíku v gramech za 24 hodin extrarenální cestou (stolice, kůže),  

  obvykle je 4 g/24 hodin 

Pokud je zjištěno množství vyloučeného dusíku za 24 hodin, lze vypočítat potřebu 

bílkovin touto rovnicí (Zadák, 2008): 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝ří𝑗𝑒𝑚 𝑏í𝑙𝑘𝑜𝑣𝑖𝑛 𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑣ě [𝑔] = 𝑁𝑜𝑢𝑡 [𝑔] × 6,25 

6.3.1.1.2 Kvalita bílkovin 

Potřebu bílkovin je vhodné hodnotit i z hlediska jejich kvality a využitelnosti. Kvalita 

proteinů je závislá na zastoupení jednotlivých esenciálních AK a stravitelnosti konkrétního 
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proteinu. Pro zjištění kvality a stravitelnosti doporučuje WHO/FAO využít aminokyselinové 

skóre vztažené na stravitelnost proteinů PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino 

Acid Score) (WHO, 2007). Dříve se využíval parametr zjištění čisté využitelnosti proteinů 

(biologické hodnoty) NPU (Net Protein Utilization). 

Metoda PDCAAS hodnotí potřebu kvalitních AK proteinů ve stravě, na základě 

sledování tzv. první limitující AK v konkrétní zjišťované bílkovině a v porovnání s referenční 

AK. Limitující AK v konkrétní bílkovině se označuje AK, která je obsažená ve stravě nejméně, 

vzhledem k denní potřebě proteinu čili limituje jeho biologickou hodnotu. Jako referenční 

bílkovina (obsahuje jednotlivé esenciálních AK v optimálním a zároveň vyrovnaném 

poměru), se nejčastěji považuje bílkovina vaječného bílku. Nejčastěji sledovanými AK bývají 

lyzin, methionin, cystein, treonin a tryptofan. Metoda potvrzuje, že rostlinné zdroje mají 

horší využitelnost bílkovin, jelikož neobsahují kompletní zastoupení esenciálních AK 

v dostatečném množství a považují se proto za neplnohodnotné. Živočišná strava má 

naopak lepší využitelnost AK, proto jsou živočišné zdroje bílkovin považovány za 

plnohodnotné. Neplnohodnotné zastoupení AK v rostlinné stravě lze ovlivnit a to tzv. 

příznivou kombinací AK, kdy se kombinují rostlinné zdroje s cílem zvýšení biologické 

hodnoty bílkovin. Nejčastěji se uvádí kombinace luštěnina – obilnina, z dalších kombinací 

to může být obilovina a mléčné výrobky, luštěnina a olejnatá semena. Výživová doporučení 

uvádí zastoupení živočišných a rostlinných zdrojů bílkovin v poměru 1:1 (Schaafsma, 2000; 

Společnost pro výživu, 2011; Zlatohlávek, 2016). 

6.3.1.1.3 Doporučené dávky 

Problematika vyjádření dostatečného příjmu bílkovin je neustále debatována. 

Doporučení přesné hodnoty bílkovin pro zdravé dospělé jedince je diskutováno, neboť stále 

nejsou dostatečná data o účincích na organismus (Hoffer, Dickerson, Martindale, McClave, 

& Ochoa Gautier, 2017). Nejnižší možná potřeba bílkovin pro organismus je množství 

bílkovin, které ještě zajistí vyrovnanou dusíkovou bilanci, tím je určený i nejnižší možný 

příjem bílkovin. Minimální denní potřeba dusíku je uváděná 54 mg/kg TH, ekvivalentem je 

cca 0,34 g/kg TH bílkovin, hodnota se navyšuje o 30 % z důvodu intestinálního využití 

(biologické hodnoty bílkovin), dále se navyšuje z důvodu rozdílné vstřebatelné hodnoty 

bílkovin ve smíšené stravě a individuálních výkyvu ve stravě na konečnou minimální 

hodnotu 0,8 g/kg TH/den (Kasper, 2015; WHO, 2007). 

Hodnota příjmu bílkovin se může lišit s přihlédnutím k mnoha faktorům: věk, výše 

fyzické aktivity, nemoc, metabolický stres, těhotenství, laktace, růst, rekonvalescence, aj. 

U dětí, těhotných nebo kojících žen se požadavek na bílkoviny navíc vztahuje k potřebám 

spojeným s ukládáním do tkání nebo vylučováním mléka (WHO, 1985, 2007). 

V procentuálním vyjádření se doporučuje příjem 15 % bílkovin z CEP. Podle WHO z roku 

2007 je požadavek na bílkoviny 0,83 g/kg TH/den (bezpečný příjem) pro dospělé, bez 
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ohledu na pohlaví, věkovou skupinu a TH (WHO, 2007). V dokumentu WHO z roku 1985, 

základní potřebu bílkovin FAO přehodnotilo na 0,91 g/kg TH/den, z původně uváděných 

bezpečných hodnot příjmu, pro obě pohlaví. Hodnota bezpečného příjmu bílkovin byla 

uváděna 0,75 g/kg TH/den (WHO, 1985). EFSA doporučuje shodné minimální množství 

bílkovin jako WHO a to 0,83 g/kg TH/den (EFSA, 2017). Potřeba kvalitních bílkovin 

u zdravých dospělých je v současné době obecně doporučována v rozmezí 

0,8-1 g/kg TH/den (Zlatohlávek, 2016). Skandinávská doporučení uvádějí obdobný příjem 

bílkovin, 10-20 % z CEP, zhruba tedy 1,1-1,2 g/kg TH/den a pro osoby starší 65 let 15-20 % 

z CEP, respektive 18 % což odpovídá 1,2 g/kg TH/den (Nordic Council of Ministers, 2014). 

Podle WHO nebezpečí z nadměrného příjmu bílkovin nebylo zjištěno, respektive 

nebyla zjištěna žádná bezpečná horní mez (WHO, 2007). Ovšem za bezpečnou horní hranici 

je v současné době definován dvojnásobek minimálního příjmu bílkovin čili hodnota kolem 

1,6 g/kg TH/den (WHO, 2007; Zlatohlávek, 2016). Dle DACH jsou horní dávky bílkovin 

stanovené na 2 g/kg TH/den (Společnost pro výživu, 2011). Opatrnost je doporučena 

u velmi vysokého příjmu, 3-4násobku minimálního příjmu. Jedná se o příjem bližší 

k hornímu okraji omezení a nelze jej považovat za bezrizikový (WHO, 2007). Se zvyšujícím 

se příjmem bílkovin stoupá i množství koncových metabolitů proteinového metabolismu 

a zvyšuje se glomerulární filtrace ledvin. Byla popsána i zvýšena exkrece vápníku 

(Společnost pro výživu, 2011). Předpokládá se spojitost s nádorovými onemocněními (vznik 

heterocyklických aminů, degradační metabolity bílkovin, zejména spjatých s živočišnými 

bílkovinami), vznikem osteoporózy (zvýšené vylučování kalcia spjaté s vylučováním 

metabolitů bílkovin), zvýšená produkce cholesterolu a zvýšení rizika kardiovaskulárních 

onemocnění (z nadbytků příjmu živočišných bílkovin a degradačních metabolitů), hovoří se 

i o možném urychlení vzniku glomerulosklerózy. (Kasper, 2015; Malik, Li, Tobias, Pan, & Hu, 

2016; Svačina, Müllerová, & Bretšnajdrová, 2013). 

Dosavadní studie prováděné na příjem bílkovin a progresi chronického selhání 

ledvin (CKD – Chronic Kidney Disease) se jednoznačně neshodují. Ačkoliv je potvrzeno, že 

velké množství příjmu bílkovin a energie významně ovlivňuje progresi onemocnění, 

nedostatek bílkovin u pacientů s CKD vede ke zvýšené morbiditě, mortalitě a snížené 

kvalitě života, naopak jejich dostatek zlepšuje přežití (Alp Ikizler et al, 2013). Studie 

prováděná u pacientů s 2. typem DM bez mikroalbuminurie došla k závěrům, že příjem 

bílkovin nemá vliv na změny v glomerulární filtraci nebo albuminurii (Kaji et al, 2019). Jiná 

studie uvádí, že nedostatečná energie a nadměrný příjem bílkovin korelují s horší renální 

funkcí u nediabetických pacientů s CKD (Chen et al, 2017). Podle epidemiologických důkazu 

je denní příjem bílkovin 0,8 g/kg ideální TH optimální při omezené funkci ledvin bez 

renálních rizik, s nižším příjmem bílkovin už je možné riziko zvýšení mortality (Bilancio, 

Cavallo, Ciacci, & Cirillo, 2019). Nutričními cíli je udržení zásob bílkovin a energie, zejména 

dle pokynu pro klinickou praxi při léčbě ledvin KDOQI (Clinical Practice Guidelines and 
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Clinical Practice Recommendations for Diabetes and Chronic Kidney Disease) (Wing, Raj, & 

Velasquez, 2015). Vzhledem k těmto skutečnostem se dnes nedoporučují velmi přísná 

omezení bílkovin. Skutečná potřeba bílkovin v dietě u pacientů s CKD je podstatně vyšší, 

než jsou doporučení pro nízkoproteinovou dietu, ovšem nízkoproteinová dieta má v jistých 

situacích opodstatnění. Jako řešení je doporučen individualizovaný dietní přístup 

s dietologickým poradenstvím, založený na nízkoproteinové dietě a průběžnými 

kontrolami, které zamezí nedostatečnému příjmu bílkovin a energie (Ko, Obi, Tortorici, & 

Kalantar-Zadeh, 2017). 

Nové důkazy ukazují, že starší dospělí potřebují více bílkovin než mladší dospělí. 

Starší populace je riziková z hlediska úbytku TH (malnutrice), zejména svalové hmoty 

(sarkopenie) což má za následek funkční pokles schopností a pokles přežití (Bauer et al, 

2013). Spotřeba bílkovin s věkem klesá, odhady hovoří o 15-35 % pod doporučený příjem 

bílkovin. Pod předpokládanou optimální hodnotu 1,2 g/kg TH/den spadá dokonce 50 až 

75 % starších osob. Dle studií je snížení příjmu bílkovin spojeno se ztrátou TH, zhoršením 

fyzické výkonnosti a zvýšenými zdravotními komplikacemi (Gray-Donald et al, 2014). Za 

přijatelnou, bezpečnou hranici, která může ochránit před úbytkem TH a svalové hmoty, je 

považován příjem bílkovin více jak 1 g/kg TH/den u zdravých starších osob. Příjem 

1-1,2 g/kg TH/den bílkovin je spojen s lepší fyzickou výkonností ve srovnání s nízkým 

obsahem bílkovin méně jak 0,8 g/kg TH/den u starších dospělých (Coelho-Júnior et al, 

2018; Gray-Donald et al, 2014). ESPEN doporučuje u zdravých starších lidí, příjem bílkovin 

alespoň 1,0-1,2 g/kg TH/den (Deutz et al, 2014). Mezinárodní studijní skupina pro 

přezkoumání potřeb proteinů ve stravě se stárnutím, studijní skupina PROT-AGE, 

doporučuje starším lidem (>65 let) stejný průměrný denní příjem. PROT-AGE uvádí příjem 

bílkovin ≥1,2 g/kg TH/den pro aktivní a sport vykonávající starší dospělé (Bauer et al, 2013). 

Pro starší osoby ohrožené podvýživou či již v podvýživě (již mají akutní nebo chronické 

onemocnění) ESPEN shodně se skupinou PROT-AGE doporučuje příjem bílkovin 

1,2-1,5 g/kg TH/den. Ještě vyšší příjem bílkovin doporučuje ESPEN u osob se závažným 

onemocněním nebo zraněním až zhruba 2 g/kg TH/den. Pro optimální udržení svalové 

funkce starších osob je doporučeno spolu s dostatečným příjmem bílkovin vykonávat 

každodenní fyzickou aktivitu nebo cvičení (trénink odolnosti, aerobní cvičení) po co nejdelší 

dobu (Bauer et al, 2013; Deutz et al, 2014). PROT-AGE doplňuje informaci, že vytrvalostní 

cvičení se doporučuje individuálně, dle bezpečnosti a tolerance jedince. Skupina PROT-AGE 

ještě uvádí, že starší lidé se závažným ledvinným onemocněním (Glomerular Filtration Rate 

<30 ml/min/1,73 m2), ale kteří nejsou na dialýze, tvoří výjimku a tito jedinci mohou 

potřebovat omezení příjmu bílkovin (Bauer et al, 2013). 

Potřeba příjmu bílkovin a energie je dána mnoha již zmíněnými faktory, ke kterým 

patří i zdravotní stav pacienta. Při onemocnění, sepsi, metabolickém stresu, malnutrici, 

rekonvalescenci a dalších onemocněních jsou nároky na bílkoviny a energii zvýšeny. Při 
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těchto stavech se obecně doporučuje pokrýt energetickou potřebu 25-35 kcal/kg TH/den 

a bílkoviny pokrýt v rozmezí 1,2-1,5 g/kg ideální TH/den (vztaženo k BMI 25 kg/m2) 

(Satinský et al, 2018; Weimann et al, 2017). Hodnoty energie a bílkovin se se mohou 

upravovat dle specifických nároků konkrétního zdravotního stavu pacienta (Weimann et al, 

2017). Příjem bílkovin u těchto specifických stavů překračuje i hranici 1,6 g/kg TH/den 

z důvodu zvýšených energetických nároků organismu (Zlatohlávek, 2016). Nutriční podpora 

tak může snížit svalový katabolismus a podpořit proteinovou syntézu (Sobotka, & Allison, 

2011). 

6.3.1.2 Tuky 

V naší stravě zastupují roli nejdůležitější energetické rezervy, zároveň jsou důležité 

svými strukturními funkcemi. Jsou složkami buněčných membrán a prekurzory pro syntézu 

eikosanoidů a dalších biologický účinných látek, zejména žlučových kyselin a steroidních 

hormonů. Mají hydrofobní charakter a jsou rozpouštědlem pro vitamíny rozpustné v tucích 

A, D, E, K. 

Dělíme je podle počtu dvojných vazeb na nasycené MK (SAFA), nenasycené MK 

s jednou dvojnou vazbou (MUFA), nenasycené MK s více dvojnými vazbami (PUFA), 

k nenasyceným MK lze řadit i konjugované MK. Podle počtu uhlíků v řetězci je dělíme na 

MK s krátkým řetězcem, se středně dlouhým řetězcem a dlouhým řetězcem (Kasper, 2015). 

Tuky ve stravě přijímáme z rostlinných zdrojů, těmi jsou rostlinné oleje, sója, mák, 

ořechy a další olejnatá semena bohatá na tuk, kokosový a palmový tuk (ovšem tyto dva 

poslední zdroje nejsou vhodné, pro velké zastoupení SAFA). Živočišnými zdroji jsou mléko, 

mléčné produkty, živočišný tuk (máslo, sádlo), červené maso (vepřové, hovězí, uzeniny), 

drůbež, ryby a rybí oleje. Živočišné zdroje jsou zastoupeny vyšším podílem SAFA a MUFA 

(Svačina, 2008). 

Další složkou tuků je cholesterol, zaujímající neměně důležitý význam v tukovém 

metabolismu. Je důležitý především pro tvorbu žlučových kyselin a steroidních hormonů. 

Přijímán je ve stravě (exogenní cholesterol) a tvořen syntézou v játrech, střevech 

(endogenní cholesterol) (Kasper, 2015). Cholesterol je významný rizikový faktor vzniku 

aterosklerózy a je důležité snižovat jeho množství. DDD cholesterolu je pro dospělé do 

300 mg/den (WHO, 2003; Společnost pro výživu, 2011). Cholesterol ve stravě významně 

nezvyšuje hladinu cholesterolu v krvi a tím i riziko kardiovaskulárních onemocnění, tak jak 

se dříve předpokládalo. Roli hraje spíše druh a množství konzumovaných tuků. Konzumace 

většího množství SAFA vede ke zvýšení LDL-cholesterolu, proto by ve stravě mělo dojít 

k nahrazení části SAFA pomocí MUFA a PUFA, které sníží cirkulující množství 

LDL-cholesterolu (Zlatohlávek, 2016). Výjimku tvoří lidé s genetickými mutacemi s citlivostí 

na přijímaný cholesterol. 
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Triacylglyceroly jsou jedním z dalších rizikových faktorů pro vznik aterosklerózy. 

Jejich zvýšené množství v plazmě může být způsobeno, při zachovaném celkovém množství 

tuků, vysokým poměrem SAFA ku PUFA. Taktéž vysoký energetický příjem zvyšuje 

koncentraci cholesterolu a triacylglycerolu v krvi (Společnost pro výživu, 2011). 

Působení TFA na kardiovaskulární systém je negativní. TFA zvyšují triglyceridy, 

lipoprotein (a), LDL-cholesterol (jeho molekuly se zmenšují a zvyšuje se jeho aterogenita) 

a dochází k poklesu HDL-cholesterolu. TFA jsou obsaženy v tuku přežvýkavců (v mléce) 

a v částečně ztužených tucích. Kyselině elaidové, vznikající při ztužování tuků, se přisuzují 

negativní účinky. Naopak domněnkou je, že kyselina vakcenová, obsažená v mléčných 

žlázách přežvýkavců, negativní účinky nemá. V EU je průměrný příjem TFA 2,3 g/den 

u mužů a 1,9 g/den u žen (Zlatohlávek 2016). Ve srovnání s SAFA zvyšují riziko onemocnění 

koronárních cév na 2,5 až 10-ti násobek (Kasper 2015). 

Podle MUDr. Zlatohlávka (2016) jsou velmi rizikové částečně ztužené tuky, 

v potravinách dovážených z ciziny, jelikož u nás je jejich výroba zakázána. Autorka 

profesorka Dostálová s kolektivem v roce 2014 analyzovala vzorek běžně dostupných tuků 

v ČR a zjistila v některých vyšší obsah TFA kolem 4 % (Brát, Doležal, & Dostálová, 2014). 

SAFA (kromě kyseliny stearové) zvyšují koncentraci cholesterolu v plazmě, 

především LDL-cholesterolu, MUFA ve stravě naopak cholesterol v krvi nezvyšují, je vhodné 

jimi nahradit SAFA ve stravě. PUFA (například kyselina linolová) snižují koncentraci 

LDL-cholesterolu. HDL-cholesterol snižuje kyselina linolová a v menší míře i kyselina olejová 

(Společnost pro výživu, 2011). Ve stravě je důležitý jednak celkový příjem tuků, ale 

i vzájemný poměr mezi nasycenými a nenasycenými MK a tělesná aktivita. Tyto faktory 

zejména ovlivňují vznik aterosklerózy (Společnost pro výživu, 2011; Zlatohlávek, 2016). 

6.3.1.2.1 Esenciální MK 

Jedná se o PUFA s dvěma a více volnými vazbami. Řadíme sem ω-6 kyselinu 

linolovou a ω-3 kyselinu α-linolenovou (ALA). ALA je prekurzorem pro tvorbu 

semiesenciálních kyselin s dlouhý řetězcem EPA, DHA a kyseliny arachidonové. Tvorba EPA 

a DHA závisí na příjmu kyseliny linolové, ta musí být v poměru 5:1 (kyselina linolová ku 

kyselině α-linolenové). Kyseliny linolová a α-linolenová soupeří o jeden enzymový systém 

pro přeměnu na EPA, DHA či kyselinu arachidonovou. Pokud je příjem kyseliny linolové 

větší, EPA a DHA se nevytvoří. ALA je prekurzorem nanejvýš jen z 10 % (Společnost pro 

výživu; Zlatohlávek, 2016). MK ω-3 se dají považovat za protizánětlivé a antitrombotické, 

kyselina arachidonová má opačné účinky. MK ω-3 s dlouhým řetězcem (EPA) jsou 

prekurzorem ω-3 eikosanoidů, které mají kardioprotektivní vlastnosti a preventivní účinek 

před vznikem srdečních infarktů (Svačina, Müllerová, & Bretšnajdrová, 2013; Společnost 

pro výživu, 2011). 
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EPA a DHA jsou hojně zastoupeny především v mořských rybách. Ve stravě české 

populace jsou mořské ryby a výrobky z nich konzumovány málo, proto by se měl 

alternativně zvýšit jejich příjem (Společnost pro výživu, 2011). Zástupci potravin, ve kterých 

se esenciální MK vyskytují, jsou mořské ryby, zejména tučné (makrela, losos, aj.), rybí olej, 

rostlinné oleje a mořské řasy (Kasper, 2015). Pro zvýšení příjmu esenciálních ω-3 a ω-6 MK 

se tak v potravinářství využívá suplementace krmiv pro zvířata. 

Z nenasycených MK konzumujeme nejvíce kyselinu linolovou, ta je obsažená ve 

slunečnicovém, sójovém a oleji z kukuřičných klíčku. Ve vlašských ořeších, lněném 

a řepkovém oleji je hojně zastoupená kyselina α-linolenová (Kasper, 2015; Zlatohlávek, 

2016). 

6.3.1.2.2 Doporučené dávky 

V dnešní době je potřeba tuky omezovat, protože jejich příjem je v obecné populaci 

vysoký. Vysoký příjem tuků úzce souvisí s výskytem především kardiovaskulárních 

onemocnění, dyslipoproteinémií, aterosklerózou, nadváhou a obezitou. Současná 

doporučení uvádějí příjem tuků ve stravě od 20 % do maximálně 30-35 % z CEP. FAO spolu 

s WHO doporučuje minimální celkový příjem tuků u dospělých 15 % z CEP, pro ženy 

v reprodukčním věku a dospělé s BMI <18,5 kg/m2, zejména v rozvojových zemích 20 % 

z CEP, pro zajištění adekvátní TH a příjmu energie u podvyživených populací. A nanejvýš 

doporučují příjem 35 % tuků z CEP (FAO, 2010). EFSA uvádí snížit dolní hranici na 20 % 

a horní hranici maximálně na 35 % tuků z CEP (Panel on Dietetic Products, Nutrition, and 

Allergies, NDA EFSA, 2017). Skandinávská doporučení, z roku 2012 doporučují zvýšení 

příjmu tuků na 25-40 % z CEP, z důvodu snížení příjmu jednoduchých sacharidů. Zároveň 

doporučují nesnižovat příjem pod 20-25 % z CEP z hlediska nedostatečného pokrytí 

vitamínů rozpustných v tucích a MK. Nízký obsah tuků ve stravě má tendenci snižovat 

HDL-cholesterol, zvyšovat koncentraci triacylglyceroly v séru a snižovat glukózovou 

toleranci (Nordic Council of Ministers, 2014). Pro českou populaci se doporučuje příjem 

tuků do 30 % z CEP, pro osoby s lehkou až střední prací. Současně je uvedeno, že výhodnější 

je snížit příjem tuků na 25 % z CEP (Společnost pro výživu, 2011). 

Z DDD tuků 30 % z CEP, má být podíl SAFA maximálně z 1/3 (10 % z CEP) (Společnost 

pro výživu, 2011; FAO, 2010). American Heart Association doporučuje 5-6 % SAFA z CEP 

(Eckel et al, 2014). EFSA hodnotu neuvádí, ovšem tvrdí, že příjem by měl být co nejnižší 

(EFSA, 2010). 

MUFA a PUFA by měly zastupovat 2/3 příjmu všech MK. MUFA by měly být 

zastoupeny 10-15 % z CEP (FAO, 2010; Společnost pro výživu, 2011). Skandinávie má tyto 

doporučení lehce vyšší, 10-20 % MUFA z CEP (Nordic Council of Ministers, 2014). 
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Příjem PUFA by měl dosáhnout 7-10 % z CEP, s poměrem konzumace kyseliny 

linolenové (ω-6) ku kyselině α-linolenové (ω-3) = 5:1 (Společnost pro výživu, 2011). 

WHO/FAO z roku 2010 doporučuje PUFA v množství 6-11 % z CEP. Kyselina linolová 

a α-linolenová by měly být zastoupeny 3 % z CEP, včetně minimálně 0,5 % kyseliny 

α-linolenové (Společnost pro výživu, 2011). Pro těhotné a kojící doporučuje Skandinávie 

tyto MK nejméně 5 % z CEP včetně 1 % z CEP ω-3 MK (z toho minimálně 200 mg DHA) 

(Nordic Council of Ministers, 2014). Množství přijímaných PUFA ve skandinávských zemích 

je doporučeno 5-10 % z CEP se zastoupením minimálně 1 % z CEP ω-3 MK (Nordic Council 

of Ministers, 2014). Stejné hodnoty doporučuje EFSA evropským populacím (EFSA, 2012). 

Účinek ω-3 a ω-6 MK se považuje za protektivní ve snížení rizika kardiovaskulárních 

onemocnění. DDD EPA a DHA, pro dospělou evropskou populaci, z hlediska 

kardiovaskulárních onemocnění jsou mezi 250-500 mg/den, kdy dávka 250 mg EPA a DHA 

denně je považována za dostatečnou v primární prevenci u zdravých subjektů (EFSA, 2017). 

Dávky DACH uvádí, že příjem 0,25-1 g/den EPA/DHA snižují celkovou a kardiální mortalitu 

(Společnost pro výživu, 2011). V primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění je 

doporučení PUFA cca 0,5-2 % z CEP, v sekundární prevenci dokonce cca 2 g a více (nad 1 % 

z CEP) (EFSA, 2017; Zlatohlávek, 2016). V roce 2010 FAO ve spolupráci s WHO aktualizovali 

hodnoty pro příjem ω-6 na 2,5-9 % z CEP a ω-3 na 0,5-2 % z CEP. 

Nová Francouzská doporučení týkající se tuků, hovoří o jejich příjmu 35-40 % z CEP. 

Všechny SAFA mají být nižší než 12 % z CEP, pod 8 % z CEP mají být obsaženy kyselina 

laurová, myristová a palmitová, pod 15-20 % z CEP kyselina olejová. Poměr kyseliny 

linolové ku kyselině α-linolové má být nižší než 5, kyselina α-linolenová má být nižší než 1 % 

z CEP, DHA a EPA má být v množství 250 mg/den (Legrand, 2013). Příkladem je doporučení 

tuků pro populaci Velké Británie, ty uvádějí snížit jejich příjem pod 35 % z CEP, snížit příjem 

SAFA pod 11 % z CEP, příjem TFA pod 2 % z CEP (Public Health England, 2011). 

Pro Českou republiku i ostatní evropské státy je dle WHO doporučeno snížit příjem 

TFA pod 1 % z CEP (FAO, 2010). Příjem TFA nad 2 % z CEP má prokazatelné riziko vzniku 

kardiovaskulárních onemocnění (FAO, 2010; Společnost pro výživu, 2011). Příjem TFA do 

1 % z CEP mají ve svých doporučeních již například Maďarsko, Island, Lotyšsko, Norsko 

a Dánsko, které zavedly právní zákazy, omezující procentuální podíl umělých TFA v olejích 

a tucích. V Dánsku je tento limit pouze 2 % (2 g na 100 g) TFA. Ostatní země, včetně Litvy 

a Švédska, následují tento trend (Lordan, Tsoupras, Mitra, & Zabetakis, 2018). 

WHO spolu s Resolve to Save Lives oznámilo 14. května 2018, iniciativu REPLACE, 

kdy do roku 2023 má dojít ke snížení množství TFA, prostřednictvím snížení průmyslové 

výroby. Jedná se o globální iniciativu k odstranění rizikových faktoru pro kardiovaskulární 

onemocnění. Iniciativa hovoří o snížení příjmu pod 1 % TFA z CEP. Konkrétním 

doporučením je nahrazení TFA pomocí PUFA (Ghebreyesus, & Frieden, 2018). 
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6.3.1.3 Sacharidy 

Sacharidy v lidské stravě jsou největšími nositeli energie, v západních zemí z cca 

50 % (Kasper, 2015). Důležitý význam jejich příjmu je udržení stálé hladiny glukózy v krvi, 

stálé acidobazické rovnováhy, zásobní látky (glykogenu) pro svalovou práci a jako součást 

podpůrného systému kostí, pojivového systému a součástí mnoha dalších biologických 

látek (Vokurka, & Hugo, 2008). 

Sacharidy dělíme podle počtu cukerných jednotek na monosacharidy, 

oligosacharidy, a polysacharidy. 

V přírodě jsou nejvíce obsaženy v rostlinných zdrojích, v lidské stravě jsou to 

především obilniny a produkty z nich, dále ovoce, zelenina, luštěniny, brambory 

a dnes hojně cukr (třtinový, řepný). Zařadit lze i mléko a mléčné výrobky, vaječný bílek či 

víno (glukóza), aditiva, barviva, zahušťovadla v potravinářství, rostlinné gumy 

polysacharidů, slizy, mořské řasy a plody – tyto ale nejsou významným zdrojem pro člověka 

(Zlatohlávek, 2016). 

6.3.1.3.1 Vláknina 

Vlákninou rozumíme polysacharidy, rezistentní oligosacharidy a nepolysacharidové 

polymery (lignin). Vláknina je dvojího druhu, rozpustná (využitelná, podléhající enzymům 

zažívacího traktu) a nerozpustná (nevyužitelná, nepodléhající enzymům). Rozpustné 

polysacharidy (pektin, inulin) jsou zdrojem energie a nerozpustné polysacharidy (celulóza, 

hemicelulóza, lignin) jsou fermentovány mikroflórou zažívacího traktu na MK, vodík, metan 

a oxid uhličitý. MK s krátkým řetězcem (kyselina octová, máselná, propionová) jsou 

zdrojem energie pro enterocyty. Rozpustná vláknina podporuje růst protektivních bakterií 

(enterobakterií), imunitu střevního systému, je důležitá v prevenci kolorektálního 

karcinomu, divertikulózy, zácpy, žlučníkových kamenu, nadváhy, hypercholesterolémie, 

DM a aterosklerózy. Protektivní role vlákniny je v případě nerozpustné ve zvýšení objemu 

stolice a tím čištění střevní sliznice, zkrácení doby a plochy kontaktu toxických látek se 

střevní sliznicí. Rozpustná vláknina zpomaluje transport v zažívacím traktu, zamezuje 

průniku některých živin přes střevní stěnu a zpomaluje vstřebávání glukózy (prevence náhle 

hyperglykémie) (Společnost pro výživu, 2011; Zlatohlávek, 2016). Zdrojem vlákniny jsou 

celozrnné výrobky, luštěniny, ořechy, ovoce, zelenina. 

Příjem vlákniny ve stravě je doporučen pro dospělé na 30-35 g (FAO, 1998; 

Zlatohlávek, 2016). Při nižším, než doporučeném energetickém příjmu musí být poměr 

vlákniny k energetickému příjmu vyšší. Doporučený poměr vlákniny ku energetickému 

příjmu je 10 g/1000 kcal. (Společnost pro výživu, 2011). Skandinávie uvádí 25-35 g/den 

nebo 3 g/MJ/den a EFSA uvádí minimální příjem 25 g/den (EFSA, 2017; Nordic Council of 

Ministers, 2014). 
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6.3.1.3.2 Jednoduché sacharidy 

V populaci obecně nazývané cukry. Ve stravě populace západních zemí se uvádí 

konzumace 10 % cukrů z CEP. Problémem příjmu jednoduchých cukrů (monosacharidy 

a disacharidy, rafinované a modifikované škroby) je to, že při jejich nadměrném příjmu 

dochází k vysokému příjmu energie v malém objemu, k nedostatečnému příjmu 

esenciálních živin a balastních látek a rychlému vzestupu glykémie. 

V naší stravě se jedná zejména o sacharózu, která je při výrobě čištěna a zbavena 

důležitých látek pro lidský organismus. Dalším negativním faktorem je spojitost konzumace 

jednoduchých (volných) cukrů s příjmem tuků (sladkosti, nasycené tuky) kdy narůstá příjem 

energie i nevhodných tuků (Kasper, 2015). Ale i vyšší dávky fruktózy vedou ke zvýšenému 

příjmu energie, zvýšení triacylglycerolu v séru (to i při nižší hodnotě fruktózy a bez příjmu 

nadbytečné energie), zvýšení obsahu tuku v játrech a svalech a ke zvýšení 

inzulinorezistence. U glukózy je podobný mechanismus při nadměrném množství cukrů. 

Nadměrný příjem fruktózy (150 g/den) u dospělých vede ke zvýšení inzulínové rezistence 

a zvýšenému riziku DM, při dávkách fruktózy vyšších než 250 g/den způsobuje inzulínem 

vyvolané potlačení produkce jaterní glukózy (Macdonald, 2016). 

WHO (2015) doporučuje snížit příjem monosacharidů a disacharidů přidávaných do 

potravin a nápojů (příkladem je uveden kečup, limonády) a snížit příjem potravin, kde se 

vyskytují přirozeně (med, sirupy, ovocné šťávy, džusy). Podle WHO z roku 1998 je 

doporučeno konzumovat volné cukry (rafinované cukry, monosacharidy, disacharidy, 

modifikované škroby a sirupy) umírněně (Společnost pro výživu, 2011; FAO, 1998). WHO 

(2003), EFSA (2017) a Skandinávie (Nordic Council of Ministers, 2014) klade důraz na snížení 

jednoduchých cukrů pod 10 % z CEP (Společnost pro výživu, 2011). Novější doporučení 

WHO dokonce doporučuje další snížení příjmu jednoduchých cukrů pod 5 % z CEP. WHO 

(2015) toto doporučení nevztahuje na cukry v čerstvém ovoci, zelenině, v cukrech 

přirozené se vyskytujících (například mléku). 

6.3.1.3.3 Doporučené dávky 

Hlavním zdrojem sacharidů by měly být potraviny obsahující polysacharidy. 

Množství přijímaných sacharidů by mělo být stanoveno individuálně, dle energetické 

potřeby a potřeby pokrytí bílkovin a tuků. Ve smíšené stravě se obecně doporučuje příjem 

sacharidů 50-55 % z CEP (Společnost pro výživu, 2011). Skandinávie ve svých doporučeních 

uvádí celkový příjem sacharidů 45-60 % z CEP, ale při plánování příjmu stravy jen 52-53 % 

z CEP (Nordic Council of Ministers, 2014). Stejné hodnoty 45-60 % z CEP uvádí EFSA (2017), 

ovšem v kombinaci se sníženým příjmem tuků a SAFA. WHO doporučuje minimálně 55 % 

z CEP (FAO, 1998). 

Příjem škrobů a vlákniny nabývá na významu i pro obsah esenciálních živin 

a sekundárních rostlinných látek. Při nižším příjmu sacharidů, nežli je doporučeno se dle 
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epidemiologických studií navyšuje o toto množství příjem tuků (zejména SAFA), které 

vedou ke vzniku faktoru podporující vznik civilizačních onemocnění (Kasper, 2015; 

Společnost pro výživu, 2011). 

Nejnižší, možný příjem sacharidů uvádí dávky DACH 25 % z CEP. Nadměrný denní 

příjem, nad 400-500 g sacharidů ze stravy není vhodný, protože dochází ke zvýšení syntézy 

SAFA de-novo z glukózy a uložení do tukové tkáně. Při vysokém příjmu, ovšem ne tak 

vysokém (500 g/den), jsou sacharidy přednostně oxidovány nebo uloženy do zásoby jako 

glykogen (Společnost pro výživu, 2011). Zvýšené i snížené množství sebou nese zvýšená 

zdravotní rizika a úmrtnost. Vliv má složení stravy, pacienti konzumující nízké dávky 

sacharidů spolu se živočišnými zdroji bílkovin a tuků měli vyšší výskyt úmrtí, oproti těm, 

kteří konzumovali sacharidy s rostlinnými zdroji bílkovin a tuků (role příjmu nasycených 

a nenasycených MK) (Seidelmann, Claggett, Cheng, & Henglin, 2018). 

6.3.2 Mikronutrienty 

6.3.2.1 Minerální látky a stopové prvky 

Mikronutrienty se dělí na minerální látky s vyšší potřebou – makroelementy, 

mikroelementy a stopové prvky. Makroelementy jsou v lidském těle obsaženy více jak 

50 mg/kg TH a jejich DDD je větší než 100 mg/den. Mikroelementů a stopových prvků je 

v těle obsaženo méně než 50 mg/kg TH a jejich DDD je méně jak 100 mg/den, obvykle 

několik mg/den. (Svačina, 2008). Výjimkou je železo, které se řádí mezi stopové prvky a jeho 

koncentrace v těle je 60 mg/kg TH. (Kasper, 2015). 

Mikronutrienty nejsou nositeli energie, ale jsou potřebné pro fungování organismu, 

účastní se metabolických, enzymatických pochodů, jsou součást hormonů a enzymů 

(Kasper, 2015; Zlatohlávek, 2016). Ultrastopové prvky, kterými jsou arzén, bór, brom, 

kadmium, fluor, olovo, lithium, nikl, křemík, cín a vanad jsou obsaženy méně než 1 μg/g či 

50 ng/g v tkáňové sušině a jejich esencialita není potvrzena u všech (Kasper, 2015). 

Nedostatek minerálních látek a stopových prvků může být způsoben mnoha 

příčinami, nedostatečným příjmem či špatném složení stravy, onemocněním či poruchami 

gastrointestinálního traktu (například malabsorpce, zánětlivé střevní onemocnění, průjmy, 

zvracení a další), poruchami orgánů (ledvin, jater, slinivky), metabolickými či psychickými 

onemocněními, při alkoholismu, podáváním léků (například diuretika) (Zlatohlávek, 2016). 

6.3.2.1.1 Sodík 

Jedná se o minerální látku, hlavní extracelulární kationt. Hlavní funkcí sodíku je 

udržování osmotického tlaku v těle, homeostázy vody a acidobazické rovnováhy (Kasper, 

2015). Hodnota minerálu je v organismu přísně řízená aldosteronem, nepřímo 

antidiuretickým hormonem a reninem (Rokyta, 2016). 
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Nadbytek sodíku v organismu přispívá ke vzniku arteriální hypertenze, ke zvýšení 

kardiovaskulární mortality a morbidity, vyššímu výskytu žaludečních vředu a vzniku 

osteoporózy. Nedostatek sodného iontu vede k projevům slabosti, zmatenosti, malátnosti, 

až k poruchám vědomí a kómatu (Kasper, 2015; Zlatohlávek, 2016). 

DDD pro zdravé dospělé a dospívající je 550 mg/den sodíku nebo je vyjádřená 

množstvím příjmu kuchyňské soli na 2-5 g/den. (Rokyta, 2016; Společnost pro výživu, 

2011). 

Ve stravě je příjem sodíku přednostně z kuchyňské soli. 

6.3.2.1.2 Draslík 

Hlavní intracelulární kationt potřebný k zachování elektrolytové homeostázy těla, 

přispívá k udržení acidobazické rovnováhy, k udržení nervosvalového napětí buněk (hlavně 

srdce, svaly, nervy) a růstu buněčné hmoty (Zlatohlávek, 2016). 

Projevy nedostatku draslíku jsou nervově-svalové poruchy, poruchy peristaltiky až 

vznik paralytického ilea, poruchy srdečního rytmu s možnou zástavou srdce či mírnější 

projevy jako brnění, parestezie, svalové slabosti. Naopak nadbytek iontu v organismu 

způsobuje hypertenzi a poruchy srdečního rytmu. (Kasper, 2015; Společnost pro výživu, 

2011; Zlatohlávek, 2016). 

DDD draslíku podle DACH je pro zdravé dospělé 2000 mg/den (Společnost pro 

výživu, 2011). EFSA (2017) uvádí DDD draslíku 3500 mg/den. 

Draslík se vyskytuje převážně v rostlinné stravě, především v zelenině (například 

brambory, špenát), ovoci (například banán, brambory) a ořeších. 

6.3.2.1.3 Vápník 

Nezbytný minerál pro metabolismus kostí a zubů, důležitý pro přenos signálu přes 

buněčnou membránu, pro převodní systém srdce, pro svalovou kontrakci. Spolupodílí se 

na srážlivosti krve a je nutný v enzymatických reakcích. Z 99,9 % je vápník pevně vázán 

v kostech a jen 0,1 % je mobilní, v plazmě je v ionizované formě. Intracelulární vápník 

ovlivňuje kontrakci svalu a dráždivost nervového systému. (Kasper, 2015; Zlatohlávek, 

2016). Koncentrace vápníku v séru je vždy regulována. Regulační mechanismy a faktory, 

které ovlivňují výslednou rovnováhu, jsou: přísun vápníku z potravy, resorpce ze střeva 

(podíl vitamínu D), mobilizace z kostí nebo ukládání do kostí (hyperkalcemický vliv 

parathormonu, vliv kalcitriolu a kalcitoninu) a vylučování ledvinami (Kasper, 2015; Rokyta, 

2016). 

Rizika z nadbytku příjmu vápníku jsou, vznik ledvinových kamenů 

(u predisponovaných osob) a hyperkalcémie s ukládáním kalcia do měkkých tkání. Akutní 
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nedostatek vápníku způsobuje zvýšenou nervosvalovou dráždivost a chronický nedostatek 

– osteoporózu (Kasper 2015; Zlatohlávek, 2016). 

DDD vápníku pro dospělou populaci je doporučen 1000 mg/den (Společnost pro 

výživu, 2011). EFSA (2017) uvádí DDD vápníku pro dospělé 950-1000 mg/den s maximální 

horní tolerovanou hranici příjmu vápníku 2500 mg/den. Vzhledem k důležitosti vápníku při 

růstu a vývoji jsou uvedeny i hodnoty pro děti, dospívající, těhotné a kojící ženy. Pro věk 

1-4 let je doporučeno 600 mg vápníku/den, do 13 let věku se kalcium postupně navyšuje 

na doporučených 1200 mg/den, pro děti. Pro věkové rozmezí 13-19 let se jedná o 1200 mg 

kalcia/den (Společnost pro výživu, 2011). Shodnou hodnotu vápníku doporučují i Spojené 

státy americké pro děti 9-18 let. Pro dospělé 31-50 let uvádějí 1300 mg vápníku/den. Pro 

starší dospělé, nad 50 let, se předpokládá vyšší potřeba vápníku 1200 mg/den v kombinaci 

s 20 µg vitamínu D denně, z důvodu snížené absorpce vápníku (Společnost pro výživu, 

2011). Podle Zlatohlávka (2016) je DDD vápníku 1200-1300 mg/den pro adolescenty a pro 

děti dle věku 800-1000 mg vápníku/den. Těhotné a kojící mají potřebu kalcia zvýšenou, 

DDD je obdobná jako u adolescentů, 1200-1300 mg/den (Zlatohlávek, 2016). 

Kalcium se nalézá zejména v mléčných výrobcích, mléku, celozrnných výrobcích, 

tvrdé vodě, máku, ořeších, minerálních vodách s obsahem vápníku a fosfátu, v některých 

druzích zeleniny (například brokolici, kapustě, pórku). Vstřebávání kalcia ovlivňuje 

využitelnost ze stravy. Rostlinné zdroje snižují vstřebatelnost pro svůj obsah fytátů, 

šťavelanů, oxalátů a kyselinu uronovou, které tvoří špatně rozpustné a vstřebatelné 

sloučeniny. Roli hraje i přítomnost dalších složek jako je vitamín D, hořčík, fosfor, obsah 

bílkovin, soli a další (Kasper, 2015; Zlatohlávek, 2016). 

6.3.2.1.4 Hořčík 

Elektrolyt obsažený zejména v intracelulárním prostoru, který je součástí 

metabolismu kostí a svalů, v nichž je také uložen, je nutný pro aktivaci enzymatických reakcí 

v organismu. Podílí se na kontrakci svalových vláken a nervovém přenosu vzruchů 

(Zlatohlávek, 2016). 

Nedostatek hořčíku je praxi běžný a projevy jsou zvýšená neuromuskulární 

dráždivost, svalová slabost až křeče a při deficitu dalších minerálů i poruchy srdečního 

rytmu (Kasper, 2015; Zlatohlávek, 2016). Nadbytek hořčíku jé méně častý, neboť zdravý 

organismus ho dokáže vyloučit. 

DDD hořčíku pro dospělé a dospívající muže ve věkové kategorii 15-24 let je 

stanovena na 400 mg a od 25 let až do stáří (65 let a výše) 350 mg. Pro dospělé a dospívající 

ženy 15-18 let je stanovena DDD hořčíku na 350 mg, pro ženy ve věkové skupině 19-24 let 

na 310 mg hořčíku/den, od 25 let až do stáří (65 let a výše) na 30 mg hořčíku/den. V USA 

jsou doporučené dávky hořčíku stanoveny pro muže (19-30 let) na 400 mg/den a pro ženy 
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ve stejném věkovém rozmezí na 310 mg/den (Společnost pro výživu, 2011). Doporučení od 

EFSA (2017) uvádí DDD hořčíku pro dospělé ženy 300 mg a pro dospělé muže 350 mg. Horní 

hranice příjmu hořčíku z potravinových doplňků, minerálních vod a obohacených potravin 

je uváděn 250 mg/den, příjem z běžných potravin a tekutin není započítán (EFSA, 2017; 

Společnost pro výživu, 2011). Příjem hořčíku by měl být navýšen při práci v horku, při 

špičkovém sportu, při velkém pocení v horkém počasí, neboť ztráty minerálu jsou zvýšené 

(Společnost pro výživu, 2011). 

Uváděnými zdroji magnézia jsou celozrnné výrobky, zelené části rostlin, ořechy, 

luštěniny, ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky, luštěniny, tvrdá voda, čaj a káva. 

6.3.2.1.5 Fosfor 

Nitrobuněčný iont vyskytující se v anorganické formě (uložen v kostech a zubech) 

a v organických sloučeninách (fosfolipidy, fosfoproteiny, nukleové kyseliny). V ATP 

(adenosintrifosfát) je nositelem makroergních fosfátových vazeb, přenášejících energii 

(Rokyta, 2016). Anorganický fosfát se spolupodílí v acidobazické rovnováze na udržování 

pH. Regulace fosfátu v organismu je řízena parathormonem (Společnost pro výživu, 2011; 

Zlatohlávek, 2016). 

U zdravých osob je zjišťován spíše nadbytečný příjem tohoto minerálu, kdy 

kompenzačně dochází ke zvýšené produkci parathormonu, který způsobí zvýšené 

vylučování vápníku z kostí, s možným vznikem osteoporózy. Při velmi nízké koncentraci 

fosfátů v séru vzniká metabolická acidóza, osteomalacie, periferní neuropatie, poruchy 

funkcí erytrocytů, leukocytů či poruchy nervového systému. Nízké koncentrace fosfátů se 

projevují u refeeding syndromu (Společnost pro výživu, 2011; Zlatohlávek, 2016). 

Pro dospělé je DDD fosforu 700 mg a podle EFSA (2017) 550 mg (Společnost pro 

výživu, 2011). 

Zdrojem fosforu ve stravě je zejména maso, masné výrobky, ryby, mléko, mléčné 

výrobky, obiloviny, luštěniny, žloutek a ořechy. 

6.3.2.1.6 Jód 

Jód je součástí hormonů štítné žlázy, trijodtyroninu (T3) a tyroxinu (T4), ovlivňujících 

bazální metabolismus, pochody růstu a vývoje a mnohé další metabolické funkce (Kasper, 

2015; Zlatohlávek, 2016). 

Chybění tohoto prvku ve stravě stojí za vznikem nejčastějšího onemocnění 

z nedostatku stopových prvků – strumě. (Kasper, 2015). Při vývoji dětského organismu vede 

nedostatek jódu ke kretenismu (postnatálně i prenatálně). Projevem nedostatku může být 

hypotyreóza, funkční poruchy, poškození tělesného a duševního vývoje, poruchy 

mentálních funkcí, opoždění fyzického vývoje, poruchy plodnosti, zvýšená perinatální 



 

40 

a novorozeneckou úmrtnost. Závažnost poruchy z nedostatku jódu závisí na velikosti 

deficitu a věku nemocného. Nedostatkem jódu jsou nejvíce ohroženi děti, těhotné a kojící 

ženy, vegetariáni a vegani. V těhotenství a období kojení je nutnost doplňovat jód pro 

správný vývoj plodu a jeho následné kognitivní a fyzické schopnosti. Nadbytek jódu se může 

vyvinout u příjmu několikanásobně překročené DDD. Příznaky nadbytku jódu jsou struma, 

tyreotoxická krize, akné. (Kasper, 2015; Zlatohlávek, 2016). 

DDD jódu je od 15 do 50 let 200 µg, pro vyšší věk je doporučená hodnota 180 µg 

(Společnost pro výživu, 2011). WHO stanovuje DDD jódu pro dospělé 150 µg, ale současně 

doporučuje hodnoty příjmu jódu navýšit na 2 µg/kg TH/den (Kasper, 2105). Doporučení od 

EFSA (2017) je 150 µg/den jódu pro dospělé s horní tolerovanou hranicí při dlouhodobém 

příjmu jódu 600 µg/den. 

V populaci je příjem jodu nedostatečný, velmi výjimečně jsou konzumovány 

přirozené zdroje, kterými jsou mořské ryby, mořské plody a řasy. Doplnění jódu je v ČR 

doporučeno výhradně jodovanou kuchyňskou solí, ta je obohacená o jód, v zákonem 

stanovené dávce 27±7 mg jodičnanu draselného na kg kuchyňské soli (Vyhláška 

č. 398/2016 Sb.: Prováděcí vyhláška k zákonu o potravinách – komoditní požadavky, 2016; 

Zlatohlávek, 2016). Příjem jódu v potravinách závisí na obsahu jódu v půdě a v krmivech po 

hospodářská zvířata (Společnost pro výživu, 2011). 

6.3.2.1.7 Železo 

V organismu je železo obsaženo v množství cca 60 mg/kg TH. Jedná se o nejčastější 

karenční prvek a nejohroženější skupinou jsou děti, mladiství, mladé ženy, vegetariáni, 

laktoovovegetariáni a vegani. Hlavní funkcí železa je účast při transportu kyslíku jako 

součást barviv myoglobinu a hemoglobinu a je součástí různých enzymů (Kasper, 2015). 

Za nedostatkem železa v organismu stojí ztráty krvácením, zejména chronické 

krvácení do trávicího traktu, menstruační krvácení, dále porušená resorpce při 

malabsorpčním syndromu, při zánětech, příjem stravy chudé na obsah železa, snížený 

příjem stravy či achlorhydrie (Kasper, 2015). Nedostatek železa se projevuje sideropenickou 

anémií, kožními a slizničními změnami, poruchami růstu nehtů, vlasů, při vyšším deficitů 

železa dušností, závratěmi a bolestí hlavy. 

Nadměrný, dlouhodobý perorální příjem vysokých dávek železa (dlouhodobé 

vysoké dávky nad skutečnou potřebu) způsobí ukládání železa se vznikem depozit v játrech, 

slinivce břišní, srdečním svalu (Kasper, 2015). Tento stav z běžné stravy nehrozí i vzhledem 

k tomu, že železo se ze stravy vstřebává zhruba z 7-20 % (vliv hrají zdroje ve stravě). 

Nadbytek tak může být způsoben léky nebo genetickým onemocněním hemochromatózou, 

kdy se ukládá přebytečné železo v orgánech a tkáních s jejich následným poškozením 

(Vokurka, & Hugo, 2008). 
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DDD železa se liší jak věkem, tak pohlavím. Pro dospívající muže ve věku 15-18 let je 

doporučeno přijímat 12 mg železa a od 19 let je doporučený příjem 10 mg železa. Pro ženy 

ve věku 10-51 let je DDD železa 15 mg, pokrývající běžné ztráty menstruací a od 51 let je 

DDD železa 10 mg (vliv menopauzy) (Společnost pro výživu, 2011). Podle EFSA (2017) je 

DDD pro dospělé menstruující ženy (18-40 let) 16 mg železa, pro postmenopauzální ženy 

(nad 40 let) 11 mg železa a pro dospělé muže 11 mg železa. 

Vhodnými zdroji železa jsou živočišné potraviny, obsahující hemové železo, které se 

lépe vstřebává oproti nehemovému železu. Těmito potravinami jsou maso, zejména 

červené, vnitřnosti a ryby. Nehemové železo je obsaženo v rostlinných zdrojích (například 

špenát, fazole, luštěniny, kakao). 

Vstřebávání železa zvyšuje přítomnost kyselin (pH prostředí), zejména kyselina 

chlorovodíková, přítomnost vitamínu C či jiných organických kyselin (kyselina citronová, 

mléčná). Využití železa z potravy snižují fytáty, fosfáty, oxaláty, kyselina šťavelová, taniny, 

ligniny, které tvoří s železem nerozpustné komplexy. (Společnost pro výživu, 2011; 

Zlatohlávek, 2016). Pro zvýšení přijmu železa v populaci, lze fortifikovat potraviny. V USA 

a Švédsku k tomuto kroku přistoupily (Kasper, 2015). 

6.3.2.1.8 Fluór 

Význam prvku je pro správný vývoj zubů a kostí a má antikariogenní účinek (Kasper, 

2015). Při vývoji zubní skloviny a dentinu u dětí se zabudovává do hydroxyapatitu, který je 

odolnější vůči kyselinám a s nižší pravděpodobností vzniku zubního kamene (EFSA, 2017). 

Nadbytek prvků způsobuje poruchy tvorby skeletu, při chronickém nadbytku – 

fluorózu, ta se ovšem vyskytuje jen endemicky v oblastech s velkým obsahem fluoridů 

v pitné vodě. Při akutním příjmu fluóru, nad 1 mg/kg TH, může vzniknout toxicita s projevy 

nevolnosti, zvracení a bolestí břicha. (Kasper, 2015; Společnost pro výživu, 2011). 

Hodnocení dostatečného přijmu fluoridu je v závislosti na obsahu v pitné vodě, 

v doporučených potravních doplňcích a fluorizaci kuchyňské soli. Doporučené hodnoty 

přiměřeného celkového příjmu fluóru jsou u mužů od 13-19 let 3,2 mg/den a od 19 let 

3,8 mg/den. Pro ženy ve stejném věkovém rozmezí uvádí tyto doporučení 2,9 respektive 

3,1 mg fluóru/den (Společnost pro výživu, 2011). Horní hranici příjmu fluoridu EFSA (2017) 

uvádí na 0,12 mg/kg TH/den. 

Fluór se vyskytuje v malých množstvích v mase, rybách, drůbeži, je obsažen i v obilí, 

bramborách, listové zelenině, ovoci, mořských produktech, ve velké míře je uváděn obsah 

v černém čaji (Kasper, 2015). V pitné vodě se považuje za optimální příjem fluoridů cca 

1 mg/l, při příjmu tohoto množství fluoridů v pitné vodě se považuje přidaná suplementace 

fluoridů, fluoridových tablet a fluorizace vody zbytečná (Společnost pro výživu, 2011). Při 
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této hodnotě fluoridů v pitné vodě doporučuje EFSA příjem fluoridů 0,05 mg/kg TH/den 

z vody i stravy (EFSA, 2017). 

6.3.2.1.9 Zinek 

Prvek, který je součástí mnoha enzymů, podílejících se na metabolismu základních 

složek výživy, metabolismu nukleových kyselin, hormonů, receptorů. Dále je významný 

v imunitním systému a při tvorbě a působení inzulinu (Společnost pro výživu, 2011). 

Předpokládá se nutnost zinku pro působení inzulinu na buňku (Zlatohlávek, 2016). Zinek 

zastává důležitou roli i v acidobazické rovnováze, je důležitý pro růst, hojení a vývoj tkání, 

imunitu, spermatogenezi (Rokyta, 2016). 

Projevy nedostatku jsou kožní (dermatitidy, vypadávání vlasů), gastrointestinální 

(průjem, poruchy chuti), neurologické. (Kasper, 2005; Společnost pro výživu, 2011). 

Nedostatek u těhotných žen, dle míry karence, se projevuje vrozenými vadami u dětí, 

potraty, poruchou kognice a neuromotorického vývoje kojence (Zlatohlávek, 2016). 

Nadbytek prvku a intoxikace běžně nehrozí. 

Doporučené množství zinku pro mladistvé od 15 let věku je 10 mg/den pro muže 

a 7 mg/den pro ženy (Společnost pro výživu, 2011). Chronický příjem zinku více jak 

70-100 mg/den narušuje metabolismus železa a mědi (Kasper, 2015). Doporučení udávají 

nepřekročit hodnotu zinku 25 mg/den (Společnost pro výživu, 2011). 

Akutní intoxikace hrozí při jednorázovém příjmu 2 g zinku. Nadměrný příjem zinku 

je pravděpodobný u potravin uchovaných v kyselém pH a v pozinkovaných nádobách 

(Kasper, 2015). Projevem jsou gastrointestinální poruchy a horečka. Chronická intoxikace 

s příjmem zinku vyšším jak 110 mg/den zapříčiní hypochromní anémii a neutropenii 

(Společnost pro výživu, 2011). 

Zdroji s vysokým obsahem zinku jsou živočišné zdroje, maso, vnitřnosti, mléko, sýry, 

ryby, vejce, kořenová zelenina, luštěniny a celozrnné výrobky. 

Vstřebání zinku v potravě snižuje obsah vlákniny, fytátů a dalších látek 

a technologická úprava (zejména vymílání mouky) (Společnost pro výživu, 2011). Uvádí se, 

že pečivo s vysokým obsahem otrub snižuje vstřebání zinku v organismu (Kasper, 2015). 

6.3.2.1.10 Selen 

Selen je složkou aktivní skupiny glutathionperoxidázy, antioxidant a důležitý prvek 

pro syntézu hormonu štítné žlázy (Kasper, 2015). 

Nedostatek selenu se považuje za možnou příčinu vzniku některých typů 

nádorového bujení a možný vznik kardiomyopatie (Rokyta, 2016). Nadbytek selenu má 

toxické, teratogenní, mutagenní a karcinogenní účinky. Nežádoucí účinky mohou vzniknout 
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při dlouhodobém podávání dávek ≥8 µg/kg TH/den (Společnost pro výživu, 2011; Kasper, 

2015). 

Potřeba selenu pro lidský organismus není přesně definována, přiměřený příjem 

selenu se odhaduje u mladistvých a dospělých 30-70 µg/den (Společnost pro výživu, 2011). 

Tuto horní hranici doporučují i stanoviska EFSA (2017). Maximální denní dávka selenu je 

300 µg (EFSA, 2017). 

Hlavními zdroji selenu jsou maso (především vepřové), vejce (krmiva pro zvířata jsou 

fortifikována selenem), mořské produkty, ryby, naopak v rostlinné stravě je množství zinku 

závislé na jeho obsahu v půdě. Půda je většinou chudá na obsah selenu. Technologická 

úprava může obsah zinku snižovat (Kasper, 2015; Společnost pro výživu, 2011). 

6.3.2.2 Vitamíny 

Esenciální organické látky, biokatalyzátory v metabolických reakcích základních 

živin a energetickém metabolismu. Složky výživy, které je nutno přijímat ve stravě, výjimku 

tvoří vitamín K, částečné vitamín A, vitamín D, které si tělo dokáže vytvořit samo. Vitamíny 

se dělí na (Kasper, 2015): 

• Vitamíny rozpustné ve vodě, kam patří vitamíny skupiny B (thiamin, riboflavin, niacin, 

pyridoxin, vitamín B6, B12, kyselina listová, kyselina nikotinová, kyselina pantothenová, 

biotin) a vitamín C (kyselina askorbová). Vitamíny rozpustné ve vodě jsou prekurzory 

koenzymů (vyjma kyseliny askorbové). Význam je pro správnou funkci kůže, nervů, 

svalů a krvetvorbu. Při předávkování těmito vitamíny nehrozí hypervitaminóza. 

Vstřebávání vitamínu, vyjma vitamínu B12, probíhá v proximální části tenkého střeva. 

• Vitamíny rozpustné v tucích – vitamíny A, D, E, K. U některých těchto vitamínu hrozí při 

předávkování až intoxikace. Pro jejich vstřebání je nutný dostatek žluči, pankreatické 

lipázy a fungující transportní mechanismus pro přenos tuků. 

6.3.2.2.1 Vitamín A (Retinol) 

V přírodě se vyskytující ve formě alkoholu – retinol, aldehydu – retinal a kyseliny 

retinové nebo je synteticky vyrobený. V játrech zdravého dospělého člověka je zásoba 

pokrývající potřebu vitamínu A zhruba na 50-70 dní. Důležitost vitamínu je pro růst 

epiteliálních buněk, jako součást zrakového pigmentu rodopsinu, pro sliznice, kůži, nutný 

v metabolických pochodech a v obranně proti infekci (Kasper, 2015). 

Nedostatek vitamínu A hrozí spíše rozvojových zemích, v našich podmínkách vzniká 

při poruchách trávení a resorpce, maldigesci (často při pokročilé chronické pankreatitidě) 

či při sníženém příjmu stravy. Projevy nedostatku jsou šeroslepost, xeroftalmie, poškození 

či zakalení rohovky až oslepnutí, hypochromní anemie, poruchy vývoje zubů a kostí, 

rohovatění kůže a poruchy fertility. Hypervitaminóza vzniká v naší populaci z předávkování, 



 

44 

projevy jsou ledvinové a žlučníkové koliky, průjmy a poruchy růstu kostí, bolesti hlavy, 

zvracení, závratě. Chronická intoxikace způsobí suchou kůži, vypadávání vlasů, 

nechutenství, hepatosplenomegalii, bolesti kostí, hypokalcemii, příznaky nitrolebního tlaku 

a u dětí poruchy růstu. (Kasper, 2015; Rokyta, 2016). 

DDD je u žen 0,8 mg a u mužů 1 mg retinolu/retinolových ekvivalentů (RE), 

v těhotenství je doporučeno navýšit příjem o cca o třetinu (Společnost pro výživu, 2011). 

Ve svých doporučeních EFSA uvádí hodnotu vitamínu A pro dospělé ženy 750 µg RE/den 

a pro dospělé muže 650 µg RE/den. Maximální dávku vitamínu A stanovuje EFSA na 

3000 µg RE/den (EFSA, 2017). 

Vitamín A se vytváří z provitamínu α, β, γ-karotenu přijímaného v potravinách 

rostlinného původu. Karoteny jsou obsaženy především ve žluté a červené zelenině, ale 

i zelená zelenina (saláty) ho obsahuje (Rokyta, 2016). Živočišnými zdroji vitamínu A jsou 

také játra, mléčný tuk, mléko či vaječný žloutek. 

6.3.2.2.2 Vitamín D (Kalciferol) 

Vitamín D označuje skupinu rozdílných látek s aktivitou vitamínu D. Nejdůležitější je 

vitamín D2 (ergokalciferol) a vitamín D3 (cholekalciferol). Ergokalciferol vzniká v kůži 

z ergosterolu (přijímaný v rostlinné stravě) působením UV záření (Kasper, 2015). Hlavním 

zdrojem vitamínu D je slunce. Vitamín D je vytvářen z provitamínu D3 

(7-dehydrocholesterolu), který je slunečním zářením (UV paprsky) molekulově pozměněn. 

Následně se provitamín D váže na protein vázající vitamín D a je transportován oběhem do 

jaterních buněk (Zlatohlávek, 2016). V jaterních buňkách se vitamín hydroxyluje na 

25-hydroxycholekalciferol (25-OH D3), hlavní cirkulující formu vitamínu D, která je 

metabolicky neaktivní (Zlatohlávek, 2015). Hydroxylovaný 25-OH D3 se následně 

hydroxyluje v ledvinách na kalcitriol (1,25-dihydroxycholekalciferoltriol), aktivně působící 

produkt v cílových orgánech (ve střevech, kostech, ledvinách) (Kasper, 2015; Zlatohlávek, 

2016). 

Kalcitriol spolupracuje s parathormonem v regulaci vápníkového metabolismu, 

zvyšuje vstřebávání vápníku ze střeva a ukládání jeho solí do organické kostní matrix. Uvádí 

se vliv vitamínu D na imunitu, pozitivní působení na kardiovaskulární aparát, protinádorový 

efekt, v obranně před infekcemi a vzniku autoimunitních onemocněním (Kasper, 2015; 

Rokyta, 2016). 

Nedostatek vitamínu způsobuje rachitidu či osteomalacii. Hypervitaminóza není 

častá. Při nadbytku může vitamín D v organismu způsobit ukládání vápníku v ledvinách 

s možným vznikem vápníkových kamenů. Ukládaní vápníku může být i do svalů a stěn cév 

s následným ohrožením života (Rokyta, 2016). Množství syntetizovaného vitamínu D UV 

zářením se přizpůsobí potřebě organismu. Intoxikace je možná z příjmu perorálních 
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lékových forem s projevy nevolnosti, žízně, zvracení, nauzey, nechutenství, 

tonicko-klonických křeči, zvýšením krevního tlaku, zvýšenou resorpcí vápníku, 

hyperkalcemií, depresí, únavností, zmateností, obstipací a zkrácením QT intervalu na EKG 

(Kasper, 2015; Rokyta, 2016). Naopak nedostatek vitamínu D může vzniknout u Crohnovy 

choroby, chronické pankreatitidy, jaterních a ledvinných poruch. V ČR je příjem vitamínu D 

ze slunečního osvitu a stravy hraniční. Jeho největší zásoba je tvořená v létě, jelikož se 

vytvořený vitamín D ukládá do tuku a následně je uvolňován (Zlatohlávek, 2016). 

DDD vitamínu D pro věk 1-65 let je 5 µg, od 65 roku 10 µg vitamínu D (Společnost 

pro výživu, 2011). Novější doporučení vitamínu D hovoří o DDD 20-25 µg (Kasper, 2015). 

DDD 15 µg vitamínu D doporučuje EFSA (2017). Horní bezpečná mez příjmu vitamínu D je 

100 µg/den (EFSA, 2017). 

Vitamín D je v potravě obsažen především v živočišných zdrojích, rybách (zejména 

tučných jako je například makrela, losos) masu, mléku, mléčných výrobcích, vejcích, 

tresčích játrech a fortifikovaných potravinách (vločky, margarín, pečivo). 

Studie naznačují, že vitamín D má možnou ochrannou roli v kardiovaskulárních 

onemocněních, DM, kolorektálního karcinomu a může zpomalovat stárnutí buněk 

(Al-khalidi, Kimball, Kuk, & Ardern, 2019; Gil, Plaza-Diaz, & Mesa, 2018). Na jednotkách 

intenzivní péče (JIP) byla zjištěna i souvislost koncentrace 25-OH D3 s prognostickými 

ukazateli komorbidit (rakovina a onemocnění jater) a vznikem klinických komplikací (akutní 

respirační insuficiencí, akutním selháním jater a infekcemi) (Gomes et al, 2019). Vitamínu D 

se přisuzuje možný vliv na snížení vzniku některých orgánových tumorů (tlustého střeva, 

prsu, prostaty, rakoviny vaječníků). Jiné studie naopak tento vliv nepotvrzují, naopak 

uvádějí vitamín D jako možného viníka zvýšení rizika výskytu některých typů rakoviny 

(rakoviny pankreatu) (Helzlsouer, 2010). Vitamín D může snížit vznik autoimunitních 

onemocnění, psychických onemocnění či svalových slabosti ve stáří (Kasper, 2015). 

6.3.2.2.3 Vitamín K (K1-fylochinon, K2-menachinon, K3-menadion) 

Vitamín nutný pro syntézu koagulačních faktoru v játrech, důležitý pro tvorbu 

některých proteinů, především osteokalcinu, důležitý pro vývoj kostry v růstové fázi 

a udržení kostní hmoty v dospělosti (Kasper, 2015; Rokyta, 2016). 

Avitaminóza způsobuje poruchy srážení krve a spontánní krvácení. 

Denní potřeba pro dospělé, dle dávek DACH, je uvedena v množství 66-80 µg 

vitamínu K (Společnost pro výživu, 2011) a EFSA (2017) uvádí doporučené množství 

vitamínu K 70 µg/den. 

Zdrojem je zelenina (zejména zelená, špenát, zelí, listová kapusta), obilné klíčky, 

mléko, některé luštěniny, řepkový olej. Produkce vitamínu K je i střevními bakteriemi 
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Escherichia coli, v tlustém střevě (vitamín K2), proto jeho deficit nemusí být hned patrný 

(Kasper, 2015). 

6.3.2.2.4 Vitamín E (Tokoferol) 

Hlavní účinek je antioxidační, brání stárnutí, nádorovému bujení a podporuje vývoj 

a růst zárodečné tkáně a je potřebný u metabolických pochodů (Rokyta, 2016). 

Nedostatek vitamínu E je vzácný, může se vyskytnout u malabsorpce tuků 

a genetické abnormality (Zlatohlávek, 2016). Jeho nedostatek způsobuje poruchy 

metabolismu, zhoršuje permeabilitu cév, způsobuje poruchy plodnosti, poruchy nervů 

(Kasper, 2015), zvýšenou agregaci trombocytů, hemolytickou anémii, snížení životnosti 

erytrocytů, funkční a degenerativní změny periferních nervů, snížení sérového kreatininu 

(se ztrátami do moči). Dlouhodobý nedostatek vede k myopatiím, svalovým nekrózám 

a tvorbě depozit v hladkém svalstvu a retikuloendoteliálních buňkách kostní dřeně (Zadák, 

2008). Nadbytek mohl být dříve z doporučovaných profylaktických a terapeutických dávek 

(při nedostatku vitamínu E), 800-1000 mg/den s možnými projevy nevolností, zvracením, 

bolestmi hlavy, svalovými slabostmi, vyčerpaností, závratěmi, stomatitidou, 

tromboflebitidou, krvácením z pochvy, zvýšením krevního tlaku, zhoršením metabolismu 

u diabetiků, zhoršení potíží při angině pectoris (Kasper, 2015). Vysoký příjem vitamín E 

může způsobit poruchy koagulace, rozvoj granulocytopenie, poruchy funkce neutrofilu. 

Ovšem profesor Zadák uvádí, že 3000 mg vitamínu E podávané denně nevedly k toxickým 

projevům (Zadák, 2008). 

Denní příjem vitamínu E je stanoven na 10-20 mg. Ovšem potřeba úzce souvisí 

s příjmem nenasycených MK. Vitamín E se spotřebovává při ochranně před peroxidací, 

tudíž se zvyšujícím příjmem nenasycených MK by se měl zvýšit příjem tohoto vitamínu 

(Společnost pro výživu, 2011). Za optimální příjem vitamínu E doporučuje EFSA (2017) pro 

dospělé muže 13 mg/den a dospělé ženy 11 mg/den. Maximální denní dávka je tolerována 

do 300 mg vitamínu E. 

Vitamín E je obsažen především v rostlinných olejích, mléku, vnitřnostech, obilných 

klíčcích, obilných produktech, vejcích, ořeších a zelenině. 

6.3.2.2.5 Vitamíny skupiny B 

Vitamín B1 (thiamin) – důležitý pro metabolismus sacharidů a pyruvátu. 

Hypovitaminóza způsobuje onemocnění beri-beri. Nedostatek thiaminu je častý 

u alkoholiků, pankreatitidě, cystické fibróze, syndromu krátkého střeva, při realimentaci 

pacientů po dlouhodobém hladovění (refeeding syndrom), při konzumaci nízkosacharidové 

stravy, v septických stavech, u kriticky nemocných a hemodialyzovaných pacientů, při 

nedostatečném hrazení v parenterální výživě (Svačina, 2008; Zadák, 2008). Potřeba 

thiaminu je zvýšená u horečnatých stavů, infekcí, závažných úrazu, popálenin, 
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hyperparatyreoidizmu, těhotenství, laktaci, při fyzicky náročné práci, u dospívajících osob, 

při onemocnění gastrointestinálního traktu (Zadák, 2008). DDD thiaminu je od 16 let 1 –

1,3 mg. Potřeba závisí na výdeji energie, na každých 1000 kcal připadá 0,5 mg thiaminu 

(Společnost pro výživu, 2011). EFSA ve svých doporučeních uvádí DDD thiaminu 0,1 mg/MJ 

(EFSA, 207). Vitamín B1 je obsažen v obilí a obilných produktech, mase. 

Vitamín B2 (riboflavin) – součást enzymu flavoproteinů (FAD, FMN) důležitých 

v oxidaci MK a dýchacího řetězce. Riboflavin se účastní oxidace základních živin. 

Hypovitaminóza se projevuje dermatitidami, glositidou, cheilitidou, poruchami trávení, 

zástavou růstu, poruchami psychiky, bolestmi hlavy až zapomínáním (Rokyta, 2016; Kasper, 

2015). DDD je stanovena na 0,7-1,5 mg riboflavinu (Společnost pro výživu, 2011). EFSA 

(2017) uvádí DDD pro dospělé 1,6 mg vitamínu B2. Zdroji vitamínu B2 jsou mléko, mléčné 

výrobky, maso, obilí, vejce, ryby a droždí. 

Vitamín B3 (niacin, kyselina nikotinová, vitamín PP, nikotinamid, niacinamid) je 

součástí enzymu v buněčných oxidacích, koenzym enzymu NAD, NADP. Nedostatek se 

může projevovat možným vznikem pelagry s projevy svalové slabosti, poruchami sekrece 

žláz, kožními pigmentacemi, průjmy, zvracením, polyneuritidou. Dále mohou být duševním 

poruchy až demence, záněty sliznic či katary. Kyselina nikotinová je schopna se 

v organismu, za určitých okolností, vytvořit dodatečně z tryptofanu (Kasper, 2015; Rokyta, 

2016). DDD kyseliny nikotinové je 15-20 mg. Pro děti i dospělé je DDD 13-18 mg 

niacinového ekvivalentu (1 mg niacinového ekvivalentu = 60 mg tryptofanu) (Společnost 

pro výživu, 2015). DDD niacinu uvádí EFSA (2017) pro dospělé 1,6 mg. Vitamín B3 je hojně 

obsažen v mase, rybách, mléku, kvasnicích a listové zelenině. 

Vitamín B5 (kyselina pantotenová) – součást koenzymu A. Nedostatek vitamínu 

způsobuje poruchy centrálního nervového systému a degenerativní poruchy. DDD 

vitamínu B5 je od 1 roku věku 4-6 mg (Společnost pro výživu, 2011), podle EFSA (2017) 

5 mg/den. Zdroji tohoto vitamínu je droždí, játra, maso, ryby, mléko, vejce a je ve všech 

živočišných a rostlinných tkáních. 

Vitamín B6 (souhrnný název pro pyridoxin, pyridoxamin, pyridoxal a jejich estery 

kyseliny fosforečné) – koenzym důležitých enzymů přítomných v metabolismu AK (zejména 

transamináz), koenzym v reakcích glukoneogeneze, v metabolismu tuků, imunitních dějích 

aj. Vitamín B6 se účastní syntézy prekurzorů hemoglobinu, syntézy myelinu, fosfolipidů, 

taurinu aj. Při nedostatečném množství se nevytváří GABA (γ-aminomáselná kyselina) 

a důsledkem mohou u dětí vznikat epileptické záchvaty. Dalšími projevy nedostatku jsou 

dermatitidy, polyneuritidy (Rokyta, 2016). Pro děti od 13 roku a dospělé je DDD vitamínu B6 

1,2-1,6 mg. Zvýšená potřeba tohoto vitamínu je u alkoholiků a u žen užívající kontraceptiva 

s estrogenem. (Společnost pro výživu, 2011). EFSA uvádí pro muže od 18 let DDD 1,5 mg 

vitamínu B6 a pro ženy od 18 let 1,3 mg vitamínu B6. Nejvyšší možná denní dávka je 25 mg 
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vitamínu B6 (EFSA, 2017). Zdroji vitamínu B6 je vepřové maso, játra obilné klíčky, mléko, 

ryby, luštěniny, kvasnice a vlašské ořechy. 

Vitamín B9 (kyselina listová, kyselina folová) je důležitý vitamín pro syntézu purinu, 

methioninu a následně tvorbu bílkovin a nukleových kyselin. Nedostatek kyseliny listové 

způsobuje megaloblastovou anémii, poruchy sliznice gastrointestinálního traktu (GIT) 

s projevy pálení jazyka, průjmy, záněty sliznic GIT. Možné jsou i projevy snížení buněčné 

imunity, poruchy nervového systému, psychické poruchy, demence (Zadák, 2008). Častý 

nedostatek kyseliny listové je v těhotenství, kdy při vývoji může docházet k defektům 

vývoje nervové trubice plodu, dále je nedostatek častý při Crohnově chorobě, alkoholismu, 

traumatech, popáleninách, infekcí, léčbě některými léky (antiepileptika, 

chemoterapeutika, kalium šetřící diuretika) (Kasper, 2015; Zadák, 2008). Nedostatek 

tohoto vitamínu vede i k vzestupu koncentrace homocysteinu v plazmě a tím vyššímu riziku 

kardiovaskulárních onemocnění (Zadák, 2008). Pro děti od 10 let a dospělé je doporučeno 

denně přijímat 400 µg folátového ekvivalentu (Společnost pro výživu, 2011). EFSA (2017) 

doporučuje denně kyselinu listovou v množství 330 µg folátového ekvivalentu s maximální 

tolerovanou horní hranicí 1 mg. Kyselina listová se nachází nejvíce v zelenině (především 

listová zelenina, rajčata, brambory), dále v pomerančích, kvasnicích, masu, mléku, sóje, 

houbách, obilných produktech, vejcích a játrech. Příprava a skladování ovlivňuje množství 

folátů, ničí se v horku, oxidací a vyluhováním v horké vodě (Kasper, 2015). 

Vitamín B12 (cyanokobalamin) je součástí enzymu nutných pro krvetvorbu a podílí 

se na syntéze nukleových kyselin. Hypovitaminóza je způsobena nedostatečným příjmem, 

při chybění vnitřního faktoru (Castleův faktor v žaludku), při snížené žaludeční sekreci. Pro 

vstřebávání vitamínu B12 je důležitý aktivovaný vnitřní faktor ve střevech. Projevem 

nedostatku může být Addisonova-Biermerova nemoc (dříve nazývaná perniciózní anemie), 

poruchy nervové soustavy (parestézie, poruchy vnímaní vibrací a polohy, nestabilita, 

zmatenost, deprese, zhoršení paměti, psychické poruchy) či míchy, leukopenie, 

trombocytopenie (Kasper, 2015; Zadák, 2008). Denní potřeba cyanokobalaminu je 

stanovená na 3 µg pro dospělé (Společnost pro výživu, 2011). Podle EFSA (2017) je 

stanoveno množství pro dospělé na 4µg/den. Nejvhodnějšími zdroji jsou živočišné 

bílkoviny. Vitamín B12 je tvořen i činností střevních bakterií a v játrech vznikají zásoby 

tohoto vitamínu, uvádí se že v množství dostačujícím až na 1000 dní. Nedostatek tak 

nemusí být ihned patrný. Nedostatek se často vyvíjí u gastrektomie a odstranění 

terminálního ilea (zhruba po 1-2 letech). Ohroženou skupinou nedostatku vitamínu B12 jsou 

zastánci alternativních směrů stravování (vegetariáni, vegani a podobně). U vegetariánů je 

nutná kontrola cyanokobalaminu, vzhledem k tomu, že jeho hodnota klesá v prvních 

2-3 letech na nízké, avšak stabilní hodnoty. Při vyloučení mléka, mléčných výrobku, vajec 

delším jak 1 rok by mělo dojít k nedostatku tohoto vitamínu. U vegetariánu se navíc usuzuje 

o možné atrofii žaludeční sliznice a snížení produkce vnitřního faktoru. (Kasper, 2015). 
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6.3.2.2.6 Vitamín C (Kyselina askorbová) 

Velmi důležitý antioxidant, potřebný k udržování normálního metabolismu, syntéze 

kolagenu v pojivové tkáni, tvorbě protilátek a imunitě, pro syntézu hormonu kůry a dřeně 

nadledvin, nutný pro resorpci nehemového železa či hojení ran (Kasper, 2015, Rokyta, 

2016). 

Hypovitaminóza se projevuje kurdějemi, vypadáváním zubů, zvýšenou krvácivostí, 

sníženou odolností proti infekčním nemocem, pomalým hojením ran, únavou. Nedostatek 

vitamínu C v dětství způsobuje krvácení do epifyzárních chrupavek se zástavou růstu kostí 

a trpasličím vzrůstem (Moellerova-Barlowova choroba u kojenců). Uvádí se, že se tímto 

vitamínem běžně nelze předávkovat, ovšem vysoké dávky vitamínu C mohou způsobit 

u predisponovaných osob gastrointestinální obtíže (osmotický průjem) nebo vznik 

hyperoxalurie s tvorbou ledvinných kamenů (Kasper, 2015; Rokyta, 2016). 

DDD vitamínu C je mezi 75-100 mg, obsah vitamínu v potravinách kolísá dle ročních 

období. Pro dospělé a děti od 13 let se uvádí DDD vitamínu C 100 mg a pro kuřáky 150 mg 

(Společnost pro výživu, 2011). Stanoviska EFSA (2017) uvádí pro dospělé ženy 95 mg/den 

a pro dospělé muže 110 mg/den. 

Zdrojem vitamínu C je čerstvá zelenina, ovoce a brambory. Technologickou úpravou 

se obsah vitamínu C v potravě ničí (používání kovu, sušení, vaření) (Kasper, 2015). 

6.3.2.2.7 Vitamín H (Biotin) 

Biotin je důležitou součástí v metabolismu MK, cholesterolu a bílkovin. Je součástí 

enzymů a je důležitý v podpoře dělení buněk. 

Hypovitaminóza způsobuje dermatitidy, atrofie jazyka, svalové slabosti, 

nechutenství, deprese, únavu, hypercholesterolémii, padání vlasů, snížení krevního tlaku, 

poruchy centrálního nervového systému. Nedostatek běžně nehrozí, ohroženi jsou 

vegetariáni a osoby s alkoholem poškozenými játry (Kasper, 2015; Rokyta, 2016). 

DDD biotinu je pro dospělé 30-60 µg (Společnost pro výživu, 2011). EFSA (2017) 

stanovuje DDD biotinu 40 µg. 

Zdrojem jsou syrové žloutky, játra, ledviny, sója, kvasnice, ovesné vločky, arašídy či 

mrkev. 

6.3.3 Doporučené dávky nutrientů u vybraných stavů a onemocnění 

6.3.3.1 Kritická péče 

Příkladem lze uvést péči o kriticky nemocné pacienty. Vzhledem k jejich specifickým 

nutričním problémům a vysokým rizikem následné podvýživy často v důsledku silného 

stresového metabolismu. Kdy dochází k vystupňovaným nárokům na energii a živiny, až 
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k hyperkatabolismu, kdy jsou pacienti ohroženi vznikem těžké protein-energetické 

podvýživy v relativně krátkém časovém úseku (Cederholm et al, 2017; Ponomarev, Sorokin, 

& Leyderman, 2018). Podle požadavků ESPEN pro klinickou výživu na jednotkách intenzivní 

péče je DDD bílkovin 0,8-1,5 g/kg TH (Singer et al, 2019). Obdobné hodnoty jsou uvedeny 

prof. Zadákem (2008), ten pro kritický stav udává hodnotu 1-1,5 g/kg TH/den, pro 

stabilizovaný stav 0,8-1 g/kg TH/den a pro těžký katabolismus 1,5-2 g/kg TH/den. Podle 

ESPEN a ASPEN pokynů u kriticky nemocných z roku 2018 je doporučen příjem větší než 

1,2 g/kg TH/den, respektive až do množství 2 g/kg TH/den, s úpravou dle stupně 

onemocnění, věku či stupně deplece bílkovin. (Hoffer et al, 2017; Ponomarev et al, 2018). 

I u obézních pacientů mohou být podávány takto vysoké hodnoty bílkovin až do množství 

2,5 g/kg TH/den, s úpravou dle odpadu dusíku v moči (Choban, Dickerson, Malone, 

Worthington, & Compher, 2013). Protein zde sehrává roli v podpoře imunity, hojení ran 

a udržení svalové hmoty (Ponomarev et al, 2018). 

Včasné podání dostatečného množství energie a živin tak zlepšuje průběh 

onemocnění, zkracuje délku hospitalizace a zlepšuje přežití pacientů (Hoffer et al, 2017; 

Ponomarev et al, 2018). Pokud nelze zjistit výdej energie, mají být u pacientů na JIP použity 

prediktivní rovnice. Denní příjem je doporučen od 25-35 kcal/kg TH dle stavu pacienta, tak 

aby byla pokryta vynaložená energie. Energetická hodnota u kriticky nemocných, 

mechanicky ventilovaných pacientů by měla být stanovena pomocí nepřímé kalorimetrie. 

U obézních pacientů se doporučuje použít výpočet množství energie na ideální TH 

(Ponomarev et al, 2018). 

Množství sacharidů je uváděné 1-2 g/kg TH/den, maximálně do 5 g/kg TH/den 

(Singer et al, 2019). Profesor Zadák (2008) uvádí v kritickém stavu příjem glukózy 

3 g/kg TH/den a ve stabilizovaném stavu 6 g/kg TH/den. Za bezpečné podání sacharidů je 

považováno 150 g/den, z důvodu preference glukózy orgány vyžadujícími její přísun. Přesné 

množství sacharidů je obtížné určit a nadměrné množství glukózy jako zdroje energie je 

spojeno s hyperglykémií, zvýšenou tvorbou CO2, zvýšenou lipogenezí a zvýšenými 

požadavky na inzulín. 

Podávání tukových emulzí jako dalšího zdroje energie je doporučeno s obsahem 

MCT tuků, s ω-9 MUFA a ω-3 PUFA. Zatím není dostatek důkazu pro emulze obohacené 

o ω-3 MK u nechirurgických pacientů na JIP. (Singer et al, 2019). Podávávání ω-3 MK 

v parenterální výživě u chirurgických pacientů vedlo k významnému zlepšení výskytu 

pooperačních infekčních komplikací a délky hospitalizace. Ovšem výsledky z mnoha studií 

jsou rozdílné (Satinský et al, 2018). 

Potřeba mikronutrientů je v kritickém stavu zvýšená a jejich podávaná množství 

převyšují hodnoty doporučené zdravé populaci. Je tedy nutné monitorovat hladiny 
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vitamínů a individuálně je doplňovat. Často chybí zejména zinek, selen či vitamíny 

rozpustné ve vodě (Zadák, 2008). 

6.3.3.2 Onkologická péče 

Taktéž v onkologii je potřeba bílkovin a energie výrazně vyšší. Onkologičtí pacienti 

jsou ohroženi malnutricí zejména z důvodu sníženého příjmu výživy (primární anorexie, 

nevolnost, nauzea, bolest, xerostomie, malabsorpce, zácpa, průjem, vedlejší účinky léčiv 

a další) s následným úbytkem TH. Nízké BMI a rychlost množství ztráty TH předpovídá dobu 

přežití, jako nezávislý prediktor. Deplece svalových bílkovin je charakteristickým znakem 

rakovinné kachexie, ovlivňující kvalitu života, fyzickou výkonnost a toleranci k léčbě. Cílem 

nutriční léčby je udržet nebo zlepšit příjem stravy a zmírnit metabolické poruchy, udržet 

svalovou hmotu, fyzickou výkonnost, udržet toleranci k protinádorové terapii a zlepšit 

kvalitu života (Arends et al, 2017). 

Doporučené hodnoty příjmu bílkovin jsou 1-1,5 g/kg TH/den a energetický příjem je 

doporučen 30-35 kcal/kg TH/den. U onkologických pacientů s aktivní závažnou infekcí se 

hovoří o příjmu bílkovin až 1,5 g/kg TH/den. Ovšem otázkou je, zda hodnoty bílkovin 

u onkologických pacientů nedoporučit až k hodnotě 2 g/kg TH/den (Arends et al, 2017; 

Tomíška, 2019; Zlatohlávek, 2016). 

Vitamíny a stopové prvky jsou doporučeny v množství stejném pro zdravou populaci 

a odrazuje se od hrazení vysokými dávkami těchto mikronutrientů. U pacientů se 

zhoubným nádorovým onemocněním s inzulinovou rezistencí se doporučuje zvýšit poměr 

energie z tuků ku energii ze sacharidů s cílem zvýšit energetickou hustotu stravy a snížit 

glykemickou zátěž (Arends et al, 2017). V ČR doporučila SKVIMP podávání speciálních 

formulí s obsahem argininu, ω-3 MK, ribonukleotidů v předoperačním či alespoň 

v pooperačním období u malnutričních pacientů podstupujících velký onkochirurgický 

výkon. Ačkoliv podávání těchto formulí v předoperačním období nemá jasné potvrzení 

oproti standardním orálním nutričním suplementům, pokyny ASPEN z roku 2009 tyto 

přípravky pro malnutriční onkochirurgické pacienty doporučuje (August, & Huhmann, 

2009; Satinský et al, 2018). Pokyny ESPEN z roku 2016 tyto přípravky doporučuje použít 

u onkologických pacientů s resekčními výkony na horním zažívacím traktu (Arends et al, 

2017; Satinský et al, 2018). SKVIMP ovšem upozorňuje na rezervovaný přístup k těmto 

výsledkům, neboť rozbory studí mají různá kritéria. Nicméně benefit ve formě snížené 

pooperační morbiditě a délce hospitalizace po velkých břišních onkochirurgických operací, 

zejména u malnutričních pacientů byl prokázán. Doporučení podávat imunomodulační 

nutrienty bylo zařazeno do systému ERAS (Electronic Residency Application Service) 

(Satinský et al, 2018). 
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6.3.3.3 Diabetes mellitus 

U DM (zejména 2. typu) doporučení hovoří o denním příjmu energie 

20 kcal/kg ideální TH (BMI 18,5-25 kg/m2) a příjem bílkovin 10-20 % z CEP, tj. 

0,8-1,5 g/kg TH s úpravou dle věku, fyzické aktivity, zdravotního stavu, aj. Snahou má být 

redukce TH, pokud je BMI >25 kg/m2, redukcí energie o 5-10 kcal/kg TH/den či 

500-1000 kcal/den oproti aktuálnímu současnému příjmu. V případě rozvoje manifestní 

diabetické nefropatie je doporučována redukce bílkovin pod 0,8 g/kg TH/den, ovšem ne 

pod 0,6 g/kg TH/den s doplněným množstvím bílkovin ztracených v moči. V případě dialýzy 

se denní množství bílkovin navyšuje. Nízký příjem bílkovin, pod 0,7 g/kg TH/den, vede 

k proteinové kalorické malnutrici a tím i k vyšší morbiditě a mortalitě (Zlatohlávek, 2016). 

Příjem tuků je doporučen 20-35 % z CEP s omezením množství cholesterolu (do 

maximálně 300 mg/den), příjem SAFA do 7 % z CEP a TFA maximálně do 1 % z CEP. Příjem 

MUFA by měl zastupovat 10-20 % z CEP a PUFA maximálně 10 % z CEP. Konzumace 

kuchyňské soli je doporučena maximálně do 6 g/den, pokud je přítomna hypertenze 

doporučuje se snížit její příjem na maximálně 4-5 g/den (Zlatohlávek, 2016). 

Sacharidy v diabetické stravě mají zajišťovat 45-60 % z CEP s přednostní konzumací 

polysacharidů a nižším glykemickým indexem. Sacharóza by neměla v jídelníčku 

přesáhnout příjem 50 g/den (10 % z CEP) a příjem vlákniny má být kolem 30-40 g/den. 

Maximální denní dávka alkoholu je u žen 10 g (0,3 l piva nebo 40 ml lihoviny nebo 125 ml 

vína) a u mužů 20 g, přičemž týdenní spotřeba nemá přesáhnout u žen 60 g a u mužů 120 g 

alkoholu (Zlatohlávek, 2016). 

Vhodné je laboratorně hlídat množství hořčíku (nedostatek zhoršuje rozvoj symptomu 

diabetické polyneuropatie) a draslíku. Vhodné je zvýšit příjem vápníku a antioxidantů 

(vitamín E, karoteny, vitamín C, selen, flavonoidy) ve stravě. Prostřednictvím ovoce, 

zeleniny, celozrnných výrobku, konzumací ryb a netučných mléčných výrobku a mléka. 

Diabetičtí pacienti mají vyjádřen větší oxidační stres než zdravá populace (Zlatohlávek, 

2016). 

6.3.3.4 Obezita 

Při obezitě doporučení hovoří o redukci TH a tím i energetického příjmu o 5-15 %, 

maximálně 20 % vůči současnému příjmu energie. Bílkoviny jsou doporučovány až 20 % 

z CEP, minimální příjem je doporučen na 12-15 % z CEP, tj. zhruba 

0,8-1,1 g/kg ideální TH/den s přihlédnutím k antropometrickým faktorům, pohybové 

aktivitě a dalším faktorům. MUDr. Matoulek uvádí hodnotit potřebu u pacientů s vyšší TH 

na relativní poměr k ostatním složkám potravy při zachování CEP (Zlatohlávek, 2016). 

Příjem tuků má zastupovat 25-30 % z CEP s omezením SAFA a TFA a navýšením 

MUFA a PUFA dle doporučení pro zdravou populaci. Doporučení pro příjem cholesterolu 
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a sacharidů jsou shodná s doporučením pro zdravou populaci čili pro cholesterol platí 

příjem do 300 mg/den a příjem sacharidů zhruba 45-50 % z CEP se zastoupením 

polysacharidů, omezením příjmu sacharózy, doporučeným množstvím konzumace ovoce, 

zeleniny, celozrnných výrobku a dalších doporučených skupin a frekvence potravin. Příjem 

vlákniny (30-40 g/den), alkoholu a kuchyňské soli se také má řídit doporučeními pro 

zdravou populaci. Příjem minerálů, stopových prvků a vitamínů by měla pokrýt dostatečná, 

pestrá strava (Zlatohlávek, 2016). 

6.3.3.5 Ateroskleróza 

Dietní opatření jsou skoro totožná s doporučeními pro obézní, DM 2. typu a při 

dyslipidémii. Doporučení bílkovin je při ateroskleróze 12-13 % z CEP. Pokud je pacient 

obézní tak je vhodná redukce TH, podle doporučení pro obezitu (Zlatohlávek, 2016). 

Velmi důležitý je příjem kvalitních tuků. V prevenci aterosklerózy by se tak mělo 

dbát na vyvážený poměr příjmu ω-3 a ω-6 PUFA a poměru PUFA ku SAFA s hodnotou nad 

1. Dále je doporučeno snížení příjmu TFA a SAFA (do maximálně 15 % respektive 10 % 

z CEP). Celkové množství přijímaných tuků má být do 35 %, v riziku aterosklerózy jen 

20-30 % z CEP. Příjem cholesterolu je doporučen do 200-300 mg/den (Zlatohlávek, 2016). 

Příjem komplexních sacharidů je doporučen nad 40 % z CEP, u rizikových jedinců 

45-55 % z CEP. Jednoduché sacharidy jsou tolerovány do maximálně 10 % z CEP, vláknina 

do 30 g/den a více u rizikových pacientů. Solit je doporučeno pod 5 g/den (Zlatohlávek, 

2016). 

6.3.3.6 Dyslipidémie 

Dieta při dyslipidémii uvádí tyto pravidla: příjem cholesterolu do 300 mg/den, 

celkový příjem tuků do 60 g/den a méně, zvýšit konzumaci MUFA a PUFA a snížit příjem 

SAFA a TFA, konzumace vlákniny je doporučena na 30 g/den. Důležité je i snížení 

energetického příjmu u obézních pacientů, které sníží rizika kardiovaskulárních 

onemocnění, DM a zlepší pohyblivost. Doporučuje se navýšit podíl polysacharidů oproti 

potravinám obsahující monosacharidy a snížit příjem alkoholu zhruba na 1 dávku/den jen 

občasně a jen u pacientů bez onemocnění jater a hypertenze. Podle nových edukačních 

programů Harvardské univerzity je významný dostatečný příjem nenasycených MK 

z rostlinných zdrojů, spíše než omezení tuků. Doporučují snížení příjmu SAFA, TFA a příjem 

monosacharidů nahradit pomocí MUFA a PUFA (Zlatohlávek, 2016). 

6.3.3.7 Arteriální hypertenze 

Dieta při arteriální hypertenzi je obdobná dietním zásadám při dyslipidémii, obezitě 

či DM. Důležité je v dietě množství sodíku, respektive kuchyňské soli, která by měl být 

přijímán maximálně do 6 g/den, dle WHO do 5 g/den. Vhodný je vyšší příjem draslíku, který 

snižuje arteriální hypertenzi. Doporučována je dieta DASH (Dietary Approaches to Stop 
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Hypertension), která obsahuje větší množství zeleniny a ovoce a snížené množství 

konzumace tučných mléčných výrobku a nasycených tuků. Dieta DASH zlepšuje 

kardiovaskulární rizikové faktory a má větší prospěšné účinky u jedinců se zvýšeným 

kardiometabolickým rizikem. DASH dieta je účinná nutriční strategie prevence 

kardiovaskulárních onemocnění (Siervo et al, 2015). Alkohol je doporučen stejně jako 

v doporučeních u předchozích onemocnění, jeho pravidelná konzumace zvyšuje krevní tlak, 

může způsobit onemocnění jater a jako bohatý energetický zdroj přispívá k nadváze 

a obezitě. Normální hladiny kalcia a vitamínu D u hypertoniku mohou snižovat krevní tlak. 

Protektivní vliv může mít konzumace kvalitní kávy do 5 šálků/den, obsahuje mnoho 

antioxidačních látek a je kardiovaskulárně protektivní. Prospěšná je i redukce TH, pokud je 

pacient obézní, kdy dochází k poklesu krevního tlaku (Zlatohlávek, 2016). 

6.3.3.8 Malabsorpční syndrom 

Při malabsorpčním syndromu se doporučuje denní energetický příjem 

25-35 kcal/kg TH a příjem bílkovin v množství 1-1,5 g/kg TH. Často je nutná redukce 

množství tuků, v případě enterální výživy je vhodné podávat MCT tuky, pro snadnější 

štěpení. Ze sacharidů se doporučuje podávat snadno štěpitelné (s ohledem na 

monosacharidy a disacharidy – osmoticky aktivní), vynechává se mléko pro deficit laktázy. 

Nutná je suplementace často karenčních prvků – vápníku, draslíku, železa, vitamínu B12 

a kyseliny listové. Při nejvýznamnějším sekundárním malabsorpčním syndromu – 

syndromu krátkého střeva je častá umělá výživa, nejčastěji parenterální (Zlatohlávek, 

2016). 

Syndrom krátkého střeva se dělí podle resekované části střeva a přítomnosti stomie 

na 3 typy a tím se odlišuje i průběh onemocnění. V akutním stádium, časně po operaci je 

indikována plná parenterální výživa, hrozí velké riziko vzniku dehydratace a minerálového 

rozvratu vnitřního prostředí. Následuje perorální příjem se svými specifiky. Ke stravě se 

podává polymerní či oligomerní enterální výživa do sondy, častá je parenterální výživa pro 

uhrazení zvýšených nároků energie a živin (minimálně do doby adaptace). Potřeba bílkovin 

při adaptaci je uváděna na 1,5 g/kg TH/den. Vhodné je podávat glutamin (pozitivní 

působení na trofiku střevní sliznice). Při steatoree je nutné doplnit vápník (prevence 

oxalátové urolitiázy), doplňuje se i vitamín C (Zlatohlávek, 2016). 

6.3.3.9 Nespecifické střevní záněty 

Při nespecifických střevních zánětech, zejména Crohnově chorobě a ulcerózní 

kolitidě, dostatečná výživa zajišťuje lepší průběh zánětlivé střevní aktivity a předchází 

vzniku malnutrice. Denní příjem bílkovin je i vzhledem k exsudativním průjmům a ztrátám 

bílkovin navýšen na 1,5-2 g/kg TH. Při postižení terminálního ilea je nutné parenterálně 

doplnit vitamín B12 a kyselinu listovou. Dle laboratorních hodnot v séru doplnit železo, 

vitamín D a další chybějící minerální, stopové látky a vitamíny (Zlatohlávek, 2016). 
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6.3.3.10 Pankreatitida 

Při akutní pankreatitidě jsou nutriční nároky zvýšené a včasná nutriční péče 

potlačuje rozvoj těžkého katabolismu. Upřednostňuje se enterální nazojejunální výživa, 

zpočátku se často nelze vyhnout parenterální výživě. Dusíková bilance je negativní (až 40 g 

dusíku za den) a potřeba bílkovin je zvýšená, doporučuje se množství 1,5-2,2 g/kg TH/den. 

Taktéž je zvýšená energetická potřeba až o 30-60 %. Tuky je doporučeno pokrýt 

15-30 % CEP nebo 1 g/kg TH/den. V případě hladin triglyceridů nad 5 mmol/l se tukové 

emulze nepřidávají do parenterální výživy. Vhodné je použít do umělé výživy formule 

s vyšším obsahem MCT tuků a ω-3 MK. Příjem sacharidů je doporučen 3-6 g/kg TH/den 

(Zlatohlávek, 2016). 

U chronické pankreatitidy je hlavním nutričním opatřením vyloučení veškerého 

alkoholu. Doporučeny jsou bílkovin v množství 1,5 g/kg TH/den a tuky v množství 35-40 % 

z CEP s preferencí rostlinných zdrojů. Vhodné je doplnění o sipping a pankreatické enzymy. 

Pokud nelze zajistit dostatečná výživa přistupuje se k enterální oligomerní výživě do jejuna 

(Zlatohlávek, 2016). 

6.3.3.11 Jaterní onemocnění 

U kompenzované jaterní cirhózy je doporučení kvalitních bílkovin 

1,2-1,5 g/kg TH/den a energetický příjem 25-30 kcal/kg TH/den s doplněním zejména 

vitamínů skupiny B a pro často sekundární hyperaldosteronismus substituce draslíkem. 

V případě dekompenzace jaterní cirhózy, ale i například jaterní encefalopatie je vhodné 

zařadit rozvětvené AK (valin, leucin, izoleucin) prostřednictvím parenterální výživy nebo 

enterálních přípravků s upraveným AK složením a poměrem cukrů a tuků. Při známkách 

retence omezit příjem soli (Zlatohlávek, 2016). 

U jaterních selhání doporučení uvádí příjem energie 25-35 kcal/kg TH/den 

a bílkovin 1,2-1,5 g/kg TH/den často s použitím enterální a parenterální výživy 

s rozvětvenými AK. Doplňují se i vitamíny skupiny B a vitamín C (Zlatohlávek, 2016). 

6.3.3.12 Renální onemocnění 

Při akutní renální insuficienci se doporučuje denní příjem energie 25-30 kcal/kg TH, 

sacharidy 3-5 g/kg TH, tuky 0,8-1,2 g/kg TH a AK se mají upravovat dle metod očišťování. 

U tohoto onemocnění bývá stresová malnutrice, vyvolaná základním onemocněním. 

Nutriční péče tak cílí na posílení obranyschopnosti a reparaci organismu. U lehké 

neoligurické formy akutní renální insuficience, bez dialýzy se doporučuje 

0,6-0,8 g/kg TH/den bílkovin, tato hodnota je v kritickém stavu riziková. Při těchto stavech 

je nutné pomýšlet na AK (tyrozin, arginin, cystein, serin), které se stávají v tomto případě 

esenciálními. Při indikaci dialýzy či jiné očisťovací metodě je doporučen příjem bílkovin 

1-1,5 g/kg TH/den (Zlatohlávek, 2016). 
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U chronického ledvinného selhání jsou doporučení na množství bílkovin a energie 

závislé od stádia onemocnění, na základě glomerulární filtrace. 

Doporučená dávka energie (Zlatohlávek, 2016): 

• Stádium 2-3  30-35 kcal/kg TH/den 

• Stádium 3-4  35 kcal/kg TH/den 

• Stádium 5   >35 kcal/kg TH/den 

Doporučená dávka bílkovin (Zlatohlávek, 2016): 

• Stádium 2   0,6-0,8 g/kg TH/den 

• Stádium 3   0,55-0,6 g/kg TH/den, z toho 2/3 vysoce biologicky hodnotné 

• Stádium 4   0,55-0,6 g/kg TH/den, z toho 2/3 vysoce biologicky hodnotné, 

   nebo 0,3-0,4 g/kg TH/den + ketoanalogy esenciálních AK 

• Stádium 5   1,2-1,5 g/kg TH/den + ztráty dialýzou 

Lékařem může být i omezení minerálů, často fosforu a draslíku, naopak může být 

navýšení vápníku, vitamínu D. Omezení může platit i pro množství tekutin, na základě 

reziduální diurézy. Ve vyšších stádiích chronické renální insuficience je doporučeno přidat 

ketoanalogy esenciálních AK. Snižování dávek bílkovin se dnes nedoporučuje, neboť je 

riziko rozvoje těžké protein-energetické podvýživy, s následným zhoršením kvality života 

a prognózy. Principem snížení bílkovin v příjmu stravy je snížení tvorby katabolitů 

v organismu (urémie). Dnes lze pacienti snadno doporučit k dialýze, pokud je množství 

katabolitů v těle vysoké. Příjem bílkovin by měl přednostně kryt z vysoce biologicky 

plnohodnotných bílkovin (Zlatohlávek, 2016). 

U dialyzovaných stabilních pacientů je doporučení tuků 0,8-1,2 g/kg TH/den 

a sacharidů 3-5 g/kg TH/den. U peritoneální dialýzy je doporučeno množství sacharidů 

o něco nižší (dialyzační roztok obsahuje glukózu). Bývá přítomna restrikce tekutin. Vyšší je 

i suplementace vitamíny (zejména vitamín B1, vitamín C, vitamín E, folát) a mikronutrienty 

(například selen 50 µg/den, zinek 15 mg/den) (Zlatohlávek, 2016). 
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7 Cíle výzkumu 
Neintervenční observační studie si kladla za cíl zmapovat zastoupení 

makronutrientů a vybraných mikronutrientů v týdenních jídelníčcích diet šetřící 

a racionální, dietních systémů zdravotnických zařízení ČR. Získané hodnoty porovnat s DDD 

pro zdravou populaci ČR, uvedených v publikaci „Referenční hodnoty pro příjem živin“ 

a zhodnotit, zda obě diety plní tyto doporučení. 

7.1 Stanovení hypotézy 

H0: Denní jídelníčky pacientů zdravotnických zařízení v ČR, kteří mají dietu racionální 

nebo šetřící, splňují DDD makronutrientů a vybraných mikronutrientů 

HA: Denní jídelníčky pacientů zdravotnických zařízení v ČR, kteří mají dietu 

racionální nebo šetřící, nesplňují DDD makronutrientů a vybraných mikronutrientů. 
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8 Metodika výzkumu a metoda zpracování dat 

8.1 Materiál a metody zpracování dat 

Zdrojovými daty diplomové práce byly jídelní lístky s recepturami a normami diet 

šetřící a racionální za období jednoho týdne. Z těchto dat byly následně pomocí programu 

Nutriservis PROFESIONAL stanoveny obsahy následujících makronutrientů a vybraných 

mikronutrientů v jednotlivých dnech týdenního jídelníčku. Výběr těchto diet byl zvolen na 

podkladě toho, že se neliší složení nutrientů v dietě racionální a v dietě šetřící. Obě diety 

jsou nutričně plnohodnotné a množství makro i mikronutrientů by mělo pokrýt nároky 

zdravých jedinců. 

Sledovanými a vyhodnocovanými veličinami byly tyto: 

• Energie 

• Bílkoviny 

• Tuky 

• Sacharidy 

• SAFA 

• TFA 

• MUFA 

• PUFA 

• Cholesterol 

• Vláknina 

• Monosacharidy a disacharidy 

• Sacharóza 

• Sodík 

• Vápník 

• Železo 

• Vitamín C 

• Vitamín D 

Soubor takto získaných dat byl následně v programu Microsoft Excel statisticky 

zpracován pomocí jednovýběrového t-testu metodou čistého testu významnosti, kdy byly 

jednotlivé veličiny porovnány s doporučeními danými DACH. 

8.2 Charakteristika zkoumaného souboru 

Kvantitativní výzkumná část této diplomové práce probíhala na základě poskytnutí 

zdrojových dat zdravotnickými zařízeními, zajišťující stravování svých pacientů. Do výzkumu 

bylo zařazeno 10 vybraných zdravotnických zařízení z 6 krajů ČR, která byla ochotna 

poskytnout zdrojová data, viz Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Mapa zdravotnických zařízení zařazených do výzkumu 

Výběr těchto zařízení byl založen na ochotě náhodně dotazovaných zdravotnických 

zařízení poskytnout data. Sbíraná data byla poskytnutá nutričními terapeutkami, po 

domluvě s vedením jednotlivých zdravotnických zařízení. U některých zařízení bylo 

požadováno schválení výzkumu a u některých nikoliv. Zařízení, která poskytla data jsou 

anonymizována. 

Sběr dat probíhal s časovým předstihem, zhruba od ledna do března, zejména 

z důvodu příprav poskytnutí dat nutričními terapeutkami. U některých zařízení bylo nutné 

si data sesbírat samostatně. 

8.2.1 Popisná charakteristika 

Soubor dat je charakterizován údaji uvedenými v Tabulka 1. Každá veličina je 

v každé dietě zastoupena 70 hodnotami. 

Tabulka 1: Popisná charakteristika souboru dat 

Veličina Dieta 
Střední 

hodnota 
Směrodatná 

odchylka 
Medián Minimum Maximum 

Energie [kcal] 
Šetřící 2306,1 323,1 2285,0 1592,3 3188,9 

Racionální 2400,4 333,0 2367,5 1746,6 3222,8 

Bílkoviny [g] 
Šetřící 98,2 17,2 98,8 61,9 144,1 

Racionální 98,2 16,7 98,7 56,5 132,3 

Tuky [g] 
Šetřící 82,7 20,3 80,2 44,3 135,5 

Racionální 93,1 22,4 87,4 56,6 152,4 

Sacharidy [g] 
Šetřící 307,4 45,6 307,2 186,8 424,3 

Racionální 312,5 44,1 315,1 226,6 425,0 
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Veličina Dieta 
Střední 

hodnota 
Směrodatná 

odchylka 
Medián Minimum Maximum 

SAFA [g] 
Šetřící 29,3 11,7 28,5 8,9 62,3 

Racionální 30,8 13,5 29,1 6,1 62,5 

TFA [g] 
Šetřící 0,5 0,4 0,5 0,0 1,8 

Racionální 0,4 0,3 0,3 0,0 1,3 

MUFA [g] 
Šetřící 13,6 5,8 13,9 3,4 30,9 

Racionální 14,2 8,4 12,5 1,1 49,2 

PUFA [g] 
Šetřící 7,2 4,1 6,7 0,5 16,1 

Racionální 9,4 6,5 8,7 0,4 36,2 

Cholesterol [mg] 
Šetřící 326,1 129,2 294,3 114,9 801,9 

Racionální 298,8 130,8 268,5 102,8 709,8 

Vláknina [g] 
Šetřící 18,8 4,9 18,7 9,2 29,8 

Racionální 25,0 7,1 25,1 10,8 56,7 

Monosacharidy 
a disacharidy [g] 

Šetřící 67,0 30,5 66,4 5,3 189,7 

Racionální 67,3 27,4 66,2 12,8 128,6 

Sacharóza [g] 
Šetřící 27,2 20,3 26,2 0,0 89,4 

Racionální 22,1 17,7 19,4 0,0 65,8 

Sodík [mg] 
Šetřící 3096,5 1040,0 2981,0 1302,2 6066,9 

Racionální 3238,1 922,0 3263,0 1555,7 5909,8 

Vápník [mg] 
Šetřící 1148,4 452,2 1049,5 359,7 2235,6 

Racionální 973,6 398,5 900,4 218,8 2062,2 

Železo [mg] 
Šetřící 14,9 3,4 14,5 8,5 31,6 

Racionální 18,2 6,8 16,8 8,8 65,9 

Vitamín C [mg] 
Šetřící 69,2 38,0 70,2 9,4 189,0 

Racionální 101,2 71,1 91,4 16,0 456,6 

Vitamín D [µg] 
Šetřící 1,9 2,4 1,2 0,0 18,0 

Racionální 1,4 1,2 0,8 0,0 5,2 

 

8.3 Stanovení doporučených denních dávek 

Níže použité DDD vycházejí z DACH a z předpokladu, že zkoumané denní jídelníčky 

jsou určeny pro dospělou populaci (19-64 let), muže a ženy zároveň. Pro vyhodnocení 

energie a bílkovin byla použita průměrná TH osob 80 kg (HIS CR, 2002; EHES, 2014). DDD 

vztažené k CEP jsou vyjádřeny také v absolutních číslech. 

8.4 Výsledky 

Níže uvedené výsledky jsou znázorněny pro lepší orientaci v grafech. Dieta 

racionální je označená modře a dieta šetřící je označená zeleně. 
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8.4.1 Vyhodnocení energie 

DDD energie je minimálně 25 a maximálně 35 kcal/kg TH což představuje 2000 až 

2800 kcal. Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 1, vyhodnocení t-testu minima je 

uvedeno v Tabulka 2 a vyhodnocení t-testu maxima je uvedeno v Tabulka 3. 

Rozsah DDD vychází z obecně doporučovaných dávek energie v nemoci (Satinský 

et al, 2018; Weimann et al, 2017). 

 

Graf 1: Popisná charakteristika energie 
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Tabulka 2: T-test minima DDD energie 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≤ 2000 DDD ≤ 2000 

Hypotéza HA DDD > 2000 DDD > 2000 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 

HA: DDD > 2000 
p-hodnota < α 

HA: DDD > 2000 

 
Tabulka 3: T-test maxima DDD energie 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 2800 DDD ≥ 2800 

Hypotéza HA DDD < 2800 DDD < 2800 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 

HA: DDD < 2800 
p-hodnota < α 

HA: DDD < 2800 

 
Vyhodnocení DDD energie: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují více jak 25 a méně jak 35 kcal/kg TH energie. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují více jak 25 a méně jak 35 kcal/kg TH energie. 

DDD energie splňuje dieta racionální i šetřící. 
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8.4.2 Vyhodnocení bílkovin 

DDD bílkovin je 0,8 g/kg TH což představuje 64 g. Popisná charakteristika je 

zobrazena v Graf 2 a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 4. 

Vzhledem k překročení DDD bílkovin byl zkoumán také dvojnásobek DDD, tj. 128 g, 

což je považováno za bezpečnou horní hranici (WHO, 2007). Vyhodnocení t-testu 

dvojnásobku je uvedeno v Tabulka 5. 

 

Graf 2: Popisná charakteristika bílkovin 
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Tabulka 4: T-test DDD bílkovin 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≤ 64 DDD ≤ 64 

Hypotéza HA DDD > 64 DDD > 64 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD > 64 

p-hodnota < α 
HA: DDD > 64 

 
Tabulka 5: T-test dvojnásobku DDD bílkovin 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 128 DDD ≥ 128 

Hypotéza HA DDD < 128 DDD < 128 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD < 128 

p-hodnota < α 
HA: DDD < 128 

 
Vyhodnocení DDD bílkovin: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují více jak 0,8 a méně jak 1,6 g/kg TH bílkovin. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují více jak 0,8 a méně jak 1,6 g/kg TH bílkovin. 

DDD bílkovin splňuje dieta racionální i šetřící. 
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8.4.3 Vyhodnocení tuků 

DDD tuků je minimálně 25 a maximálně 35 % z CEP, který byl ≈2300 kcal u diety 

šetřící a ≈2400 kcal u diety racionální, což představuje 64 až 89 g u diety šetřící a 67 až 93 g 

u diety racionální. Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 3, vyhodnocení t-testu 

minima je uvedeno v Tabulka 6 a vyhodnocení t-testu maxima je uvedeno v Tabulka 7. 

Rozsah DDD vychází z referenčních hodnot pro příjem živin a doporučení WHO, FAO 

a EFSA. Příjem 25 % tuků z CEP je doporučen jako vhodnější hodnota ve stravě (Společnost 

pro výživu, 2011). Příjem 35 % tuk z CEP je doporučován jako maximální tolerované 

množství ve stravě (EFSA, 2017; FAO, 2010). 

 

Graf 3: Popisná charakteristika tuků 
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Tabulka 6: T-test minima DDD tuků 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≤ 64 DDD ≤ 67 

Hypotéza HA DDD > 64 DDD > 67 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD > 64 

p-hodnota < α 
HA: DDD > 67 

 
Tabulka 7: T-test maxima DDD tuků 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 89 DDD = 93 

Hypotéza HA DDD < 89 DDD ≠ 93 

Vypočtená p-hodnota 0,01 0,97 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD < 89 

p-hodnota > α 
H0: DDD = 93 

 
Vyhodnocení DDD tuků: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují více jak 25 a méně jak 35 % tuků z CEP. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují 35 % tuků z CEP. 

DDD tuků splňuje dieta racionální i šetřící. 
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8.4.4 Vyhodnocení sacharidů 

DDD sacharidů je více jak 50 % z CEP, který byl ≈2300 kcal u diety šetřící a ≈2400 kcal 

u diety racionální, což představuje 288 g u diety šetřící a 300 g u diety racionální. Popisná 

charakteristika je zobrazena v Graf 4 a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 8. 

Vzhledem ke skutečnosti, že sacharidy jsou doplňkem k bílkovinám a tukům, které 

naplnily DDD, nebylo třeba zkoumat, zda nebylo zastoupení sacharidů příliš vysoké. 

 

Graf 4: Popisná charakteristika sacharidů 

Tabulka 8: T-test DDD sacharidů 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≤ 288 DDD ≤ 300 

Hypotéza HA DDD > 288 DDD > 300 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,01 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD > 288 

p-hodnota < α 
HA: DDD > 300 

 
Vyhodnocení DDD sacharidů: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují více jak 50 % sacharidů z CEP. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují více jak 50 % sacharidů z CEP. 

DDD sacharidů splňuje dieta racionální i šetřící. 
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8.4.5 Vyhodnocení SAFA 

DDD SAFA je méně jak 10 % z CEP, který byl ≈2300 kcal u diety šetřící a ≈2400 kcal 

u diety racionální, což představuje 26 g u diety šetřící a 27 g u diety racionální. Popisná 

charakteristika je zobrazena v Graf 5 a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 9. 

 

Graf 5: Popisná charakteristika SAFA 

Tabulka 9: T-test DDD SAFA 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≤ 26 DDD ≤ 27 

Hypotéza HA DDD > 26 DDD > 27 

Vypočtená p-hodnota 0,01 0,01 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD > 26 

p-hodnota < α 
HA: DDD > 27 

 
Vyhodnocení DDD SAFA: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují více jak 10 % SAFA z CEP. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují více jak 10 % SAFA z CEP. 

DDD SAFA nesplňuje dieta racionální ani šetřící. 
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8.4.6 Vyhodnocení TFA 

DDD TFA je méně jak 1 % z CEP, který byl ≈2300 kcal u diety šetřící a ≈2400 kcal 

u diety racionální, což představuje 2,6 g u diety šetřící a 2,7 g u diety racionální. Popisná 

charakteristika je zobrazena v Graf 6 a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 10. 

 

Graf 6: Popisná charakteristika TFA 

Tabulka 10: T-test DDD TFA 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 2,6  DDD ≥ 2,7  

Hypotéza HA DDD < 2,6  DDD < 2,7  

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD < 2,6  

p-hodnota < α 
HA: DDD < 2,7  

 
Vyhodnocení DDD TFA: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují méně jak 1 % TFA z CEP. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují méně jak 1 % TFA z CEP. 

DDD TFA splňuje dieta racionální i šetřící. 
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8.4.7 Vyhodnocení MUFA 

DDD MUFA je více jak 10 % z CEP, který byl ≈2300 kcal u diety šetřící a ≈2400 kcal 

u diety racionální, což představuje 26 g u diety šetřící a 27 g u diety racionální. Popisná 

charakteristika je zobrazena v Graf 7 a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 11. 

 

Graf 7: Popisná charakteristika MUFA 

Tabulka 11: T-test DDD MUFA 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 26 DDD ≥ 27 

Hypotéza HA DDD < 26 DDD < 27 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD < 26 

p-hodnota < α 
HA: DDD < 27 

 
Vyhodnocení DDD MUFA: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují méně jak 10 % MUFA z CEP. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují méně jak 10 % MUFA z CEP. 

DDD MUFA nesplňuje dieta racionální ani šetřící. 
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8.4.8 Vyhodnocení PUFA 

DDD PUFA je více jak 7 % z CEP, který byl ≈2300 kcal u diety šetřící a ≈2400 kcal 

u diety racionální, což představuje 18 g u diety šetřící a 19 g u diety racionální. Popisná 

charakteristika je zobrazena v Graf 8 a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 12. 

 

Graf 8: Popisná charakteristika PUFA 

Tabulka 12: T-test DDD PUFA 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 18 DDD ≥ 19 

Hypotéza HA DDD < 18 DDD < 19 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD < 18 

p-hodnota < α 
HA: DDD < 19 

 
Vyhodnocení DDD PUFA: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují méně jak 7 % PUFA z CEP. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují méně jak 7 % PUFA z CEP. 

DDD PUFA nesplňuje dieta racionální ani šetřící. 
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8.4.9 Vyhodnocení cholesterolu 

DDD cholesterolu je 300 mg. Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 9 

a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 13. 

 

Graf 9: Popisná charakteristika cholesterolu 

Tabulka 13: T-test DDD cholesterolu 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD = 300 DDD = 300 

Hypotéza HA DDD ≠ 300 DDD ≠ 300 

Vypočtená p-hodnota 0,10 0,94 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota > α 
H0: DDD = 300 

p-hodnota > α 
H0: DDD = 300 

 
Vyhodnocení DDD cholesterolu: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují 300 mg cholesterolu. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují 300 mg cholesterolu. 

DDD cholesterolu splňuje dieta racionální i šetřící. 
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8.4.10 Vyhodnocení vlákniny 

DDD vlákniny je minimálně 30 g. Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 10 

a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 14. 

 

Graf 10: Popisná charakteristika vlákniny 

Tabulka 14: T-test DDD vlákniny 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 30 DDD ≥ 30 

Hypotéza HA DDD < 30 DDD < 30 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD < 30 

p-hodnota < α 
HA: DDD < 30 

 
Vyhodnocení DDD vlákniny: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují méně jak 30 g vlákniny. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují méně jak 30 g vlákniny. 

DDD vlákniny nesplňuje dieta racionální ani šetřící. 
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8.4.11 Vyhodnocení monosacharidů a disacharidů 

DDD monosacharidů a disacharidů je méně jak 10 % z CEP, který byl ≈2300 kcal 

u diety šetřící a ≈2400 kcal u diety racionální, což představuje 58 g u diety šetřící a 60 g 

u diety racionální. Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 11 a vyhodnocení t-testu je 

uvedeno v Tabulka 15. 

 

Graf 11: Popisná charakteristika monosacharidů a disacharidů 

Tabulka 15: T-test DDD monosacharidů a disacharidů 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≤ 58 DDD ≤ 60 

Hypotéza HA DDD > 58 DDD > 60 

Vypočtená p-hodnota 0,01 0,01 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD > 58 

p-hodnota < α 
HA: DDD > 60 

 
Vyhodnocení DDD monosacharidů a disacharidů: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují více jak 10 % monosacharidů a disacharidů z CEP. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují více jak 10 % monosacharidů a disacharidů 

z CEP. 

DDD monosacharidů a disacharidů nesplňuje dieta racionální ani šetřící. 
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8.4.12 Vyhodnocení sacharózy 

DDD sacharózy je méně jak 10 % z CEP, který byl ≈2300 kcal u diety šetřící 

a ≈2400 kcal u diety racionální, což představuje 58 g u diety šetřící a 60 g u diety racionální. 

Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 12 a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 

16. 

 

Graf 12: Popisná charakteristika sacharózy 

Tabulka 16: T-test DDD sacharózy 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 58 DDD ≥ 60 

Hypotéza HA DDD < 58 DDD < 60 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD < 58 

p-hodnota < α 
HA: DDD < 60 

 
Vyhodnocení DDD sacharózy: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují méně jak 10 % sacharózy z CEP. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují méně jak 10 % sacharózy z CEP. 

DDD sacharózy splňuje dieta racionální i šetřící. 
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8.4.13 Vyhodnocení sodíku 

DDD sodíku je minimálně 550 mg a maximálně 2400 mg (≈6 g NaCl). Popisná 

charakteristika je zobrazena v Graf 13 a vyhodnocení t-testu maxima je uvedeno v Tabulka 

17. 

 

Graf 13: Popisná charakteristika sodíku 

Tabulka 17: T-test DDD sodíku 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≤ 2400 DDD ≤ 2400 

Hypotéza HA DDD > 2400 DDD > 2400 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 

HA: DDD > 2400 
p-hodnota < α 

HA: DDD > 2400 

 
Vyhodnocení DDD sodíku: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují více jak 2400 mg sodíku. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují více jak 2400 mg sodíku. 

DDD sodíku nesplňuje dieta racionální ani šetřící. 

  



 

78 

8.4.14 Vyhodnocení vápníku 

DDD vápníku je 1000 mg. Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 14 

a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 18. 

 

Graf 14: Popisná charakteristika vápníku 

Tabulka 18: T-test DDD vápníku 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≤ 1000 DDD = 1000 

Hypotéza HA DDD > 1000 DDD ≠ 1000 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,58 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 

HA: DDD > 1000 
p-hodnota > α 

H0: DDD = 1000 

 
Vyhodnocení DDD vápníku: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují více jak 1000 mg vápníku. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují 1000 mg vápníku. 

DDD vápníku splňuje dieta racionální i šetřící. 
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8.4.15 Vyhodnocení železa 

DDD železa je 12 mg. Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 15 a vyhodnocení 

t-testu je uvedeno v Tabulka 19. 

 

Graf 15: Popisná charakteristika železa 

Tabulka 19: T-test DDD železa 

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≤ 12 DDD ≤ 12 

Hypotéza HA DDD > 12 DDD > 12 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD > 12 

p-hodnota < α 
HA: DDD > 12 

 
Vyhodnocení DDD železa: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují více jak 12 mg železa. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují více jak 12 mg železa. 

DDD železa splňuje dieta racionální i šetřící. 
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8.4.16 Vyhodnocení vitamínu C 

DDD vitamínu C je 100 mg. Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 16 

a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 20. 

 

Graf 16: Popisná charakteristika vitamínu C 

Tabulka 20: T-test DDD vitamínu C  

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 100 DDD = 100 

Hypotéza HA DDD < 100 DDD ≠ 100 

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,89 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD < 100 

p-hodnota > α 
H0: DDD = 100 

 
Vyhodnocení DDD vitamínu C: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují méně jak 100 mg vitamínu C. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují 100 mg vitamínu C. 

DDD vitamínu C splňuje pouze dieta racionální. 
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8.4.17 Vyhodnocení vitamínu D 

DDD vitamínu D je 5 μg. Popisná charakteristika je zobrazena v Graf 17 

a vyhodnocení t-testu je uvedeno v Tabulka 21. 

 

Graf 17: Popisná charakteristika vitamínu D 

Tabulka 21: T-test DDD vitamínu D  

Dieta Šetřící Racionální 

Hypotéza H0 DDD ≥ 5  DDD ≥ 5  

Hypotéza HA DDD < 5  DDD < 5  

Vypočtená p-hodnota 0,00 0,00 

Hladina významnosti α 0,05 0,05 

Výsledek t-testu 
p-hodnota < α 
HA: DDD < 5  

p-hodnota < α 
HA: DDD < 5  

 
Vyhodnocení DDD vitamínu D: 

• Denní jídelníčky diety šetřící obsahují méně jak 5 μg vitamínu D. 

• Denní jídelníčky diety racionální obsahují méně jak 5 μg vitamínu D. 

DDD vitamínu D nesplňuje dieta racionální ani šetřící. 
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8.5 Přehled zhodnocení doporučení 

Tabulka 22 shrnuje výše zjištěná naplnění či nenaplnění DDD zkoumaných živin na 

hladině významnosti α = 0,05 a mimo jiné, ukazuje podobnost diet šetřící a racionální 

z hlediska výživových doporučení. 

Tabulka 22: Přehled naplnění shody výživových doporučení 

Živiny DDD Dieta šetřící Dieta racionální 
  Vyhodnoceno Shoda Vyhodnoceno Shoda 

Energie 25-35 kcal/kg TH 25-35 kcal/kg TH ANO 25-35 kcal/kg TH ANO 

Bílkoviny 0,8-1,6 g/kg TH 0,8-1,6 g/kg TH ANO 0,8-1,6 g/kg TH ANO 

Tuky 25-35 % z CEP 25-35 % z CEP ANO 35 % z CEP ANO 

Sacharidy >50 % z CEP >50 % z CEP ANO >50 % z CEP ANO 

SAFA <10 % z CEP >10 % z CEP NE >10 % z CEP NE 

TFA <1 % z CEP <1 % z CEP ANO <1 % z CEP ANO 

MUFA >10 % z CEP <10 % z CEP NE <10 % z CEP NE 

PUFA >7 % z CEP <7 % z CEP NE <7 % z CEP NE 

Cholesterol 300 mg 300 mg ANO 300 mg ANO 

Vláknina ≥30 g  <30 g  NE <30 g  NE 

Monosacharidy 
a disacharidy 

<10 % z CEP >10 % z CEP NE >10 % z CEP NE 

Sacharóza <10 % z CEP <10 % z CEP ANO <10 % z CEP ANO 

Sodík 550-2400 mg >2400 mg NE >2400 mg NE 

Vápník 1000 mg >1000 mg ANO 1000 mg ANO 

Železo 12 mg >12 mg ANO >12 mg ANO 

Vitamín C  100 mg <100 mg NE 100 mg ANO 

Vitamín D  5 μg <5 μg NE <5 μg NE 

 

8.6 Vyhodnocení hypotézy 

Jelikož nejsou naplněna všechna výživová doporučení diety šetřící a diety racionální, 

zamítáme na hladině významnosti α = 0,05 hypotézu H0 ve prospěch hypotézy HA: 

Denní jídelníčky pacientů zdravotnických zařízení v ČR, kteří mají dietu racionální 

nebo šetřící, nesplňují DDD makronutrientů a vybraných mikronutrientů. 
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9 Diskuse 
Dietní systém je charakteristický dokument, který musí naplňovat určité požadavky. 

Pokud zdravotnické nebo sociální zařízení tak neučiní, nemůže dostatečně garantovat 

zajištění léčebné výživy. Výživa v nemocnicích je jedním z klíčových pilířů léčby 

hospitalizovaných pacientů. Předpokladem je, že v současné době je ve všech zařízeních 

poskytující zdravotní či sociální péči zajištěná určitým způsobem výživa jedince, vzhledem 

k tomu, že je to zákonnou podmínkou poskytování zdravotní a sociální péče. 

Včasně podaná strava, přijatelná pro pacienta, respektující nutriční požadavky 

organismu a zdravotní stav, zlepšuje průběh zdravotního stavu a uzdravení. Lékaři, 

ošetřující personál, ale i samotní pacienti si tuto skutečnost mnohdy neuvědomují 

a neadekvátní či včas nepodaná výživa neplní zcela svůj účel. Nehledě i na první pohled ne 

zcela patrný pozitivní ekonomický dopad pro zdravotnická zařízení. Kvalitní strava 

s dostatečným zastoupením energie, makronutrientů a mikronutrientů by měla být ve 

zdravotnických zařízeních samozřejmostí. Ze získaných dat, poskytnutých zdravotnickými 

zařízeními, bylo zjištěno v dietách šetřící a racionální, nedostatečné zastoupení vlákniny, 

špatný poměr a tím i množství jednotlivých nenasycených a nasycených MK, vysoké 

množství sodíku, vyšší obsah monosacharidů a disacharidů a nedostatek vitamínu D. 

Ostatní zkoumané živiny vycházely v souladu s doporučením. Výsledky statistického šetření 

jsou uvedeny v Tabulka 22: Přehled naplnění shody výživových doporučení. 

Důležité je si uvědomit, že diety jsou podávané v nemocnici, kde ve změněných 

podmínkách nemoci, lidský organismus může potřebovat vyšší dávky živin a energie. DDD 

živin, určené pro zdravou populaci, tak nemusejí být dostačující pro tyto nemocné jedince. 

Nedostatečné pokrytí živin a energie prodlužuje délku hospitalizace a zhoršuje průběh 

léčby a přežití pacientů (Hoffer et al, 2017; Ponomarev et al, 2018). 
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Poměr mezi energií diety šetřící a racionální pro jednotlivá zdravotnická zařízení 

ilustruje Graf 18, který ukazuje, že většina zařízení má dietu racionální energeticky bohatší. 

 

Graf 18: Porovnání jednotlivých zařízení z hlediska poměru energie obou diet 

Dieta racionální i šetřící ovšem naplňuje stanovenou denní energetickou hodnotu 

25 až 35 kcal/kg TH, což vychází z obecně doporučovaných dávek energie v nemoci 

(Satinský et al, 2018; Weimann et al, 2017). Doporučené normativy z referenčních hodnot 

pro příjem živin nebyly použity z důvodu, že rozlišují potřebu energie dle věku a pohlaví, 

což jídelníčky v nemocničních zařízeních nerozlišují. Střední hodnota energie je u šetřící 

diety 2306 kcal a u diety racionální 2400 kcal. 
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Zastoupení základních makronutrientů v dietě racionální a dietě šetřící je mezi 

zdravotnickými zařízeními obdobné, viz Graf 19 v němž je uveden i přepočet množství 

bílkovin na kg TH v jednotlivých zdravotnických zařízeních. 

 

Graf 19: Porovnání jednotlivých zařízení z hlediska skladby makronutrientů 

U bílkovin bylo statisticky zjištěno, že ve vzorku zkoumaných diet racionální a šetřící 

byly naplněny pro obě diety hodnoty více než je DDD 0,8 g/kg TH (Společnost pro výživu, 

2011). Střední hodnota bílkovin je u diety šetřící i racionální 98 g (1,2 g/kg TH). Vyšší 
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hodnoty bílkovin jsou nejspíše způsobeny podáváním masa, které je na porci normováno 

průměrně 100 g a podáváno nejčastěji 2x denně. Dále jsou často podávány sýry k snídani. 

Vzhledem k tomu, že nemocniční diety nejsou nastaveny individuálně, tudíž standardně 

neberou v potaz individuální nároky jedince, je zjištění vyššího obsahu bílkovin v dietě 

šetřící a racionální velmi pozitivní. Pacient může profitovat z většího příjmu bílkovin, neboť 

protein je důležitým makronutrientem pro hojení ran, imunitní reakce organismu 

a v neposlední řadě udržuje svalovou hmotu (Ponomarev et al, 2018). Tyto faktory patří 

mezi nezbytné pro rekonvalescenci. Obávanou situací v nemocnicích je ztráta svalové 

hmoty, protože její úbytek vede ke zhoršené rekonvalescenci a zdravotním komplikacím. 

Pokud se jedná o imunitní obranu těla, nedostatek bílkovin, energie a dalších živin vede 

k pomalému hojení ran, přispívá i k horšímu zvládnutí infekčních komplikací. Současná 

doporučení tolerují bezpečnou horní hranici bílkovin na dvojnásobku, tj. 1,6 g/kg TH/den 

(WHO, 2007) a tu obě diety nepřekračují. 

Důležitým zjištěním výzkumné práce bylo špatné zastoupení tuků ve zkoumaných 

dietách. Celkový obsah tuků splnil DDD pro příjem živin (Společnost pro výživu, 2011). Dieta 

racionální je naplnila hodnotou bližší k 35 % z CEP. Dieta šetřící je blíže k hranici 

doporučovaných tuků 30 % z CEP (FAO, 2010; EFSA, 2017). Střední hodnota tuků je 

v případě šetřící diety 83 g, v případě racionální 93 g. 
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V Graf 20 je uvedeno různorodé zastoupení jednotlivých tuků v jednotlivých 

zdravotnických zařízeních. 

 

Graf 20: Porovnání jednotlivých zařízení z hlediska skladby tuků 

MUFA a PUFA jsou výrazně nižší, než uvádí DDD pro zdravou populaci (Společnost 

pro výživu, 2011). U šetřící diety je střední hodnota MUFA 14 g, PUFA 7 g a SAFA 29 g. 

Střední hodnota MUFA je 14 g, PUFA 9 g a SAFA 31 g u racionální diety. Ve zdravotnických 

zařízeních se uváděl pro přípravu pokrmů stolní olej, olej slunečnicový, řepkový, margarín 
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a máslo. Základem jídelníčků jsou i měkké a termizované sýry, ve kterých je dle propočtů 

více SAFA a vzhledem k jejich četnosti podávání tak narůstá hodnota SAFA. Přirozeně se 

vyskytují i v mase, které je v jídelníčcích zkoumaných diet zdrojem bílkovin. Poměr 

nasycených a nenasycených MK by měl být zlepšen ve prospěch nenasycených MK s cílem 

snížit obsah SAFA, které zvyšují koncentraci cholesterolu, především LDL-cholesterolu, 

v plazmě. MUFA naopak koncentraci LDL-cholesterolu snižují (Společnost pro výživu, 2011) 

a snižují tak riziko vzniku aterosklerózy. Z tohoto důvody by mělo dojít k upřednostnění 

potravin s vyšším obsahem MUFA a PUFA. Doporučením by tak mělo být navýšit používání 

rostlinných olejů (olej slunečnicový, řepkový) a rostlinných margarínu, kde je převaha 

MUFA a PUFA, pro tepelnou úpravu pokrmů. Svým složením je vhodný i olivový olej, 

bohužel kvůli své oxidační stabilitě ho nelze využít k tepelné úpravě chodů. U výběru sýru 

je situace horší, ty by měli být nahrazeny méně tučnými variantami. Z praktické zkušenosti 

je obtížné vybrat takovéto sýry, vzhledem k celodenní stravovací jednotce. Vyřazení sýrů 

a mléčných výrobku není žádoucí, vzhledem k vhodnému zdroji bílkovin a vápníku. Při jejich 

vyřazení by došlo i k omezení pestrosti. Dalším doporučením je podávání rostlinných tuků 

na studené chody, místo másla. Ze zdrojů PUFA, v prostředí nemocnic, lze doporučit 

navýšení frekvence příjmu mořských ryb. 

Velmi rizikové TFA vyšly v dietách racionální a šetřící velmi nižší než DDD 1 % z CEP 

(FAO,2010), což byl předpokládaný výsledek. Vzhledem k používání základních potravin při 

přípravě pokrmů v obou dietách a omezeném podávání vysoce zpracovaných potravin. 

Střední hodnota TFA je u šetřící diety 0,5 g a u diety racionální 0,4 g. 

Exogenní příjem cholesterolu ve stravě vyšel shodně s DDD 300 mg (Společnost pro 

výživu, 2011). Střední hodnota cholesterolu je u diety šetřící 326 mg a u racionální 299 mg. 

Podle světových doporučení by jednoduché cukry měli být ve stravě co nejméně, 

maximálně pak do 10 % z CEP (EFSA, 2017; WHO, 2015). Požadavek na snížení 

jednoduchých cukrů je jednak proto, že jejich nadbytek ve stravě vede ke snížení příjmu 

vlákniny, vitamínů a minerálů, jednak proto že jsou často konzumovány ve spojitosti s SAFA 

(sladkosti, čokolády, zmrzliny a jiné), tím dochází k příjmu nadbytečné energie, která může 

být přeměněna a kumulována do tukových zásob (Kasper, 2015; Zlatohlávek, 2016). Příjem 

SAFA a zejména TFA, zvyšuje jejich proaterogenní působení v lidském organismu. 

Z hlediska celkových sacharidů obě diety splňují DDD příjmu živin (Společnost pro 

výživu, 2011). U diety šetřící je střední hodnota sacharidů 307 g a u diety racionální 313 g. 

Zastoupení sledovaných jednoduchých cukrů – monosacharidů a disacharidů, ve 

zkoumaných dietách ovšem leží mimo limity stanovených referenčních hodnot pro zdravou 

populaci. Co se týká volného cukru – sacharózy, její zastoupení vyšlo mnohem lépe při 

porovnání s doporučenou DDD pro příjem monosacharidů a disacharidů. 
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V Graf 21 je uvedeno různorodé zastoupení složek sacharidů v jednotlivých 

zdravotnických zařízeních. 

 

Graf 21: Porovnání jednotlivých zařízení z hlediska skladby sacharidů 

Doporučenou hodnotu jednoduchých cukrů 10 % z CEP (WHO, 2003) přesahoval 

obsah monosacharidů a disacharidů v obou zkoumaných dietách. Střední hodnota 

monosacharidů a disacharidů v obou dietách je 67 g. Problematické je záměrné 

dochucování výrobků, kdy výrobci přidávají jednoduché cukry do svých výrobků. Příkladem 
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se může jednat o slazené mléčné výrobky, cukrovinky, cukrářské výrobky, čokoládu 

a čokoládové výrobky, jemné pečivo, zpracované ovoce, ovocné šťávy a další. Doporučuje 

se snížit příjem těchto potravin (WHO, 2015) nebo je nahradit nedochucenou variantou 

(jogurty a mléčné výrobky). V nemocničních dietách by se tedy mělo snížit množství 

monosacharidů a disacharidů prostřednictvím výběru nedoslazovaných mléčných výrobku, 

které jsou často podávány. Situaci ovšem komplikuje jednak výběr na trhu a jednak chuťové 

preference pacientů. Na trhu je mnoho doslazovaných mléčných výrobku a pacienti jsou 

zvyklí je konzumovat, což se promítá do nemocničního stravování. Účelem stravy je, aby jí 

pacient zkonzumoval. Otázkou tedy zůstává, pokud by byly pacientům podávány jen 

neslazené mléčné výrobky, zda by je konzumovali. Pro pacienty bez zvýšených nároků na 

energii by toto opatření mělo pozitivní zdravotní důsledky. Při zvýšených nárocích 

organismu je to ale jeden z dalších zdrojů energie. Dalším zdrojem monosacharidů 

a disacharidů jsou i přirozené zdroje jako je například med či ovoce. Konzumace těchto 

potravin by měla být umírněná jak u zdravé populace, tak i hospitalizovaných pacientů. Dle 

dodaných jídelních lístků racionální a šetřící diety bylo zjištěno, že se denně podává alespoň 

1 kus ovoce denně, v případě šetřící diety v kombinaci s kompotem. Cukrovinky byly 

podávány velmi zřídka, četnější frekvence podávání byla u sladkého pečiva (loupáky, 

vánočka, šátečky). V rámci pestrosti tak zhruba 2x do týdne. V práci bylo zjišťováno 

množství volného cukru (sacharózy), při přípravě pokrmů a nápojů ve zdravotnických 

zařízeních. Výsledky jsou uvedeny v Graf 12: Popisná charakteristika sacharózy a Graf 21: 

Porovnání jednotlivých zařízení z hlediska skladby sacharidů. Střední hodnota sacharózy je 

v šetřící dietě 27 g a v racionální dietě 22 g. 

Byl zkoumán vliv jednoduchých cukrů včetně sacharózy a fruktózy na inzulínovou 

rezistenci, obezitu a riziko rozvoje DM 2. typu a závěrem bylo, že je důležitější množství 

přijaté energie z cukrů a dávka fruktózy, nežli škodlivost cukrů samotných (Macdonald, 

2016). Vyšší dávky fruktózy vedou ke zvýšení příjmu energie, zvýšení triacylglycerolu v séru 

(to i při nižší hodnotě fruktózy a bez příjmu nadbytečné energie), zvýšení obsahu tuků 

v játrech a svalech, ke zvýšení inzulinorezistence a zvýšenému riziku DM. U glukózy je 

podobný mechanismus při nadměrném množství cukrů (Macdonald, 2016). Samozřejmě by 

mělo dojít ke snížení konzumace energeticky bohatých potravin (potraviny obsahující cukry 

a tuky současně) a zvýšení fyzické aktivity, neboť v opačném případě tyto faktory přispívají 

k riziku vzniku metabolických onemocnění (obezita, DM, ateroskleróza, steatóza jater) 

(Rippe, & Angelopoulos, 2016). 

Množství podávaného ovoce může být i jedním z důvodu nízkého množství vlákniny 

v obou zkoumaných dietách. Šetřící dieta obsahovala vlákniny méně, oproti dietě 

racionální, obě jsou však pod DDD 30 g vlákniny (Společnost pro výživu, 2011). Střední 

hodnota vlákniny je u šetřící diety 19 g a u racionální diety 25 g. U šetřící diety může být 

nízká hodnota vlákniny odůvodněna jejím charakterem, šetrnou, nenadýmavou úpravou 
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a výběrem potravin. Nelze v ní podat například luštěniny, celozrnné pečivo, ovoce 

a zeleninu obsahující tvrdé slupky a semínka, čímž je omezen výběr potravin obsahující 

vlákninu. U diety racionální výsledky dokazují na nedostatečné zastoupení potravinových 

zdrojů vlákniny. V racionální dietě by tak mělo dojít k jejímu navýšení, zejména častějším 

podáváním potravin s vyšším obsahem vlákniny, luštěnin, celozrnného pečiva, ovoce, 

zeleniny. Na druhou stranu se nelze nezmínit o problematice nadýmání a diskomfortu 

v nemocnicích při podávání luštěninových jídel. Kdy někteří pacienti tuto stravu tolerují 

hůře, s výše zmíněnými projevy, což se následně projevuje v péči o ně. Pacienti tyto pokrmy 

odmítají a zdravotnický personál může požadovat jejich nepodávání. Dalším aspektem 

může být také doba hospitalizace a potřeba dietních opatření. Při krátkodobých 

hospitalizacích nízký příjem vlákniny nezpůsobí dlouhodobé zdravotní obtíže. 

Z pohledu DDD sodíku je situace v dietě šetřící i racionální vážná. Ze statického 

šetření je sodíku obsaženo v obou dietách výrazně mnoho, než hovoří doporučení, 

u zdravých osob maximálně 6 g kuchyňské soli za den (Společnost pro výživu, 2011). 

Zjištěná střední hodnota sodíku v dietě šetřící je 3097 mg a v dietě racionální 3238 mg. 

Největším zdrojem sodíku je ve zkoumaných dietách kuchyňská sůl. Při sběru dat 

a následném propočítávání bylo dotazováno na obsah sodíku, respektive soli při přípravě 

pokrmů, jelikož některá zdravotnická zařízení jí neměla uvedenou v normách. Ústně bylo 

dokladováno množství kuchyňské soli 1 g v celém chodu. Výsledek tohoto mikronutrientu 

je zatížen chybou z odpovědí odhadu množství. Domněnkou je, že při přípravě pokrmů není 

kuchyňská sůl používaná podle norem, ale spíše podle odhadu kuchaře. Ve zdravotnických 

zařízeních se jedná o to, aby pacientovi strava chutnala a byl jí schopen zkonzumovat. 

Nicméně toto není obhajoba pro vysoký příjem sodíku. Na základě těchto výsledku by mělo 

dojít ke snížení soli při přípravě pokrmů. 

U vápníku je situace plnění výživových dávek příznivá. U šetřící diety není statisticky 

splněna DDD vápníku, ovšem z důvodu, že zjištěné hodnoty jsou lehce vyšší, jeho střední 

hodnota je 1148 mg. DDD vápníku pro zdravou dospělou populaci je 1000 mg (Společnost 

pro výživu, 2011) a v současné době se doporučuje i vyšší příjem 1200 mg/den 

(Zlatohlávek, 2016). Tudíž DDD vápníku je splněná. U diety racionální je DDD vápníku 

splněná, střední hodnota je 974 mg Zjištění svědčí o dostatečném zastoupení zdrojů 

vápníku, zejména v mléčných výrobcích a sýrech. 

Pozitivně je vyhodnoceno obsažené množství železa v obou dietách. Porovnávající 

hodnotou byl zvolen vážený průměr DDD pro dospělé menstruující ženy 15 mg/den a muže 

včetně žen po menopauze 10 mg/den (Společnost pro výživu, 2011), jelikož živiny v dietách 

jsou hodnoceny bez ohledu na pohlaví. Statisticky jsou data vyhodnocena jako nesplňující 

požadavek DDD železa. Železa je v dietě racionální a šetřící zastoupeno více než 12 mg za 

den. Střední hodnota železa v šetřící dietě je 15 mg a v dietě racionální 18 mg. Větší obsah 
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železa, tak není v stravě na překážku, spíše naopak, protože i jeho vstřebatelnost z potravy 

je asi 20 % (Zadák, 2008). Nejedná se o závratně vysoké dávky. Vyšší dávky železa běžně 

nezpůsobují toxicitu, právě i z důvodu omezeného vstřebávání (Zadák, 20018). Vyšší DDD 

železa doporučuje EFSA (2017) pro dospělé menstruující ženy (18-40 let), tj. 16 mg železa. 

V dietě racionální je střední hodnota vitamínu C 101 mg, DDD vitamínu C je u diety 

racionální splněno. Střední hodnota tohoto vitamínu u šetřící diety je 69 mg. Nesplnění 

DDD u šetřící diety lze částečně vysvětlit výběrem potravin, kdy se musí dbát na výběr 

šetrných druhů ovoce a zeleniny a množství jejich podání. Podle zjištění chybějícího 

množství vitamínu C u diety šetřící, by však mělo dojít v této diety k úpravě s cílem jeho 

navýšení. 

Vitamín D obsažený ve stravě nenaplňuje DDD. Kalciferol je u obou diet velmi 

hluboko pod stanovenou DDD. Střední hodnota vitamínu D je u šetřící diety 1,9 mg 

a u diety racionální 1,4 mg. Toto zjištění bylo očekáváno. Dostatek vitamínu D z potravy lze 

zajistit velmi obtížně, v mléku a mléčných výrobcích je ho téměř nulové množství. Z lepších 

zdrojů je maso, ryby či máslo. Nejvíce ho tak lze získat při vystavení se slunci, kdy se tvoří 

v kůží při osvitu slunečním zářením (Zlatohlávek, 2016). V současné době je vitamínu D 

věnovaná zvýšená pozornost, neboť se ukazuje jeho důležitost v metabolismu. Například 

v přehledovém článku z roku 2018, zabývajícím se vitamínem D je uvedeno, že vitamín D 

v organismu, má ve vysokých sérových koncentracích, možný ochranný efekt před 

kardiovaskulárními onemocněními, DM a kolorektálním karcinomem. Kalcitriol může 

sehrávat roli i v prevenci rakoviny. Dále má vitamín D pozitivní vliv na zvýšení imunity 

organismu, možné neuroprotektivní účinky (potenciálně se uvažuje o vlivu na Parkinsonovu 

nemoc), prostřednictvím regulace exprese genů zřejmě může zpomalovat stárnutí buněk 

a oddalovat chronická onemocnění (Gil, Plaza-Diaz, & Mesa, 2018). Studie zabývající 

vitamínem D zjišťovala vztah mezi sérovými koncentracemi 25-OH D3 u pacientů přijatých 

na jednotku intenzivní péče (během prvních 48 hodin) a prognostickými ukazateli (CCI – 

Charlsonův index komorbidity, APACHE II – hodnocení akutní fyziologie a chronického 

zdraví, SOFA – sekvenční hodnocení selhání orgánů), klinickými komplikacemi, koncentrací 

sérového C-reaktivního proteinu (CRP), trvání mechanické ventilace a mortalitou. Výsledky 

došly k závěrům, že 91,6 % pacientů mělo nízkou hodnotu 25-OH D3 a koncentrace 

vitamínu D je silně spojená s prognostickými ukazateli CCI a klinickými komplikacemi 

(akutní respirační insuficience, akutní selhání jater, infekce). Avšak spojitost s APACHE II, 

SOFA, CRP, trváním mechanické ventilace a úmrtností zjištěna nebyla. Jako hlavní 

komorbidita spojená s nízkým 25-OH D3 byla rakovina a onemocnění jater (Gomes et al, 

2019). 
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Pro úplnost následuje Graf 22 se znázorněním naplnění cholesterolu a zkoumaných 

mikronutrientů v jednotlivých zdravotnických zařízení ČR. Hodnoty jsou uvedeny 

v procentuálním naplnění DDD. 

 

Graf 22: Porovnání jednotlivých zařízení z hlediska naplnění mikronutrientů 

Vzhledem k tomu, že dietní systém ČR je charakteristický, nelze jej porovnávat se 

zahraničními systémy poskytování stravy nemocným. Podobně zaměřená bakalářská práce 

(Večeřová, 2017) se nezabývala zkoumanými údaji v takové míře, v jaké jsou sledovány 
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v této diplomové práci, tudíž nelze adekvátně porovnávat zjištěné výsledky. Bakalářská 

práce zkoumala složení diety diabetické a racionální pouze ve dvou zdravotnických 

zařízeních, za období jednoho týdne bez statistického zpracování dat. Zkoumanými údaji 

byly makronutrienty, mikronutrienty (sodík, draslík, vápník a vitamín C), vláknina 

a cholesterol. 

Tento výzkum měl své limity. Jedním z nich je správnost nastavených recepturových 

norem jednotlivých zdravotnických zařízení, zda souhlasí s reálnou skutečností vařených 

pokrmů. Dalším aspektem může být správnost údajů v databázi nutričního programu 

Nutriservis PROFESIONAL. Nejpřesnější metodou pro získaní obsahu nutrientů je 

laboratorní rozbor zkoumaných diet, což v rozsahu diplomové práce nebylo možné zajistit. 
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10 Závěr 
Využívání dietního systému ve zdravotnických zařízeních má i dnes svůj význam. 

Vzhledem k množství připravovaných jídel a počtu léčebných diet, musí být zajištěna 

garance a řízení tohoto systému tak, aby pacient měl zajištěnou odpovídající stravu 

a nutriční složení. V současné době nemáme jiný takto komplexní systém. 

Diplomová práce ukazuje na problematiku dietního systému a výsledky výzkumné 

části přinášejí částečný vhled na současný stav plnění makronutrientů a vybraných 

mikronutrientů, prostřednictvím vybraných diet. Obsah nutrientů ve zkoumaných dietách 

ukázal na některé nedostatky, které by měly být řešeny, ale potřebné množství základních 

živin a energie bylo naplněno. Z výsledku lze dietnímu systému nejvíce vytknout horší 

zastoupení poměru MK a vysoký obsah sodíku, zřejmě prostřednictvím dosolování pokrmů. 

Pochválit lze plnění bílkovin, nízký obsah TFA a sacharózy. 

Jak již bylo v práci mnohokrát zmiňováno, výživa je nezbytnou součástí léčebného 

procesu a dostatečná nutriční podpora (dostatečný příjem energie, bílkovin, minerálů 

a vitamínu) zlepšuje a zefektivňuje průběh a dobu hospitalizace. Cílem dietního systému, 

spolu se zdravotní péčí, by do budoucna měla být individualizace péče. Dalším z cílů by mělo 

být, podle dnešních vědecky opodstatněných poznatků, odstranění nepotřebných diet. 

Samozřejmostí by v dietním systému měly být i úpravy diet podle aktuálních podložených 

odborných výsledků. Problémem inovací diet a jejich obsahu je také výše stravovací 

jednotky, kterou by bylo vhodné navýšit, neboť ceny potravin a režijních nákladů stoupají. 

V některých zdravotnických zařízeních pak může z tohoto důvodu docházet k nenaplnění 

DDD. 

V diplomové práci uvedené okolnosti ovlivňující dietní systém a výsledky výzkumu 

by tak mohly přispět k debatě o aktualizaci dietního systému, nutričních doporučení ve 

výživě, výši stravovací jednotky a počtu nutričních terapeutů působících ve zdravotnických 

zařízeních. 
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Obrázek 2: Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR 
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