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Abstrakt  

Téma diplomové práce se zaměřuje na výživu u osob závislých na alkoholu. 

Cílem teoretické části diplomové práce je popis a doporučení adekvátní 

výživy, kterou by měli lidé závislí na alkoholu optimálně přijímat.  V této 

části budou popsány vhodné složky potravy a to v kontextu různých 

somatických a psychických změn u klientů závislých na alkoholu. Také je zde 

popsáno, jaké problémy se u dlouhodobé konzumace vyšších dávek alkoholu 

vyskytují v kontextu mikro a makronutrientů. Poukázano je na možné 

příznaky a rizika, které sebou neadekvátní výživa u alkoholismu nese. Také je 

v této části zmíněno, jaké zdravotní komplikace sebou dlouhodobá 

konzumace alkoholu nese. V praktické části diplomové práce se pomocí 

kvantitavního výzkumu zaměřuji na zjištění stravovacích návyků u klientů 

psychiatrické léčebny v Opavě a Praze. Cílem této části je zjistit, zda potrava 

přijímána během pobytu v psychiatrické léčebně odpovídá výživovým 

potřebám klientů. K získávání dat jsem použila dotazník ADS (Škálu 

závislosti na alkoholu) (Skinner & Horn, 1984). Dále jsem použila frekvenční 

potravinový dotazník (Institu DANONE, 2000). Dotazníky se zaměřuji na 

hodnocení závislosti na alkoholu a výživu. Výzkumu se účastnili respondenti 

mužského pohlaví. Muže jsem vybrala, neboť se mezi nimi vyskytuje větší 

počet závislých na alkoholu než mezi ženami. Také lze u u mužů lze lépe 

hodnotit nedostatky ve stravě, neboť se očekává, že konzumují více stravy a 

tím jsou případné deficity znatelnější. Celkově se sběru dat zúčastnilo 49 

klientů psychiatrických léčeben. Změny ve stravování byly statisticky 

významné před ústavní léčbou a během ní. Velmi překvapující také bylo, že 

většina klientů v léčebnách trpí spíše nízkou či střední úrovni závislostí na 

alkoholu, dokonce u 3 respondentů závislost prokázána nebyla.  

 

                                                  Klíčová slova: 

                                     Alkohol-výživa-závislost na alkoholu. 
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Abstract  

The topic of the thesis focuses on nutrition for people addicted to alcohol. 

The theoretical part of the thesis is to describe and adequate nutrition 

recommendations, which should people addicted to alcohol optimally receive. 

This section will describe the appropriate food components in the context of a 

variety of somatic and psychological changes in clients addicted to alcohol. 

There is also described the problems with the long-term consumption of high 

doses of alcohol occur in the context of micro and macronutrients. Pointed 

out the possible signs and risk inherent in inadequate nutrition in alcoholism 

carries. Also in this section above, which each term medical complications of 

alcohol bears. In the practical part of the thesis using of quantitative research 

focuses on finding the eating habits of clients psychiatric hospital in Opava 

and Prague. The aim of this section is to determine whether ingested during a 

stay in a psychiatric hospital corresponds to the nutritional needs of clients. 

To gather data, I used a questionnaire ADS (scale depending on the alcohol) 

(Skinner & Horn, 1984). I also used a food frequency questionnaire (Institutet 

DANONE, 2000). The questionnaire focused on the evaluation of 

dependency on alcohol and nutrition. Synovate interviewed male. Man I 

chose, because between them occurs more addicted to alcohol than women. 

You can also uu men can better evaluate deficiencies in the diet, as it is 

expected to consume more food and thus any deficits are apparent. Overall, 

the data collection part 49 clients psychiatric hospitals. Dietary changes were 

statistically significant to institutional and during treatment. Also very 

surprising was that most clients in hospitals suffer from rather low or medium 

level of alcohol dependence, even at 3 respondents dependence is not. 

 

 

 

                                                    Keywords: 

                                      Alcohol-food-alcohol addiction. 
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ÚVOD 

     Lidé se závislosti na alkoholu, kteří přicházejí do léčebny, jsou různí z 

hlediska stravovacích návyků. Většina klientů má různé somatické obtíže, od 

nepatrných poškození až po závažná. Tato poškození mohou mít kromě 

zvýšené konzumace alkoholu, také nutriční příčinu. Proto se v diplomové 

práci zaměřuji na problematiku výživy u klientů závislých na alkoholu během 

léčby v psychiatrické léčebně. Problematika výživy je dnes dosti 

diskutovaným tématem, avšak studie či články, které by popisovaly výživu u 

alkoholové závislosti, jsou dnes prakticky nulové. 

     Alkohol sebou nese řadu problémů a některé se mohou týkat právě výživy.  

     Vzniká zde velká pravděpodobnost rozvoje deficitu řady důležitých 

živin.Ve velmi redukovaném množství se objevuje také akumulace živin v 

těle, která je ovšem oproti depleci poměrně zanedbatelná, leč může mít 

v případě výskytu, závažné důsledky. 

    Klienti během pobytu v léčebně si alkohol nahrazují sacharidy 

(nevhodnými monosacharidy), které jim abstinencí chybí. Velkým rizikem je 

zde, že jednoduché cukry zvyšují chutě na alkohol. V nutričních intervencích 

je třeba pomyslet na tato rizika, která mohou negativně ovlivnit komplexní 

léčbu. 

    Jelikož se v práci snažím zaměřovat na klienty během ústavní léčby, 

předpokládám, že jejich zdravotní stav bude kompenzován. Popisuji tedy 

výživu u klientů, kteři jsou schopni přijímat stravu enterálně. 

     Pod pojmem enterální je vhodné si představit, že výživa je vedena přímo 

do střeva oproti stravě parenterální, která je dodávána pomocí periferní čí 

centrální kanylace žíly.  

     Hlavním cílem diplomové práce je zjištění, zda strava, kterou klienti 

během léčebného pobytu v psychiatrické léčebně přijímají, odpovídá 

výživovým potřebám dané cílové skupiny.   

     Výsledky diplomové práce by mohli posloužit především nutričním 

terapeutům, dietologům, psychiatrům a v neposlední řadě taktéž adiktologům. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Alkohol 

1.1. Definice 

     Alkohol se odborně nazývá etylalkohol či etanol. Termín ,,alkohol‘‘ je 

odvozen od slova al-kahal, které je arabského původu a možný překlad pro 

tento pojem je jemná či zvláštní substance. 

     Konzumace alkoholu má dlouhou tradici, sahá až do staré Mezopotamie, 

starého Egypta a antiky, kde byl používán jako stimulans, opojný a léčivý 

prostředek, a zmíněn byl i ve Starém zákoně. Dodnes je alkohol 

nejrozšířenější drogou. Prokázána je souvislost alkoholismu s řadou 

společenských fenomenů, jako násilné činy, nehody, sexuální zneužívání, 

bezdomovectví a sebevraždy (Rahn & Mahnkopf, 2000). 

 

1.2. Výroba 

     Výroba alholických nápojů je v dnešní době velmi rozsáhlá. Užívá se k ní 

dvou způsobů a to destilace a fermentace. 

     Destilace (termín vzniklý spojením slov „dis“ – oddělování a „stillo“ – 

překapování) je proces, při kterém se od sebe oddělují více těkavé 

kapalné látky (alkohol) od méně těkavých kapalných látek (voda)(Jenč, 1998 

). 

     Holcnerová a Krmenčík (n.d.) popisují, že destilací vznikají všechny 

alkoholické nápoje, kterým se také říká destiláty, a které obsahují více než 

15% alkoholu. Destilovaná surovina dodává alkoholickému nápoji chuť. 

     Fermentace je proces, při kterém kvasinky přeměňují cukry na alkohol při 

nepřítomnosti kyslíku, kdy poprvé byl vědecky proces pochopen Louisem 

Pausterem. Rozlišují se různé druhy cukrů jako je např.glukoza, fruktoza 

(ovocný cukr), galaktoza (mlečný cukr) a sacharoza (třtinový cukr, který 

obsahuje dvě molekuly cukru, glukozu a fruktozu spojující dohromady) ( 

Dasgupta, 2011). 

    Alkoholické nápoje se skládají především z vody, alkoholu a variabilního 

množství cukrů a sacharidů (zbytkový cukr a škrob vymizí po fermentaci) 

(Dasgupta, 2011). 
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1.3. Využití a účinek 

     Podle Machové a Kubátové (2009) je možné alkohol použít  v různých 

oblastech, v lékařství jako rozpouštědlo a pro antiseptické vlastnosti. Je 

aktivní složkou alkoholických nápojů, kde je obsažen v různé koncentraci. 

Piva obsahují 3-8 objemových procent čistého alkoholu, stolní vína 8-14 %, 

likéry 20-50 % a destiláty 40-60 % alkoholu. Množství alkoholu v 

biologických tekutinách (např. krvi) se vyjadřuje v promilích (1 ‰ je 

přibližně 1g alkoholu v 1 l tekutiny). 

     Účinek etylalkoholu si většina lidí cení, protože vychutnáván v malých 

dávkách, vyvolává subjektivně příjemný účinek, který se popisuje jako 

uvolnění , relaxace, zlepšení nálady a kontaktu s lidmi. Stoupající dávky 

etanolu pak vyvolávají poruchy mozkové činnosti a nakonec narkózu 

( Lüllmann, Mohr & Wehling, 2004). 

 

1.4. Metabolismus 

     Po požití se etanol rychle absorbuje do krve zčásti již v ústní dutině, dále v 

žaludku a v duodenu. Maximum koncetrace etanolu v krvi po jednorázovém 

podání se dosahuje za 0,5-1 hodinu (Ehrmann, Hůlek & kol, 2010). 

     Rychlost vstřebávání závisí na množství a charakteru jídla požitého před 

napitím; ke zrychlení resorpce dochází při pití na lačno a při některých 

chorobných stavech (Pavlovský & kol., 2012). 

    Ze žaludku je zajištěna 20 % resorpce alkoholu, největší vstřebávání se 

poté děje v duodenu a tenkém střevě a to 80 %.  

     Po resorpci je dle Watsona, Preedyho a Zibadiho(2013) alkohol 

metabolizován v játrech oxidací a řídí se katalytickými vlastnostmi 

metabolismu enzymů, alkoholdehydrogenázy (ADH) a 

aldehyddehydrogenázy (ALDH 2). 

 

1.5. Spotřeba 

  Za lehkou spotřebu je považována denní dávka do 10 g u žen a 15 g u mužů, 

mírná spotřeba 10-30 g u žen a 15-40 g u mužů. Větši dávka již je spotřebou 

vysokou. Za 1 drink se obvykle považuje u piva 250 ml, u vína 100 ml, u 

fortifikovaných vín 60 ml a u lihovin 25 ml (Svačina & kol, 2008 ). 
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2. Alkoholismus  

2.1.Závislost na alkoholu 

     Hlavním rizikem nadměrného užívání alkoholu je rozvoj tělesné a 

psychické závislosti. Závislost se rozvíjí po dlouhodobém užívání, předchází ji 

poměrně dlouhé období, kdy je již patrné tělesné a psychické poškození a kdy 

je možné abúzus ještě relativně ,,bezbolestně‘‘ zastavit. (Kalina & kol., 2008) 

     Ve vzniku návyku na alkohol u lidí se uplatňují mimo jiné faktory i určité 

vývojové odchylky a poruchy. Retrospektivní studie ukázaly, že někteří 

pozdější alkoholici měli v dětství diagnostikovanou lehkou mozkovou 

dysfunkci a hyperkinetický syndrom (Fraňková & Dvořáková - Janů, 2003). 

     V dnešní době stále stoupá počet osob závislých na alkoholu. Momentálně 

se odhaduje, že problémy s nadměrnou konzumaci alkoholu má již  více než 1 

milion osob žijících v České republice. 

     Dle celopopulační studie užívání návykových látek o konzumaci alkoholu 

provedenou Běláčkovou et al. (2008) přibližně 10 % respondentů uvedlo, že 

v posledním roce abstinovali (téměř 6%mužů a více než 13 % žen). Čtyřikrát 

týdně nebo častěji pije alkohol v posledním roce 12 % dotázaných 

respondentů starších 15 let, u mužů tento podíl dosahoval více než 18 % ,u 

žen pouze 5 %. Nejběžnější frekvence pití alkoholu v posledním roce byla 

konzumace dvakrát až čtyřikrát měsíčně (téměř 34%). Pití jedenkrát měsíčně 

a méně bylo častější u žen (32% žen, 15% mužů).  

 

2.2.Příznaky 

     Příznakem rozvinuté závislosti bývá výrazná změna tolerance vůči 

alkoholu, následována výskytem odvykacích příznaků např. V podobě 

,,ranních doušků‘‘ (resp. potřeby odstranit symptomy nastupujícího 

odvykacího stavu doplněním hladiny alkoholu vzápětí po probuzení) a 

poruchami paměti (tzv. okénka) ( Popov, 2003). 

     Odvykací stav je tvořen skupinou příznaků různého seskupení a stupně 

závažnosti vyskytujících se při absolutním nebo relativním odvykání 

psychoaktivní látky po jejím dlouhotrvajícím užívání (Ehrmann, Hůlek & kol, 

2010). 
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     Rizikem je rozvoj odvykacího stavu, který je komplikován deliriem. 

      Popov (2003) definuje delirium tremens jako závažný, někdy život 

ohrožující stav s relativně vysokou mortalitou. (V některých případech se 

tento stav může objevit také v průběhu pijáckého excesu, pak bývá označován 

jako intoxikační delirium). Projevuje se poruchami vědomí, kognitivních 

funkcí, vizuálními, taktilními, čichovými nebo sluchovými halucinacemi, 

bludy (často paranidními), dezorientací, výrazným psychomotorickým 

neklidem, vegetativními poruchami (tachykardií, pocením), hrubým třesem 

(,,tremens‘‘-třesoucí se), záchvaty křečí, s maximem potíží v noci, typická je 

inverze spánku. Stav je komplikován hypoglykémií, progredujícími 

poruchami rovnováhy elektrolytů s rizikem metabolického rozvratu, proto je 

nezbytné sledovat stav vnitřního prostředí, monitorovat vitální funkce a včas 

zahájit intenzivní léčbu. 

 

3. Výživa a alkohol 

     Konzumace alkoholu sebou nese ve větší míře negativní důsledky. Nejen 

rozvoj závislosti je závažným důsledkem zvýšeného příjmu alkoholu.  

     Alkoholici trpí také nedostatkem některých složek výživy, zejména 

vitaminů, stopových prvků a elektrolytů (Navrátilová, Češková & Sobotka, 

2000). 

     Hustota energie čistého ethanolu je 7 kcal/g (odpovídá to 29 Kj) tj. 

na druhém místě za rostlinými a živočišnými lipidy (např.tuk), které 

obsahují 9 kcal/g a výrazně vyšší než hustota energie bílkovin a 

sacharidů (4 kcal/g). Dodávaná energie čistého alkoholu je často 

zmiňována jako prázdná kalorie a takováto molekula není zdrojem 

sacharidů, bílkovin, tuků, vitaminů nebo minerálních látek (Watson, 

Preedy & Zibadi, 2013). 

     Navíc, alkohol narušuje nutriční proces a ovlivňuje trávení, skladování, 

využití a vylučování živin (NIAAA, n.d). 

     Výskyt alkoholismu odráží zásadní nevědomosti nebo neopatrnost kolem 

výživy, protože rozvoj alkoholismu obyčejně vyžaduje roky intenzivního pití. 

Dlouhotrvající konzumace velkého množství kalorií v alkoholických nápojích 

a jiných celých potravinách jako rafinovaný cukr, je prostě v rozporu 
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s pravidly správné výživy, i kdyby alkoholismus a jiné závislosti nebyly 

přítomny (Hoffer & Saul, 2009). 

3.1.Makronutrienty 

     Makronutrienty jsou nositeli energie, proto jsou někdy také označovány 

jako kalorifery. Patří mezi ně proteiny (bílkoviny), lipidy (tuky), sacharidy 

(cukry), alkohol (Svačina & kol, 2008).  

 

3.1.1. Proteiny 

     Proteiny jsou základní biologické makromolekuly složené z 

polypeptidových řětězců obsahujících 100-2000 aminokyslinových zbytků 

spojených peptidovou vazbou (Svačina & kol, 2008). 

     Největší výskyt bílkovin v lidském těle je dle Kushio (1997) ve svalech, 

šlachách , krvi a všech orgánech. Vlasy, nehty a kůže jsou vytvořené také z 

bílkovin. 

     Bílkoviny mají různé biologické funkce, od replikace DNA, vytváření 

struktury cytoskeletu, transport kyslíku kolem těl mnohobuněčných 

organismů přeměňujících jednu molekulu na jinou (Whitford, 2005). 

     Mají význam i pro činnost imunitního systému, působí jako enzymy, 

hormony a další účinné tělesné působky. Organismus využívá bílkoviny pro 

krytí energetických potřeb v případě nedostatků sacharidů a tuků (či 

zásobního tuku) (Fraňková & Dvořáková - Janů, 2003). 

     Doporučený příjem bílkovin by měl tvořit v potravě 12-15 % z celkového 

denní příjmu. 

     Hlavními zdroji bílkovin v populacích ekonomicky vyspělých zemí jsou 

maso, mléko a mléčné výrobky, vejce, luštěniny, obiloviny a zelenina včetně 

brambor. (Svačina & kol, 2008) 

 
3.1.2. Malnutrice 

     Termín ,,malnutrice‘‘označuje podvýživu, tedy stav, kdy příjem 

základních živin nepokrývá jejich potřebu. U osob se zvýšenou konzumací 

alkoholu můžeme rozlišovat primární a sekundární malnutrici. 

     K primární malnutrici dochází, když alkohol nahrazuje ostatní živiny v 

potravě, což má za následek celkové snížení příjmu živin. Sekundární 
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podvýživá nastává, když piják spotřebuje odpovídající živiny, ale alkohol 

narušuje vstřebávání těchto živin ze střev tak, aby byly k dispozici tělu 

(Lieber,2004). 

 

3.1.3. Proteinová malnutrice 

    Proteinová malnutrice se vyskytuje u osob, které přijímají dostatečné 

množství energie, ale příjem bílkovin je u nich nedostatečný. S touto 

malnutricí se můžeme setkat u : alkoholiků (přijímaných např. po delirium 

tremens) (Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000). 

     Nadměrné pití alkoholu, který má kalorie, ale malou výživovou hodnotu, 

snižující chuť k jídlu. Protože alkohol poškozuje játra, tak to také může 

narušovat a vstřebávání a využití živin (Morley, 2012). 

    Svačina & kol (2008) vysvětluje, že dochází k čerpání energie z 

proteinových zásob nemocného, z proteinů plazmatických, viscerálních a 

svalových. Tuková zásoba zůstává nezmenšena a nemocný dělá dojem dobře 

živeného i v situaci, kdy je těžkou podvýživou vitálně ohrožen. 

     Vzhledem k tomu, že buňky jsou vyrobeny převážně z proteinů, 

odpovídající proteinová dieta je důležitá pro udržení buněčné struktury a to 

zejména tehdy, pokud jsou buňky před poškozením (National Institute on 

Alcohol Abuse and Alcoholism, 2013). 

 

3.1.4. Sacharidy  

     Sacharidy poskytují organismu energii. Pro tělo jsou nejlepším okamžitým 

zdrojem energie; přebytky se ukládají v játrech jako glykogen (Fraňková & 

Dvořáková - Janů, 2003). 

     Denní příjem sacharidů by měl činit zhruba 320-400 gramů, v 

procentuálním vyjadření by se mělo jednat o 50-60 %. Sacharidy lze rozdělit 

dle počtu cukerných jednotek na monosacharidy, které obsahují pouze jednu 

cukernou jednotku, dále na oligosacharidy složené z 2-10 cukerných jednotek 

a více nežli 10 cukerných jednotek obsahují tzv. polysacharidy. V racionální 

výživě by měl převažovat počet polysacharidu a naopak ve velmi omezeném 

množství by měli býti konzumovány monosacharidy. 

     Grofová (2007) uvádí, že nejdůležitějšími polysacharidy jsou vlákniny 

(celulóza a další) a škroby, složené z jednotek glukózy. 
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     Trávicí ústrojí člověka nedokáže vlákninu štěpit, a proto se také označuje 

termínen,,nevyužitelné sacharidy‘‘. I když organizmus vlákninu nedovede 

využívat jako zdroje energie nebo stavební látky, protože je nestravitelná, je 

nezbytné, aby v denní dávce potravy jí bylo alespoň 30 g (Machová, 

Kubátová & kol, 2009). 

     Potraviny bohaté na vlákninu např. obiloviny, zabraňují tvorbě zubního 

kazu, cukrovce, obezitě, různým srdečním onemocněním, zvýšené hladině 

cholesterolu, tvoření křečových žil a jaterním a žlučovým potížím 

(Kushi,1997). 

     Zdrojem vhodných polysacharidů jsou také cereálie, ovoce a rýže. 

 

3.1.5. Sacharidy a alkohol 

     I když příjem potravy je adekvátní, alkohol může narušit mechanismus, 

kterým tělo reguluje hladinu glukózy v krvi, čímž se dosáhne buď zvýšením 

nebo snížením hladiny glukózy v krvi (glukóza v těle je hlavním cukrem 

(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2013).  

     Kvalita sacharidů je právě tak důležitá jako jejich kvantita. Nedostatek 

polysacharidů spolu s přemírou jednoduchých cukrů vyvolává nemoc zvanou 

hypoglykémii neboli snížené množství cukru v krvi. Tato nemoc se projevuje 

nejprve v podobě neukojitelného hladu, který nelze potlačit ani plným 

žaludkem. Dalšími projevy jsou únava, nadměrné pocení a zívání, třes a 

nezvládnutelné emoce (Kushi, 1997). 

     U alkoholiků nemajících diabetes, zvýšená hladina cukru v krvi nebo 

hyperglykémie, způsobena poruchou sekrece inzulínu- je obvykle dočasná a 

bez následků (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2013). 

     Rizikem dlouhodobého pití alkoholu je možný vznik diabetes mellitus. V 

rámci nutričních intervencí, je třeba uvědomit si zásadní věc. Pokud budou  

klienti přijímat monosacharidy, bude se u nich zvyšovat chuť na alkohol. V 

případě, že budou optimálně přijímat polysacharidy, naopak se nebudou 

chuťe k alkoholu vytvářet a je tedy poté mnohem větší šance k úspěšné léčbě. 
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3.1.6. Lipidy 

     Lipidy tvoří zásobní formu energie v organismu (tuková tkán). Jejich 

energetická denzita je 9 kcal (38kJ)  v 1 g. Jako tuky označujeme 

triacylglyceroly tzv.neutrální tuky. Mezi lipidy ale patří také složené lipidy, 

sfingolipidy, fosfolipidy a cholesterol. (Grofová, 2007) 

    Jak uvadí Fraňková & Dvořáková - Janů (2003), tuky jsou součástí 

hormonů, jsou nezbytné pro výstavbu různých orgánů. Vedení vzruchů po 

nervových vláknech je urychleno myelinovou vrstvou, která je obaluje a jež 

obsahuje fosfolipidy. Ve složení mozku se významně uplatňují lipidy ; 50-

60% suché váhy mozku je tvořeno lipidy. Nedostatek tuků v dietě zvyšuje 

riziko poškození vývoje mozku a může mít dlouhodobý nepříznivý vliv na 

činnost CNS . 

     Alkohol na jedné straně zvyšuje HDL –cholestrol a snižuje riziko 

trombogeneze. Na druhé straně však ve vyšších dávkách a při dlouhodobé 

konzumaci působí sekundární dyslipoproteinémii (Ehrmann, Schneiderka & 

Ehrmann, 2006). 

     Nízká hladina omega -3 může u alkoholiků částečně vysvětlit vysokou 

míru deprese a násilí u této populace ( Skinner, 2002). 

     Ve stravě by měli tedy převažovat omega 3 nenasycené mastné kyseliny, 

které jsou esenciální, a tělo je není schopné vytvářet. Nejbohatšími zdroji jsou 

ryby a olivový olej. 

 

3.2.Mikronutrienty 

     Mikronutrienty dělíme na vitaminy a mineální látky. Ty se podle 

přijímaného množství dělí na makroelementy (přijímány v dávkách větších 

než 100 mg denně), mikroelementy (přijímány v množství od 1 do 100 mg 

denně) a stopové prvky (mikrogramové dávky denně) ( Svačina & kol, 2008).  

3.3.Minerální látky, stopové prvky a elektrolyty 

    Kushi (1997) vysvětluje, že rovnovážný stav minerálů v potravinách je 

mimořádně důležitý. Udržují energetickou hladinu na vysoké úrovni, 

napomáhají činnosti srdce, nervů a svalů a zlepšují kvalitu vlasů a nehtů. 

Minerály hrají důležitou úlohu takřka ve všech fyziologických činnostech. 
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Navíc nejenže podporují imunitní systém, ale regulují pH faktor krve 

(kyselost a zásaditost krve). 

    Zásádním problém je, že závislost na alkoholu má mnoho negativních 

dopadů na optimální výživu. Kromě hypovitaminózy , se také vytváří 

převážně deplece minerálních látek a elektrolytů. U velmi redukovaného 

množství závislých osob, se ale může vyskytnout zvýšená hladina některých 

minerálů. Pro dlouhodobé konzumenty alkoholu má význam z výživových 

aspektů poukázat na tyto minerály - Magnezium, Kalcium, Kalium, Fosfor, 

Železo a Zinek.  

 

3.3.1. Magnezium  

     Hořčík se uplatňuje v buňkách v četných biologických procesech, 

enzymatických reakcích, zapojuje se do metabolismu sacharidů a bílkovin. 

Nalézá se ve velké koncentraci v mozku. Má regulační úlohu v přenosu 

nervových vzruchů, je důležitý pro syntézu mozkových katecholaminů 

(Fraňková & Dvořáková - Janů, 2003). 

     U osob závislých na alkoholu se hypomagnezémie vyskytuje u 30-80 %. 

Ve většině případů k úbytku hořčíku dochazí zvýšenou eliminací ledvinami. 

     Naopak, při intoxikaci alkoholem dochází k rozvoji hypermagnezémie, o 

které hovoříme při vzestupu magnezia v těle nad 0,95 mmol/l. 

    Mcclatchey (2002) udává, že faktory, které mohou způsobit 

hypomagnezémii u klientů závislých na alkoholu, jsou dietní nedostatky, 

ketóza, zvracení, průjem a hyperaldosteronismus. 

    Hypomagnezémie může způsobit nevolnost, zvracení, ospalost, slabost, 

změny osobnosti, svalové křeče, třes a ztrátu chuti k jídlu (Johnson, 2008). 

 

3.3.2. Kalium 

     Hladina draslíku hraje roli v nervových funkcích, krevním tlaku a svalové 

kontrole (Fischer, 2011). 

     Podle Zadáka (2008) hypokalemie může mít mnoho příčin, jako jsou 

nedostatečný příjem draslíku či nadměrné ztráty draslíku, snížena koncetrace 

draslíku v plazmě se může projevit také při zvětšení extracelularního objemu 

při nezměněném obsahu draslíku v ECT. 
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     Alkohol zatěžuje játra a ledviny, které poté potřebují ve zvýšeném 

množství dodání draselných iontů. Tím dochází ke vzniku hypokalémie z 

důvodu zvýšeného užívání etanolu. 

     Nízká hladina draslíku může způsobit svalovou slabost, křeče, škubání, 

nebo dokonce může způsobit paralýzu a může se také vyvinout abnormální 

srdeční rytmus (Johnson, 2008). 

     Suplementace kalia je tedy velmi důležitá, protože lidé dlouhodobě 

užívající alkohol a také s přítomnou jaterní cirhozou, mohou být ohroženi 

vznikem srdeční arytmie. Je však třeba jisté opatrnosti v dávkování 

kalia,nebot kdyby došlo ke vzniku hyperkalémie, může to mít fatalnější 

důsledky. 

      Draslík se nachází v banánech, rozinkách, meruňkách, pomeranči, 

avokádu, datlích, melounu, vodním melounu, švestkách, brokolici, špenátu, 

mrkvi, sladkých bramborách, žampionech, hrášku, čočce, sušených fazolích, 

arašídách, mléku, jogurtu a libovém masu (NutriStrategy, 2013). 

 

3.3.3. Kalcium 

     Z minerálních látek je v těle zastoupen nejvíce vápník (calcium). Jeho 

celkové množsví u dospělého člověka je asi 1200 g (Machová, Kubátová & 

kol, 2009). 

     Vápník je základní živina, která hraje důležitou roli v neuromuskulárních 

funkcích, v mnoha enzymatických procesech a krevním srážení, stejně tak 

poskytuje pevnost kostry na základě jeho fosfátových solí (World Health 

Organization, 2004). 

     U zvýšené konzumace alkoholu se dostává do kostí podstatně méně kalcia. 

Nejen, že žaludek tak není schopen v dostatečné míře vstřebat kalcium, ale 

také alkohol likviduje osteoblasty, které syntetizují kostní matrix. Možná jsou 

tedy rizika častých fraktur a ve starším věku poté rozvoj osteoporózy. 

Nedostatek kalcia, však sebou nese i jiná rizika. 

     Pokles vápníku zvyšuje nervovou dráždivost. Poruchy rovnováhy Ca 

mohou facilitovat vznik epileptických křečí (Fraňková & Dvořáková - Janů, 

2003). 
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     Hlavním zdrojem je mléko a mléčné výrobky (s výjimkou tavených sýrů), 

vápník v rostlinných potravinách je hůře využitelný (vázaný jako oxalát, 

fytát, fosforečnan) (Pánek, Pokorný & Dostálová, 2002). 

 

3.3.4. Fosfor  

     Fosfor je nejvíce obsažen v kostech a zubech ve formě anorganického 

kyselého fosforečnanu vápenatého. Je také součástí organických sloučenin – 

fosfolipidů, fosfoproteinů a nukleových kyselin. Ve svalech jsou přítomny 

jeho sloučeniny adenozintrifosfát a kreatinfosfát, které jsou bohaté na energii 

a jsou schopny ji pracujícímu svalu přímo dávat (Machová, Kubátová & kol, 

2009). 

     Velký počet dlouhodobě závislých na alkoholu podle Greenberga a 

Cheunga (2005) trpí hypofosfatémií při přijetí do léčebny nebo se stane 

hypofosfatémickým během léčby. Příčina jejich hypofosfatémie je 

multifaktorální, ale do značné míry souvisí se špatným perorálním příjmem.  

     Podle Zadáka (2008) se hypofosfatémie projevuje změnami chování od 

dezorientace až po agresivitu, parestézie, vznik paréz periferních nervů, 

dechové poruchy (slabost dechového svalstva) a centrální poruchy regulace 

dýchání. 

     Fosfor se vyskytuje v obilných zrnech, mléku, libovém masu a 

potravinářských přísadách (NutriStrategy, 2013). 

3.3.5. Železo 

     Železo je prvek k životu naprosto nezbytný, ovšem jeho nadbytek je pro 

savčí organismus stejně škodlivý jako jeho nedostatek (Ehrmann, Hůlek & 

kol, 2010). 

     U alkoholového postižení jater je často zvýšená koncentrace železa v séru, 

ale jen u 30 % alkoholiků vznikne jaterní cirhoza (Horák & kol, 2010).  

     Akumulace železa při dlouhodobém požívání alkoholu je tedy způsobena 

ovlivněním mechanismů regulujících metabolismus železa, zejména pak 

potlačením exprese hepcidinu (Horák & kol, 2010).  

     Ehrmann, Schneiderka & Ehrmann (2006) uvádí, že kumulace železa v 

játrech podporuje fibrotizační procesy vedoucí k cirhóze. Mechanizmus 
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spočívá pravděpodobně v tvorbě reaktivních radikálů, které katalyzují 

peroxidaci lipidů, a v následném poškození buněčných membrán. 

     Základním léčebným krokem je úplná abstinence, neboť v alkoholu se 

nachází poměrně velké množství železa. Dále je třeba zredukovat příjem 

potravin, které mají větší obsah železa. Především se jedná o melasu, kuřecí 

játra, ořechy a čočku. Invazivní formou léčby jsou pravidelné odběry krve, 

které pomohou zredukovat množství železa v krvi a tím snížit možnost 

organového poškození.  

 

3.3.6. Zinek 

     Zinek je součástí řady enzymatických systémů. Účastní se syntézy DNA, a 

je tak nezbytný pro regeneraci orgánů. Má antioxidační vlastnosti, je nutný 

pro metabolismus bílkovin. Dále se účastní oxidace ethanolu a glykolýzy 

(Navrátilová, Češková & Sobotka, 2000). 

     Nedostatek zinku má mnoho příčin, včetně různých poruch, alkoholismu a 

užívání diuretik (Johnson, 2013). 

     Klinicky se deficit zinku manifestujeme změnami chuťi a čichových 

počitků, alopecií, periorální dermatitidou lokalizovanou především v 

nazolabiálních rýhách, dále na rukou a nohou, průjmem a poruchami 

imunitních funkcí (Zadák, 2008). 

     Dodání zinku dle Hoffera & Saula (2009) může ve skutečnosti pomoci 

člověku dostat se ze závislosti na alkoholu. Zinek posiluje alkoholem 

poškozený imunitní systém a zvyšuje schopnost těla správně metabolizovat 

alkohol. Ideální dodatečná dávka zinku je 50 až 100 mg na den. 

     Mezi potraviny s obsahem zinku patří maso, zejména játra a mořské 

produkty, vejce, ořechy a obilná zrna (Medicinenet, 2012).  

3.4.Vitaminy 

     Vitaminy jsou organické látky, které není organismus schopen syntetizovat 

a které jsou nezbytné pro normální funkce organismu. V organismu působí 

jako koenzymy, antioxidanty nebo hormony (Navrátilová, Češková & 

Sobotka, 2000). 

     Společně s minerálními látkami a elektrolyty je řadíme mezi 

mikronutrienty. Mají v lidském těle důležitou základní funkci, neboť 
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katalyzují biochemické reakce. Každý vitamin má poté svou specifickou 

funkci a není možné je nahradit vitaminem jiným. Dělí se dle rozpustnosti na 

vitaminy hydrosolubilní a liposolubilní. 

     Alkoholici, a to i bez poškození jater, mají tendenci mít známky klinických 

nebo laboratorních nedostatků některých vitaminů , zejména vitaminů 

B1(thiamin), B2 (riboflavin), B6 (pyridoxin) a C (kyselina askorbová), stejně 

jako kyseliny listové (Lieber, 2004) 

     Také je vhodné zde zmínit niacin, který se dostává působením alkoholu do 

deficitu. Z liposolubilních vitaminů má ve vztahu s konzumací alkoholu 

největší význam vitamin A. 

 

Hypovitaminóza 

     U pravidelných uživatelů alkoholu se převážně vytváří obraz 

hypovitaminózy, čili chorobný nedostatek vitaminů v těle. Hypovitaminóza je 

způsobena především jeho nedostatečným příjmem, případně zvýšeným 

odbouráváním vitaminů, které je zapříčiněno alkoholem. 

 

Hydrosolubilní vitaminy 

3.4.1. Thiamin – Vitamin B1 

     Thiamin (vitamin B1) je velmi důležitý pro mozek, protože umožnuje 

využití gluk ózy, čímž se zajišťuje výroba energie (Watson, Preedy & Zibadi, 

2013). 

      Fraňková & Dvořáková - Janů (2003) uvádí, že tělo vytváří jen malé 

zásoby thiaminu, proto se při nedostatečném přívodu potravou může 

deficience projevit již během několika týdnů. 

     U alkoholiků je deficit thiaminu téměř pravidlem a je spojen nejen se 

zvýšenou potřebou thiaminu při alkoholovém abúzu, ale také se sníženým 

příjmem a sníženou střevní absorpcí thiaminu u alkoholiků (Zadák, 2008). 

     Projevuje se v tzv. ,,mokré formě‘‘neurologickými projevy. Ty mohou být 

periferní (degenerace nervových vláken s motorickými poruchami zejména na 

dolních končetinách) a centrální projevující se encefalopatií, poruchami 

koordinace a zmateností. Označují se jako Wernickeův-Korsakův syndrom 

(Svačina & kol, 2008). 
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     Zdroje vitaminu jsou podle Machové, Kubátové & kol (2009) v 

kvasnicích, ve slupkách obilovin a jejich klíčcích, v tmavé mouce a pečivu z 

tmavé mouky a v luštěninách 

  

3.4.2. Riboflavin - Vitamin B2 

     Vitamin B2 má kromě funkcí v energetickém metabolismu ještě úlohu v 

metabolismu bílkovin (Grofová, 2007). 

     Hypovitaminóza se projevuje především únavou, suchou popraskanou kůži 

a rágadami ústních koutku. 

     Dalšími příznaky mohou být neuropatie s parestéziemi dolních končetin a 

ataxie, anémie, zpomalení vývoje intelektu u dětí, pokles duševní výkonnosti 

u dospělých a poruchy imunity (Svačina & kol, 2008). 

     Mezi potraviny, které obsahují riboflavin, patří především celozrnné 

obiloviny, dále listová zelenina, luštěniny, mléčné výrobky a maso. 

 

3.4.3. Niacin – Vitamin B3 

     Niacin (kyselina nikotinová) je nezbytný pro zpracování (metabolismus) 

sacharidů, tuků a mnoho dalších látek v těle. Potraviny bohaté na tryptofan 

(aminokyselina), jako jsou mléčné výrobky, mohou kompenzovat 

nedostatečnou konzumaci niacinu ve stravě, protože tělo může přeměnit 

niacin na tryptofan (Johnson, 2013).   

  Niacin (směs kyseliny nikotinové a nikotinamidu) se vyskytuje též pod 

názvem vitamin PP (pelagra preventive factor). Pelagra je klasickou 

hypovitaminózou z deficitu niacinu a klinicky je charakterizována ve své plně 

rozvinuté formě jako tzv. nemoc tří D – dermatitida, diarea, demence) 

(Zadák, 2008). 

     Nápadné jsou kožní obtíže, které při delším trvání mohou způsobovat 

různé trhliny na kůži a také její olupování. Gastrointestinální obtíže jsou 

převážně provázeny záněty jazyka, poškozením sliznice žaludku a průjmy. 

     Pestré jsou i neurologické symptomy, které mají v popředí bolest hlavy, 

závratě, iritabilitu, nespavost, deprese, v konečné fázi nastupuje dezorientace, 

halucinace a katatonie (Zadák, 2008). 

     Z léčebného hlediska má niacin velmi pozitivní vlivy. 
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     Hoffer a Saul (2009) užívání niacinu hodnotí jako účinnou alternativní 

léčbu těžké deprese, psychotického chování a schizofrenie, stejně jako 

závislosti na alkoholu. 

     Niacin je obsažen ve velkém množství potravin. Nejvíce se nachází v 

luštěninách, kvasnicích, játrech a burských oříšcích. 

 

3.4.4. Pyridoxin - Vitamin B 6  

     Vitamin B6 působí jako koenzym v metabolismu aminokyselin, ovlivňuje 

nervové funkce, imunitní systém a syntézu hemoglobinu (Grofová, 2007). 

     Vzhledem k tomu, že vitamin B 6 je přítomen v mnoha potravinách, zřídka 

kdy nedostatek vyplývá z nedostatečného příjmu. Nicméně, takový 

nedostatek může nastat, protože rozsáhlým zpracováním může dojít k 

odstranění vitaminu B 6 z potravin. Nedostatek je často výsledkem poruchy 

malabsorpce, alkoholismu, užíváním drog, které poškozují vitamin B6 

uložený v těle jídlu (Johnson, 2013). 

     Podle Hoffera a Saula (2009) je typické, že uživatelé alkoholu obecně a 

zejména alkoholici, mají obvykle nízkou či velmi nízkou hladinu vitaminu 

B6. 

     Tento deficit může mít dopad na fungování NMDA receptorů, důležitých 

glutamatergních receptorů, podílejících se na učení a paměti (Watson, Preedy 

& Zibadi, 2013). 

     Hlavní jeho zdroje jsou kvasnice, pšeničné klíčky, sója, játra, vnitřnosti a 

maso (Svačina & kol, 2008). 

 

3.4.5. Kyselina listová – Vitamin B9 

     Kyselina listová pomáhá k produkci a zachování nových buněk. Alkohol 

narušuje stravování a příjem kyseliny listové, vstřebávání, transport kyseliny 

listové k potřebným tkáním a skladování a uvolňování kyseliny listové 

v játrech (Medicinenet, 2011). 

     ,,Skutečně alkohol může být obecně nejčastější příčinou makrocytózy. 

Makrocytóza je obvykle mírná a pacient nemusí být ani anemický‘‘ (Carmel 

& Jacobsen, 2001). 

     Makrocytóza je termín, který se užívá pro zvýšený počet erytrocytů a 

způsobuje anémie, především z důvodu nedostatečného příjmu folátu. 
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      Odpovídající hladina kyseliny listové může býti ve většině případu 

dosažena běžnou stravou, pokud se nejeví její závažný nedostatek (Lieber, 

2004).  

     Hlavními zdroji jsou listová zelenina (špenát, chřest, kapusta, brokolice, 

květák, zelí), ořechy, luštěniny, obiloviny, játra, vnitřnosti, žloutek, mléko, 

sója a otruby (Svačina & kol, 2008). 

 

3.4.6. Kyselina askorbová - Vitamin C 

     Vitamin C je ve vodě rozpustný antioxidant a je silně vyčerpán při 

nadměrné konzumaci alkoholu, v důsledku velkého množství volných 

radikálů produkovaných alkoholem a metabolismem acetaldehydu, který je 

třeba k tomu, aby je neutralizací učinil neškodnými (Petralli, 2004). 

     Lehká hypovitaminóza vitaminu C se manifestuje anorexií, únavností, 

svalovou bolestí a zvýšenou vnímavosti ke stresu a infekcím. Rozvinutý 

klinický projev skorbutu je spojen vždy s těžkým deficitem kyseliny 

askorbové a manifestuje se anémií, častým krvácením z dásní, petechiemi až 

krevními sufuzemi, poruchami hojení, artralgiemi, vznikem hemartróz, 

depresí, slabostí a únavou (Zadák, 2008). 

     Kyselina askorbová je obsažena v mléku a některých živočišných 

produktech (játra, ryby), hojně je zastoupena v ovoci a zelenině (Nečas & kol, 

2000). 

     K léčebným intervencím patří především dostatečná konzumace ovoce a 

zeleniny. Pokud již došlo k těžkému deficitu, je potřeba dodávat v potravě 

vysoké dávky kyseliny askorbové. 

 

Liposolubilní 

3.4.7. Retinol - Vitamin A 

     Vitamin A (retinol, axeroftol) je výchozí látkou pro zrakový purpur 

(retinal: aldehyd retinolu) (Lüllmann, Mohr & Wehling, 2004). 

     Významným prekurzorem vitaminu A je beta-karoten (karotenoid).  

     Navrátilová, Češková a Sobotka (2000) se shodují, že k základním 

funkcím vitaminu A patří proces vidění. Vitamin A dále působí na dělení a 

diferenciaci buněk, má i antioxidační vlastnosti. 
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     Jedním z prvních projevů hypovitaminózy A je šeroslepost. Vitamin A se 

dále účastní na diferenciaci epitelu. Při jeho deficitu dochází ke skvamozní 

metaplazii epitelu a jeho keratinizaci (Nečas & kol, 2000). 

     Interakce alkoholismu a vitaminu A, zahrnuje příjem a případné 

vstřebávání vitaminů a jeho metabolismus; důkazy naznačují, že alkohol 

může modulovat roli vitaminu A v hepatotoxicitě a karcinogenezi. (Shils & 

Shike, 2006) 

     Chronická konzumace alkoholu může mít za následek vyčerpání jaterních 

zásob vitaminu A a může tedy přispět k poškození jater alkoholem. Nicméně, 

jaterní toxicita předem vytvořeného vitaminu A (retinolu) je zesílena 

chronickou konzumaci alkoholu, tak zužuje terapeutické okno pro dodatečný 

přísun vitaminu A u těch, kteří zneužívají alkohol (Higdon & Drake., 2011). 

     Proto je potřeba dodávat pouze malé dávky vitaminu A klientům, kteří 

mohou pokračovat v pití nebo užívají jiné drogy. Klienti se šeroslepostí, kteří 

mají nízkou hladinu vitaminu A v krvi mohou dostávat 2 mg vitaminu A 

denně, po dobu několika týdnů jako možnou (Lieber, 2004). 

      Avšak opatrnost u suplementace vitaminu A by měla býti brána v potaz u 

všech klientů, neboť nadbytečný příjem vitaminu A poškozuje játra. Také je 

ovšem potřebné se zamyslet, že snížený příjem vitaminu A je spojen s 

rizikem karcinogeneze. Z tohoto hlediska je nutné velmi pečlivě zvažovat 

volbu vhodných nutričních intervencí a velmi pečlivě hlídat množství 

přijatého vitaminu A. 

 

4. Potravinová pyramida  

     Potravinová pyramida nám ukazuje, jaká strava by měla býti 

konzumovaná nejvíce (strava, která je vždy v potravinových nejspodnější 

části potravinových pyramid) a nejméně (strava, která je vždy nejvýše). 

 

4.1.Doporučený počet porcí  

Sladkosti a jiné – Nemělo by se denně příjímat více než 0,5 – 1 porce. 

Maso a luštěniny – Příjem by zde neměl přesahovat 1-1,5 porce za den. 

Mléčné výrobky –Doporučený příjem se pohybuje okolo 2 porcí za den.  
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Zelenina – U zeleniny se doporučuje užívat 3-4 porce denně.  

Ovoce –Ovoce by mělo býti denně obsaženo ve 3 porcích. 

Obiloviny  – Ideální je příjem 3-5 porcí za den.   

 

4.1.1. Obiloviny a výživa 

    Obiloviny jsou důležitou součástí lidské stravy a to zejména pro jejich 

výživovou hodnotu. Nachází se v nich bohaté zastoupení sacharidů a to 

především škrobu a vlákniny. Bílkoviny obilovin jsou však neplnohodnotné a 

je tedy třeba je kombinovat s příjmem potravin obsahujících bíkoviny. 

      Obsah vitaminů je v obilovinách nízký v porovnání s živočišnými zdroji. I 

přesto je lze považovat za zdroj vitaminů skupiny B. Tiamin (B1) a riboflavin 

(B2) se vyskytují v obalových vrstvách většiny obilovin a v klíčcích. 

Obiloviny také obsahují v malém množství i minerální látky a v minimálních 

množstvích i některé další látky jako kyselinu fytovou. Z dalších vitaminů a 

minerálů jsou obiloviny bohatým zdrojem hlavně vitaminu E, který je 

důležitým antioxidantem, vápníku, železa, hořčíku, zinku a fosforu (Cukrová, 

2011). 

       Adekvátní příjem obilovin je okolo 4-5 porcí za den. Pokud bychom měli 

mít představu o jedné porci, jedná se například o 1 chléb (60 g) či vařené 

těstoviny (125g). 

  

4.1.2. Zelenina    

    Zelenina se řadí mezi rostliny, které jsou jedlé. Její konzumace má pro 

člověka velmi pozitivní význám.  

    Patří mezi nízkoenergetické potraviny s vysokým obsahem vody. 

Charakterizuje ji vitaminová bohatost, značný obsah minerálních složek, 

vlákniny (zvláště pektinu) a velký komplex ochranných látek, zejména 

vitaminů. Zvláště významné vitaminy zeleniny jsou vitamin C, provitamin A, 

vitaminy skupiny B a z vitagenů pak bioflavonoidy a S-methylmethioin. 

Z ochranných látek jsou to zejména látky fenolické (Kopec, 2010).     

     Denní příjem by se měl pohybovat okolo 3 -5 porcí. V tomto případě jedna 

porce představuje např. 2 rajčata, ½ talíře brambor aj.      
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4.1.3. Ovoce 

    Podle Šlaisové (n.d) má ovoce vysokou biologickou hodnotu a nižší 

energetickou hodnotu. Význam ve výživě a jeho složení je, že obsahuje 

vitaminy C,B 1, B2, provitamin A, dále minerální látky (draslík, fosfor, 

vápník, hořčík, železo, sodík, mangan), sacharidy (glukózu, fruktózu, 

celulózu, pektiny), vodu, organické kyseliny (osvěží), případně tuky (u 

skořápkového ovoce). Energetická hodnota ovoce je ovlivněna obsahem 

sacharidů a tuků. Nejlépe je konzumovat ovoce čerstvé.  

    Příjem ovoce by měl býti okolo 2- 4 porcí za den. Jednou porcí poté 

rozumíme 1 banán, miska jahod aj. 

 

4.1.4. Maso a luštěniny 

    Význam masa je podle Pánka, Pokorného a Dostálové (2002) ve výživě  

značný, i když nadměrný příjem nelze ze zdravotního hlediska doporučit. 

Maso je důležitá potravina především pro děti, duševně pracující a osoby 

s těžkou fyzickou námahou, především pro obsah plnohodnotných bílkovin 

(10-20%). Maso dále obsahuje tuk, jehož obsah velmi kolísá, nepatrné 

množství sacharidů , extraktivní látky, minerální látky, zejména dobře 

využitelné železo a vitaminy A,D a skupinu vitaminů B. 

    Luštěniny jsou dobrým zdrojem bílkovin (20-25 %), arašídy až 32 %  a 

soja až 40 %. Jejich výživová hodnota je vyšší než u obilovin, i když také 

patří mezi neplnohodnotné bílkoviny. (Pánek, Pokorný & Dostálová, 2002).  

    Významné je zde také zastoupení vitaminů (B ) a vlákniny.     

     Vejce mají ve výživě také znáčný význám.  

     Jsou zdrojem nejkvalitnějších bílkovin – vaječný bílek je dokonce jakýsi 

etanol, ke kterému se vztahuje kvalita bílkovin ostatních. Obsahují všechny 

vitaminy rozpustné v tucích (A,D,E,K), dále vitaminy skupiny B a kyselinu 

listovou. Ve vaječném žloutku je ve vysokém množství přítomen lecitin, 

který sám o sobě hladinu cholesterolu v krvi snižuje (Kunová, 2005). 

Příjem masa by se měl pohybovat okolo 1 – 1,5 porcí denně. Porci v této  

skupině poté rozumíme např. 125 g drůbežího masa, 2 bílky (vařené) aj. 
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4.1.5. Mléčné výrobky a mléko 

       Mléko a mléčné výrobky mají, stejně jako ostatní potraviny živočišného 

původu, vysokou výživovou hodnotu. Mléko je zdrojem velmi kvalitních 

bílkovin (3,3%), které mají ve srovnání s bílkovinami masa výhodu, že mají 

velmi nízký obsah purinových bází. Obsah tuku je v průměru 3,8 %. Mléčný 

tuk má vysoký obsah nasycených mastných kyselin, ale přesto je poměrně 

dobře stravitelný, protože podstatnou část tvoří mastné kyseliny s krátkým a 

středním uhlíkovým řetězcem. Příznivé účinky mají mléčné fosfolipidy (až 

1% tuku)  

(Pánek, Pokorný & Dostálová, 2002).  

      Taktéž v mléce nalezneme řadu vitaminů (A,B,D) a také v bohatém 

zastoupení se v něm nachází vápník.   

      Adekvátní představa 1 porce je sklenice mléka (250 ml) či sýr (55g).   

4.1.6. Sladkosti  

       Sladkosti, zejména čokoláda, zlepšují krátkodobě náladu (na tom se 

podílí souhrn přítomnosti cukru, mnoha různých složek z kakaa a kofeinu) a 

právě na tento dobrý pocit může vznikat jakási závislost. Sladkosti na chvíli 

pomohou, za hodinu nebo dvě se ale dostaví více či méně výrazný pocit 

slabosti a opětovné chuti na sladké. Je to dáno vysokým glykemickým 

indexem sladkých potravin (malý kousek hořké čokolády napáchá ještě ze 

všeho nejméně škod). (Kunová, 2005).  

     Sladkosti jsou nositeli prázdných kalorií, které nemají žádnou výživovou 

hodnotu. Obecně se doporučuje maximálně 0,5 - 1 porce denně. Jako jednu 

porci si můžeme představit 10 g cukru.  
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5. Zdravotní rizika alkoholismu a nutri ční podpora 

     Konzumace alkoholu sebou nese kromě psychických rizik, také řadu 

somatických obtíží. 

     Mezi nejčastější kategorii nemocí, které jsou zcela nebo zčásti způsobené 

konzumací alkoholu, patří infekční nemoci, rakovina, diabetes, 

neuropsychiatrické onemocnění (včetně onemocnění z konzumace alkoholu), 

kardiovaskulární choroby, onemocnění jater a slinivky břišní a nechtěné či 

chtěné (Jürgen, 2011) 

     Z hlediska nutričního má největší význam zmínění se o jaterní cirhóze a 

Wernického – Korsakovově syndromu. 

 

5.1.Jaterní cirhóza a nutriční podpora 

     Játra mají nezastupitelnou roli v metabolizmu tuků, syntéze bílkovin a 

metabolizmu glukózy. Postižení jater alkoholem vede ke komplexním 

metabolickým změnám. Rozsah poruchy metabolismu a s tím souvisejícího 

stavu nutrice se liší v případě, zda se jedná o akutně vzniklé poškození jater 

alkoholem, či zda jde o chronicky se vyvíjející poruchu jaterní funkce 

(Ehrmann, Schneiderka & Ehrmann, 2006). 

     U alkoholového postižení jater je často zvýšená koncentrace železa v séru, 

ale jen u 30 % alkoholiků vznikne jaterní cirhóza (Horák & kol, 2010). 

    Jaterní cirhóza je způsobena chronickou degenerací parenchymu jaterních 

buněk a zesílením okolní tkáně. Symptomy a příznaky mohou zahrnovat 

únavu, úbytek na váze, sníženou imunitní odolnost, žloutenku a GI poruchy 

(Stump, 2008) 

     Časná diagnostika metabolických a nutričních poruch doprovázená 

adekvátní nutriční podporou hraje u jaterních onemocnění důležitou roli, 

která může příznivě ovlivnit morbiditu a mortalitu (Ehrmann, Hůlek & kol, 

2010). 

     Prvním předpokladem úspěšné léčby alkoholové jaterní cirhózy, včetně 

léčby jejich komplikací, je abstinence, nejlépe úplná (Ehrmann, Hůlek & kol, 

2010). 

    Dieta u nemocných s kompenzovanou jaterní cirhózou se jen málo liší od 

racionální stravy. Pokud není nemocný podvyživený, doporučujume tak jako 
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v racionální stravě dostatek kvalitních bílkovin, přísun vitaminů v 

dostatečném množství ovoce a zeleniny a šetrnou technologii přípravy 

potravy (Ehrmann, Hůlek & kol, 2010). 

     U dekompenzovaných klientů, je třeba zavést parenterální výživu a 

zaměřit se na možné přítomné komplikace jaterné cirhozy. Patří mezi ně 

ascites, portální hypertenze, jaterní encefalopatie, krvácení z jícnových varixů 

a jiné.  

 

5.2.Wernickeova encefalopatie, Korsakovův syndrom a nutriční podpora 

      Etiologicky jde především o poruchu vstřebávání thiaminu způsobenou 

ethanolem, který interferuje s aktivním transportem v trávicím traktu. Navíc v 

situaci jaterní dysfunkce není v dostatečné míře vytvářen thiamin – 

pyrofosfát, který se účastní jako koenzym v cyklu trikarboxylových kyselin a 

i v pentozovem shuntu (Preiss, Kučerová, & kol., 2006). 

     Dasgupta(2011) popisuje, že Wernickeova encefalopatie a Korsakovův 

syndrom jsou dvě související onemocnění a to především v důsledku 

nedostatku thiaminu, ale doprovodné klinické příznaky mohou být různé. 

Alkoholici s Korsakovovým syndromem mají vždy závažný amnestický 

syndrom (těžká ztráta paměti), ale nemusí mít klasické příznaky Wernickeho 

encefaopatie, mezi které patří oftalmoplegie (ochrnutí nebo  závažné oslabení 

jednoho nebo více svalů, který kontroluje pohyb očí), ataxie (nedostatečná 

koordinace při volních pohybech svalů jakou je chůze a zmatení. 

     Podle Preisse, Kučerové & kol. (2006) se mortalita pohybuj okolo 10-20 

%, u 80 % přeživších se vyvíjí Korsakovův amnestický syndrom. Uvádí se, že 

léčba může stav zcela normalizovat, nicméně 25 % pacientů s následným 

Korsakovovým syndromem vyžaduje dlouhodobou institucionální péči a po 

delší době se jich uzdraví jen 20 %.  

      Základním krokem ke kompenzaci stavu je úplná abstinence.  

      Jak uvádí Preiss, Kučerová & kol. (2006) nejvhodnější léčbou je thiamin 

s glukosou zejména v akutním stavu, kdy může mít velmi rychlý pozitivní 

efekt.  

      Během kompenzovaného stavu, je třeba stále v dostatečném množství 

dodávat thiamin, vhodné je přijímat množství kolem 5 mg několikrát denně. 

Nejvhodnější je pravidelně konzumovat celozrnný chléb, který má bohatý 
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obsah thiaminu. Ovšem je také třeba se vyhýbat určitým nápojům, které více 

odbourávají thiamin z těla. Jedná se především o čaj a kávu.   
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III . VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

1. Cíle výzkumu  

Cíl : 

� Zjistit, zda strava , kterou klienti přijímají během pobytu 

v protialkoholní léčebně odpovídá výživovým potřebám klientů, 

léčících se ze závislosti v 3 měsíčním psychoterapeutickém programu.  

 

 Dílčí cíle :  

� Zjistit závažnost závislosti na alkoholu před léčbou 

 

� Zjistit zda výživa, kterou klienti přijímají odpovídá jejich fyzickému a 

psychickému stavu.  

 

1.1.Výzkumné otázky  

 

� Jaký je příjem jednotlivých živin, vitaminů a minerálních látek 

během pobytu v psychiatrické léčebně?  

  

� Jaké byly stravovací návyky a příjem mikronutrientů a 

makronutrientů před hospitalizaci v psychiatrické léčebně? 

 

� Změnilo se jejich stravování před a během hospitalizace? 
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2. Sběr a zpracovaní dat  

     Dotazník je v podstatě standardizovaným souborem otázek, jež jsou předem 

připraveny na určitém formuláři (Kutnohorská,  s. 41).  

     K výzkumu jsem použila 2 dotazníky a to - Frekvenčí potravinový dotazník (FFQ) 

a Škálu závislosti na alkohou (ADS). Frekvenční potravinový dotazník jsem použila 

dvakrát, neboť byla sbírána data o stravování jak před léčbou, tak také během 

léčebného pobytu.     

      Jak komentuje Svačina & kol. (2008) metoda potravinového frekvenčního 

dotazníku je metoda založená na zjištování frekvence příjmu jednotlivých 

potravinových skupin během vymezeného období. Vyšetřovaný odpovídá na otázky 

typu: ,,Kolikrát denně (týdně, měsíčně apod.) jíte mléčné výrobky?‘‘ apod.  

Výsledkem není množství snědené potraviny, ale semikvantitativní údaje o 

jednotlivých položkách stravy, jejich vzájemný poměr charakterizuje stravovací 

zvyklosti vyšetřované osoby (dietary habit). 

    V dotazníku je celkem 6 hlavních skupin potravin, které jsou uvedeny v potravinové 

pyramidě. Jedná se tedy o skupinu obilovin, zeleniny, ovoce, luštěnin a masa, 

mléčných výrobků a sladkostí a jiných. Seřazení je od potravin, které by měli býti 

konzumovány nejvíce (obiloviny) až po nejmenší příjem (sladkosti). 

    ADS (Alcohol Dependence Scale) - Škála závislosti na alkoholu-Dotazník obsahuje 

25 položek mapujících spektrum alkoholového odvykacího syndromu, narušenou 

kontrolu nad pitím, uvědomování si nutkání pít, zvýšenou toleranci alkoholu a chování 

zaměřené na vyhledávání příležitostí napít se. Poukazuje rychle na problémy spojeny 

s užíváním alkoholu (Skinner & Horn, 1984). 

     Dotazníky jsem použila v papírové formě, nebot klienti nemají během léčby přístup 

k internetu, elektronický dotazník tedy nepřicházel v úvahu. U papírové formy také 

vidím výhodu, že pokud klienti něčemu neporozuměli, mohla jsem jim danou věc 

vysvětlit. Vyplnění bylo zcela dobrovolné, což znamená, že klienti nemuseli na 

některé otázky odpovídat.  

      Období, které jsem využila k vyplnění dotazníku, bylo od dubna 2013 až do června 

2013. Po souhlasu klientů a personálu jsem dotazníky rozdala k vyplnění 

v psychiatrické léčebně v Opavě a Praze. Vyplnění dotazníku zabralo okolo 20-25 

minut. 
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      Odpovědi z ADS jsem analyzovala podle stupnice a poté přiřadila do tabulky. 

Frekvenční potravinový dotazník jsem hodnotila programem Nutrifia, který mne 

vypočetl přesný a doporučený počet porcí a také procentuální zastoupení daných živin, 

podle kterého jsem mohla adekvátně odpovědět na zvolený cíl.   

 

2.1.Etické aspekty 

    Etické aspekty daného výzkumu byly naplněny.   

Respondenti, kteří se výzkumu účastnili, zůstali zcela v anonymitě. 

    K vyplnění dotazníku jsem se snažila najít vhodný prostor, tak aby se klienti necítili 

ohroženi a měli potřebný klid.  

    Několik klientů odmítlo vyplnit dotazník ADS z důvodu negativních vzpomínek na 

období, kdy konzumovali alkohol, proto jsem se rozhodla tyto klienty do výzkumu 

nezapojovat. 

 

3. Výzkumný soubor 

   Výběrový soubor tvořilo 60 respondentů z psychiatrické léčebny v Opavě a Praze, 

konkrétně tedy z protialkoholního oddělení.  Výzkumný soubor klientů, kteří vyplnili 

dotazníky, tvoří 49 respondentů a jedná se pouze o mužské klienty.  

Muže jsem vybrala, neboť se mezi nimi vyskytuje větší počet závislých na alkoholu 

než mezi ženami. Také lze u mužů lépe hodnotit nedostatky ve stravě, neboť se 

očekává, že konzumují více stravy a tím jsou případné deficity znatelnější. Dotazníky 

odmítlo vyplnit 11 klientů. Jednalo se pouze o dotazník ADS, který v klientech 

vyvolal negativní emoce, proto se dále výzkumu neučástnili.  

    Výsledky jsou zaznamenány v tabulkách a řazeny podle léčeben, ve kterých byla 

data sbírána.  
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4. Výsledky  

4.1.Škála závislosti na alkoholu  

     Tabulka č.1     

          

     Z tabulky je patrné, že největší počet klientů a to 12 z Opavy a 9 z Prahy se řadí 

do skupiny 1-13 , která představuje nízkou úroveň závislosti na alkoholu.   

      Další poměrně početnou skupinu vytváří klienti skupiny 14 -21. Z Opavy je zde 

počet klientů 8 a z Prahy 6. Tato skupina poukazuje na střední úrove ň závislosti.  

Dále  je počet 5 klientů z Opavy a 4 z Prahy umístěn ve   

     skupině  22-30, která představuje závažnou úroveň závislosti. Nejmenší počet   

     klientů se poté objevuje ve skupině 31-47, která představuje těžkou závislost    

     na alkoholu. Jedná se o 1 klienta z Opavy a 2 z Prahy. Také ve skupině 0, ve    

     které  je menší počet respondentů a to 1 z Opavy a 2 z Prahy. Skupina 0 je   

     určena pro osoby, které nejsou závislé .  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

    Škála            Opava              Praha 

    0                    1                2 

    1-13               11               10 

    14-21                7                 6 

    22-30                5                4 

    31-47                 1                2 

    Celkem                25               24 
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 Frekvenční potravinový dotazník - Výživa před a během pobytu  
v   psychiatrické léčebně v Opavě  

  Tabulka č.2  - Věk respondentů  

                Věk         Počet klientů    

               18-35                  7 

               36-46                 14 
               47-65                  4 

               65 a více                   0 
                             

                                Průměrný věk = 46,6 let 

 

  Tabulka č.3 – Hmotnost respondentů (kg) 

             Hmotnost        Počet klientů 
                 50-70                 5 

                 71-85                17 

                 86-100                 3 
                 100 a více                  0 

 

                           Průměrná hmotnost = 77,4 kg 

 

 Tabulka č.4 – Výška respondentů (cm) 

               Výška       Počet klientů 

              150-165                  1 
              166-176                  8 

              177-190                 14 

             190 a více                   2 
 

                         Průměrná výška = 178,24 cm 

 

                          BMI = 24,0  Normální váha  
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Tabulka č.5 – Stravování před léčbou (Opava)  

 

Tabulka č.6 – Stravování během léčby (Opava)  

 

         Rozdíl ve stravování před léčbou a během léčby je znatelný. Lze hodnotit, že u 

respondentů se zvýšil příjem obilovin během léčebného pobytu o 10 %. Konzumace 

zeleniny se navýšila o pouhých 5 %. Taktéž u ovoce byl příjem navýšen, ale pouze o 3 

%. U mléčných výrobku se u respondentů konzumace zvýšila o 5 %. Naopak příjem 

masa se zredukoval o 20 %. Dosti razantě se zvýšil příjem sladkostí aj. a to o celých 

110 %.                     

 

 

 

 

Skupina potravin Skutečný počet 
porcí  

Doporučený počet 
porcí  

Procentuální plnění 
dop.počtu porcí 

Obiloviny  1,8 5,0 36 % 
Zelenina  0,6 4,0 15 % 

Ovoce 0,3 3,0 10 % 

Mléko a  mle.výr 0,2 2,0 10 % 
Maso, ryby aj. 2,2 1,5 147 % 

Ostatní  0,8 1,0 80 % 

Skupina potravin Skutečný počet 
porcí  

Doporučený počet 
porcí  

Procentuální plnění 
dop.počtu porcí 

Obiloviny  2,3 5,0 46 % 

Zelenina  0,8 4,0 20 % 

Ovoce 0,4 3,0 13 % 
Mléko a  mle.výr 0,3 2,0 15 % 

Maso, ryby aj. 1,9 1,5 127 % 
Ostatní  1,9 1,0 190 % 
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Frekvenční potravinový dotazník - Výživa před a během léčebného         
pobytu v PL Bohnice 

 Tabulka č.7 Věk respondentů                       

                Věk         Počet klientů    

               18-35                  7 

               36-46                 14 
               47-65                  3 

               65 a více                   0 
                       

                            Průměrný věk = 38,8 let  

  

  Tabulka č.8 Hmotnost respondentů (kg) 

             Hmotnost        Počet klientů 
                 50-70                 4 

                 71-85                18 

                 86-100                 2 
                100 a více                  0 

                             

                       Průměrná hmotnost = 76,5 kg 

 

 Tabulka č.9 Výška respondentů (cm) 

                Výška        Počet klientů 

              150-165                  0 
              166-176                  7 

              177-190                 17  

             190 a více                   0 
                            

                                 Průměrná výška = 177,9 cm 
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Tabulka č.10 Stravování před léčbou (Praha)  

 

Tabulka č.11 Stravování během léčby (Praha)  

 

       Před přijetím do léčebny a během léčby došlo ke změně v konzumaci daných 

potravin. U obilovin se během léčby navýšil příjem o 16 %. Zelenina se poté 

konzumovala během léčby o 7,5 %. Mírně se také zvýšil příjem ovoce o 3 %. Stejný 

zůstal příjem mléčných výrobků. Naopak ke změně došlo u masa, kde se objevil nižší 

příjem nežli před léčbou a to o 26 %. Znatelně se však zvýšila konzumace sladkostí aj. 

o 120 %.   

 

 

 

 

 

Skupina potravin Skutečný počet porcí Doporučený počet 
porcí  

Procentuální plnění 
dop.počtu porcí 

Obiloviny  1,8 5,0 36 % 

Zelenina  0,6 4,0 15 % 
Ovoce 0,3 3,0 10 % 

Mléko a  mle.výr 0,3 2,0 15 % 

Maso, ryby aj. 2,3 1,5 153 % 
Ostatní  0,5 1,0 50 % 

Skupina potravin Skutečný počet porcí Doporučený počet 
porcí  

Procentuální plnění 
dop.počtu porcí 

Obiloviny  2,6 5,0 52 % 
Zelenina  0,9 4,0 22,5 % 

Ovoce 0,4 3,0 13 % 

Mléko a  mle.výr 0,3 2,0 15 % 
Maso, ryby aj. 1,9 1,5 127 % 

Ostatní  1,7 1,0 170 % 
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Tabulka č.12 Věk+hmotnost+výška+BMI (Opava+Praha) 

                          Průměrná hodnota 

                    Věk                        42,7 

             Hmotnost                        76,9 

                   Výška                        178 

                     BMI                         24,1 

 

Tabulka č.13 Stravování před léčbou ( Opava + Praha )   

 

Tabulka č.14 Stravování během léčby ( Opava + Praha ) 

 

Skupina potravin Skutečný počet 
porcí  

Doporučený počet 
porcí  

Procentuální plnění 
dop.počtu porcí 

Obiloviny  1,8 5,0 36 % 

Zelenina  0,6 4,0 15 % 

Ovoce 0,3 3,0 10 % 

Mléko a  mle.výr 0,3 2,0 15 % 

Maso, ryby aj. 2,3 1,5 153 % 

Ostatní  0,7 1,0 70 % 

Skupina potravin Skutečný počet 
porcí  

Doporučený počet 
porcí  

Procentuální plnění 
dop.počtu porcí 

Obiloviny  2,5 5,0  50 % 

Zelenina  0,9 4,0  23 % 

Ovoce 0,4 3,0  13 % 

Mléko a  mle.výr 0,3 2,0  15 % 

Maso, ryby aj. 1,9 1,5  127 % 

Ostatní  1,8 1,0  180 % 
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     Dle výsledku je patrné, že ke změnám došlo v obou léčebnách. Po vypočtení 

průměru z Opavy a Prahy, byla zobrazena následující data. Počet obilovin před léčbou 

v obou léčebnách byl nižší, nežli během léčby. Průměrně se pak jejich příjem zvýšil o 

14 %. Konzumace zeleniny se taktéž navýšila průměrně o 8 %. Konzumace ovoce byla 

dosti nízká již před léčbou a během léčby taktéž nedošlo k výraznému zvýšení příjmu. 

Průměrně se konzumace zvýšila o pouhé 3 %. U mléčných výrobku nedošlo ke změně, 

příjem zůstal stejný jako před léčbou.  Průměrná konzumace masa se u všech 

respondentů snížila během léčby o 26%. Naopak u všech respondentů došlo 

k razantnímu zvýšení příjmu sladkostí. Průměrně se jejich konzumace navýšila o 110 

%.  
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5. Diskuze  

    V diplomové práci jsme se snažili zaměřit na výživu u osob se závislostí na 

alkoholu.   

 

    Nejdříve jsme se zaměřili na zjištění výše závislosti na alkoholu u klientů 

psychiatrické léčebny v Opavě a Praze. Překvapivé bylo zjištění, že největší počet 

osob a to jak v Opavě, tak také v Praze se dle škály závislosti na alkoholu řadí mezi 

osoby s nízkou úrovní závislosti. Naproti tomu osob s těžkou závislostí na alkoholu 

bylo nejméně. Zajímavé je zmínit, že se mezi respondenty vyskytli také  

v nízkém počtu osoby, které nemají prokázanou závislost na alkoholu.  

 

     Před zjištěním kvalitativního složení stravy, jsme zjištovali také průměrný věk 

respondentů, který je 46,6 let v Opavě a 38,8 let v Praze. Celkový průměrný věk je 

42,7 let. Také jsme hodnotili průměrnou váhu a výšku respondentů a z těchto hodnot 

jsme tedy byli schopni vypočítat BMI. Průměrná váha klientů psychiatrické léčebny 

v Opavě byla 77,4 kg a 76,5  kg v Praze.V celkovém součtu se jednalo o 76,9 kg. Poté 

hodnocená průměrná výška je 178,24 cm v Opavě a 177,9 cm v Praze. Průměrná 

výška při celkovém součta byla 178 cm.  Hodnota BMI byla v Opavě  dosahovala 

hodnoty 24,0 a v Praze 24,2. Celkově byla hodnota BMI 24,1. Znamená to tedy, že 

v obou léčebnách jsou klienti, kteří mají opitmální (normální) váhu.  

     

     Kvalitativní složení stravy nás informuje o vhodné skladbě jídelníčku. První 

položku (spodní) potravinové pyramidy vytváří obiloviny. U konzumace obilovin bylo 

zajimavé zjištění, že velká část klientů během léčby navýšila jejich příjem obilovin. 

Avšak u většiny klientů nedosáhla konzumace požadovaného denního příjmu obilovin, 

který by měl být okolo 5 porcí. Jak v Opavě, tak také v Praze klienti konzumují okolo 

2,5 porcí za den. Klienti však běžně v léčebně jich mají dostatek, avšak zjevně nemají 

chuť přímo na obiloviny a tak počet nedosahuje optimálních hodnot. Důležité je 

zamyslet se, že alkoholem se redukuje řada minerálů, které mohou býti obilovinami 

dodány, ale také není vhodné přesahovat jejich doporučenou konzumaci, protože 

obsahují železo, které ve zvýšeném množství má toxické účinky na játra.  
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      Příjem zeleniny před léčbou byl značně nízký. Většina klientů nekonzumovala 

zeleninu či jen ve velmi malých dávkách.  Během léčby došlo k částečnému zlepšení 

příjmu zeleniny, ale jen o velmi malou hodnotu, která nedosahuje potřebný 

doporučený denní příjem. Klienti během léčby v Opavě i Praze konzumovali 0,9 porce 

zeleniny, což je  poměrně nedostačující příjem. Tímto je možno konstatovat, že není 

optimálně řešena možná deplece vitaminu a minerálních látek. Opět je zde problém 

v tom, že klienti zeleninu nepřijímají v dostatečném množství, i když mají tuto 

možnost.  

    Ovoce jakožto bohatý zdroj vitaminu, je také poměrně méně zastoupeno ve stravě. 

Již před léčbou je stejně jako u zeleniny příjem velmi nízký. Během léčby se u řady 

klientů změnila stavba jídelníčku a u některých, kteří nekonzumovali ovoce, se nyní 

v jídelníčku objevilo. Avšak příjem stoupl pouze o 0,1 porci na 0,4 porce, což není 

zcela adekvátní z hlediska doporučené dávky. Myslím si, že je to obdobné jako u 

zeleniny, kdy nedostatečná konzumace není dána nedostatkem ovoce v léčebně, ale 

tím, že se více konzumují sladkosti a jiné potraviny s obsahem sacharidu, které však 

nemají význam ve výživě jako ovoce.  Známým vitaminem ovoce je vitamin C, který 

je vhodný antioxidant a předchozí konzumací alkoholu mohl být značně redukován, 

takže je potřebné řešit jeho nízkou konzumaci.   

    Celkově příjem mléčných výrobku před léčbou byl také redukován. Mléko a mléčné 

výrobky byly přijímány minimálně, což může poukazovat na nedostatečný příjem 

především kalcia a možný rozvoj hypokalcémie. Během léčby bohužel nedošlo 

k navýšení příjmu mléčných výrobků, takže v tomto případě zůstal denní příjem okolo 

0,3 porce, který je tedy naprosto nedostačující.   

     Maso, ryby, vejce a luštěniny jsou důležitým živočišným zdrojem bílkovin. Jak se 

ukázalo, příjem masa před léčbou byl u většiny klientu vyšší, nežli je doporučená 

denní dávka. V obou léčebnách klienti před léčbou konzumovali 2,3 porce, což je 

zvýšení o 0,8 porce od doporučené běžné denní porce. Velmi překvapivě se však 

během léčby příjem masa aj. zmenšil, avšak průměrně stále je příjímáno o 0,4 porce 

více, nežli je doporučováno. K tomuto výsledku mne napadá, že klienti před léčbou 

potřebovali doplnit bílkoviny a tak zvýšili příjem masa, které během léčby již není ve 

vyšším množství tak potřebné, neboť jsou příjímany více i jiné zdroje proteinů.  Je 

nutné se však zamyslet, že vyšší příjem masa, sebou také nese krom bílkovin, zvýšený 

příjem minerálních látek a vitaminu. Samozřejmě to takto vypadá naprosto optimálně, 
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ale jak je známo, v mase je také přítomno železo, které může ve větších dávkách 

poškozovat játra. Proto by bylo potřebné, aby příjem masa byl vyvážený u všech 

klientů, nikoliv přesahoval doporučené dávky.  

    V poslední kolonce se nachází tzv. skupina ostatních potravin, mezi které patří 

především sladkosti a nevhodné tuky. V této skupině je velmi znatelný rozdíl před 

nástupem na léčbu a samotnou léčbou v obou léčebnách. Před léčbou byla konzumace 

monosacharidu v normě. Jen několik klientů přijímalo sladkosti více, nežli je 

doporučeno. Ovšem velké změny nastali během léčby, kdy se u většiny klientů příjem 

zvýšil o poměrné vysoké dávky. Před nástupem na léčbu, v obou léčebnách klienti 

konzumovali průměrně 0,7 porcí sladkosti, což je adekvátní dávka. Během léčby se 

však příjem sladkosti zvýšil 0 1,1 porci a dosáhl tak celkově hodnoty 1,8 porcí, která 

již téměř 2 krát přesahuje doporučenou porci.  

     Zde je tedy znatelné, že klienti během abstinence hledají únik v monosacharidech, 

kterými se ovšem nevyřeší nic pozitivního. Jednoduché cukry jsou pouhým zdrojem 

energie, nic více klientovi z hlediska výživy neposkytnou. Naopak se u klientů může 

objevit únava, agrese a v neposlední řadě také chuť na alkohol. Kromě toho jsou 

klienti při takto zvýšené konzumaci monosacharidů ohoroženi i somaticky. Ovšem 

tento problém je složité řešit. Klienti během léčby získávají sladkosti od rodin a 

známých a převážně je konzumují na místech, kde nemusí být žádný personál. Jisté 

však je, že v léčebně od personálu takové množství sladkostí nedostávají.    
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6. Závěr  

     Počet osob závislých na alkoholu v České republice stále stoupá a s tímto 

fenoménem souvisí také stravovací zvyklosti závislých osob. Jelikož konzumace 

alkoholu nutriční zvyklosti mění, je třeba se tomuto tématu věnovat, neboť výživa 

může značně ovlivnit jak zdravotní, tak psychický stav osob závislých na alkoholu. 

V neposlední řadě může také pomoci k udržení abstinence. 

     Cílem naší práce bylo zjištění, jak se osoby závislé na alkoholu stravují během 

léčebného pobytu v psychiatrické léčebně. V rámci průzkumného šetření mohu 

konstatovat, že stravování osob závislých na alkoholu se během léčby v určitých 

aspektech zlepšilo. Převážně se navýšil příjem potravin, které během konzumace 

alkoholu byly téměř u všech osob dosti nedostatečné. Ovšem stále u většího počtu 

osob nebyl příjem vyrovnán z hlediska doporučených porcí a to jak z hlediska 

nedostatečné konzumace, tak také nadbytečné. Avšak poměrně pozitivně se jeví 

příjem masa, ryb, vejcí a luštěnin. Tyto potraviny byly u převážné většiny klientů 

přijímaný ve větším množství, než které je doporučené, ale během léčby došlo 

převážně k příjmu doporučeného množství. Bohužel  se však také zvýšila konzumace 

monosacharidu, které mohou vyvolat chuť na alkohol. Největší problém je zjevně 

v tom, že klienti dostávají různé sladkosti od svých rodin a je tedy obtížné personálem 

kontrolovat množství konzumovaných jednoduchých cukrů.   

        Jelikož je téma výživy osob závislých na alkoholu málo zkoumané, jistě by bylo 

vhodné pokračovat v této studii dále. Výsledek práce je také vhodný pro lékaře a 

nutriční specialisty, kteří se mohou nad určitými aspekty zamyslet a využít je v praxi.   
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Příloha č.1  

Dotazník  

Škála závislosti na alkoholu 
 
Alcohol Dependence Scale (ADS) 
Instrukce: 
1. Pečlivě/pozorně si přečtěte každou otázku a možné/navrhované odpovědi. 
Odpovězte pravdivě na každou otázku. U každé otázky zakroužkujte pouze 
JEDNU odpověď – vyberte tu, která je vám nejblíže/která podle vás nejvíce 
odpovídá pravdě. 
2. Slovo „pití“ v otázce se týká „pití alkoholických nápojů“. 
3. Čas pro vyplnění dotazníku je neomezený. Pracujte pečlivě a pokuste se 
dotazník vyplnit co nejdříve. Prosíme, odpovězte na všechny otázky. 
 
Otázky se týkají posledních 12 měsíců. 
 
1. Kolik alkoholu jste vypil/a, když jste naposledy pil/a? 
    a. takové množství, že jsem byl v náladě, nebo méně 
    b. takové množství, že jsem se opil/a 
    c. takové množství, že jsem byl/a v bezvědomí/že jsem omdlel/a 
 
2. Máte často kocovinu v neděli nebo v pondělí ráno? 
     a. ne 
     b. ano 
 
3. Třásl/a jste se při střízlivění (třes, chvění rukou, vnitřní třes)? 
    a. ne 
    b. někdy 
    c. často 
 
4. Cítíte se následkem pití fyzicky špatně (např. zvracení, žaludeční křeče)? 
    a. ne 
    b. někdy 
    c. většinou pokaždé, když piji 
 
5. Měl/a jste někdy delirium tremens – tzn. cítil/a jste, viděl/a nebo slyšel/a nereálné 
věci, byl/a jste velice úzkostný/á, neklidný/á a příliš rozrušený/á (vybuzený/á)? 
    a. ne 
    b. někdy 
    c. několikrát 
 
6. Ztrácíte rovnováhu (tzn. potácíte se, vrážíte do věcí kolem sebe), když pijete? 
    a. ne 
    b. někdy 
    c. často 
 
7. Cítil/a jste se jako v horečce, poté co jste se napil/a? 
     a. ne 
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     b. jednou 
     c. několikrát 
8. Viděl/a jste nereálné věci, poté co jste se napil/a? 
    a. ne 
    b. jednou 
    c. několikrát 
 
9. Propadáte panice ze strachu, že se nebudete moci napít, když to budete 
potřebovat? 
    a. ne 
    b. ano 
 
10. Měl/a jste někdy „okénko“ (ztrátu paměti bez omdlení)? 
     a. ne, nikdy  
     b. někdy 
     c. často 
     d. většinou pokaždé, když piji 
 
11. Nosíte si s sebou láhev alkoholu nebo máte alespoň vždy nějakou při ruce? 
     a. ne 
     b. někdy 
     c. většinou 
 
12. Stává se vám, že po určitém období abstinence (období bez pití alkoholu) 
propadáte opět těžkému pití? 
     a. ne 
     b. někdy 
     c. většinou pokaždé, když piji 
 
13. Omdlel/a jste následkem pití v posledních 12 měsících? 
     a. ne 
     b. jednou 
     c. více než jednou 
 
14. Měl/a jste záchvat s křečemi, který následoval za určitým obdobím pití? 
     a. ne 
     b. ano 
     c. několikrát 
 
15. Pijete v průběhu celého dne? 
     a. ne 
     b. ano 
 
16. Bylo Vaše myšlení po těžkém pití nejasné a mlhavé? 
     a. ne 
     b. ano, ale pouze několik hodin 
     c. ano, po dobu jednoho nebo dvou dnů 
     d. ano, po dobu mnoho dnů 
 
17. Cítil/a jste, že Vaše srdce bije následkem pití mnohem rychleji? 



56 
 

     a. ne 
     b. ano 
     c. několikrát 
 
18. Přemýšlíte téměř neustále o pití a o alkoholu? 
     a. ne 
     b. ano 
 
19. Slyšel/a jste někdy nereálné věci, když jste se napil/a? 
     a. ne 
     b. ano 
     c. několikrát 
 
20. Měl/a jste někdy nadpřirozené a děsivé pocity, když jste se napil/a? 
     a. ne 
     b. jednou nebo dvakrát 
     c. často 
 
21. Měl/a jste někdy pocit, jako by se po vás něco plazilo, lezlo (hmyz, pavouci), i 
když to nebyla pravda? 
     a. ne 
     b. ano 
     c. několikrát 
 
22. S ohledem na „okénka“ (ztrátu paměti): 
     a. nikdy jsem neměl/a okénko 
     b. měl/a jsem okénka, která trvala méně než hodinu 
     c. měl/a jsem okénka, která trvala několik hodin 
     d. měl/a jsem okénka, která trvala den nebo i déle 
 
23. Pokusil/a jste se někdy omezit pití? 
     a. ne 
     b. jednou 
     c. několikrát 
 
24. Pijete rychle, velké doušky alkoholu? 
     a. ne 
     b. ano 
 
25. Můžete přestat pít poté, co jste vypil/a jednu nebo dvě sklenky? 
     a. ano 
     b. ne 
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Příloha č.2  

Frekvenční potravinový dotazník 

  Uvedtě prosím :Věk: 

                             Výšku: 

                             Hmotnost: 

 

 

 

              * N Téměř 1-3x 1 x  2-3 x 1x 2-3 x 4 a více 

    – nikdy za týdně týdně  denně  denně x denně 

        měsíc           

Obiloviny bílé pečivo   

  tmavé pečivo   

  sladké pečivo   

  rýže, těstoviny   

  kaše (obilovinové)  

Zelenina Brambory   

  zeleninová polévka  

  ostatní vařená zelenina  

  syrová zelenina   

Ovoce syrové ovoce   

  syrové ovocné šťávy  

  ovocné přesnídávky  

  ost. kompotované ovoce  

Luštěniny     

Ryby     

Maso (bez uzenin)   

Uzeniny     

Vejce     

Mléčná Tvarohy   

Výživa Jogurty   

  Sýry   

  Mléko kravské  

  Mléko mateřské  

  
Mléka pro batolata 
(firemní,   

  prášková)   

Mlsnoty (čokolády, bonbony, ...)  

Čaj     
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Příloha č.3  Grafy – Frekvenční potravinový dotazník  

Graf.č.1 – Opava - Strava před léčbou –Procentuální vyjádření počtu porcí 

 

 

 

Graf č.2. Opava - Strava během léčby – Procentuální vyjádření počtu porcí 
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Obiloviny Zelenina Ovoce Mléko a ml.vý. Maso, ryby aj. Sladkosti
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Graf.č.3 - Praha - Strava před léčbou –Procentuální vyjádření počtu porcí 

 

  

Graf č.4 Praha - Strava během léčby – Procentuální vyjádření počtu porcí 
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Graf č.5 Opava + Praha- Strava před léčbou- Procentuální vyjádření počtu  

porcí 

 

 

Graf č.6 Opava + Praha- Strava během léčby- Procentuální vyjádření počtu  

porcí 

 

 

30%

10%

5%
5%

38%

12%

Graf č.5

Obiloviny Zelenina Ovoce Mléko a ml.vý. Maso, ryby aj. Sladkosti 

32%

12%

5%

4%

24%

23%

Graf č.6

Obiloviny Zelenina Ovoce Mléko a ml.vý. Maso, ryby aj. Sladkosti


