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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na stravování lidí, kteří byli kuřáky a nyní abstinují. 

Pomocí kvalitativního výzkumu sleduji a vyhodnocuji jejich stravovací návyky, 

případné změny v těchto zvycích v období abstinence. Teoretická část pojednává o 

vlastnostech tabáku, účincích nikotinu na organismus, s přihlédnutím k účinkům 

ovlivňujícím stravování a hmotnost. Popisuji zdravotní důsledky nezdravého stravování 

v kombinaci s následky kouření. V práci jsou rozebrána obecná výživová doporučení a 

doporučení specifická pro kuřáky. Samostatná kapitola je věnována závislosti, její 

podstatou, vznikem, formami, projevy, s podrobnějším rozborem závislosti na tabáku. 

V praktické části jsou uvedeny analýzy jídelníčků respondentů a výsledky srovnání 

stravování v době kouření a v době abstinence respondentů. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with eating habits of ex-smokers. I observe and analyze their 

eating habits and changes by qualitative methods. The theoretical part discusses 

tobacco, nicotine effects on the organism and on eating habits and weight. I describe 

health consequences of unhealthy eating habits combined with smoking. The text 

discusses general nutrition recommendations and recommendations specifically for 

smokers. A separate chapter is dedicated to addiction, its nature, genesis, forms, and 

manifestations, and in more detail to nicotine addiction. The practical part describes the 

respondents' dietary regimens and results of the comparison of eating habits while 

smoking and while being abstinent.   
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ÚVOD 

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) kouří po celém světě zhruba 

1,3miliardy osob. Z výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice za rok 

2012, kterou sestavuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

vyplývá, že z 2134 respondentů ve věku 15-64 let pravidelně denně v posledním měsíci 

kouřilo 23,1% osob. Zároveň z dlouhodobého sledování drogové situace vychází 

zjištění, že se v posledních letech v České společnosti snižuje tolerantní postoj ke 

kouření tabáku. Ještě stále však patříme k zemím, kde prosperuje tabákový průmysl a 

kde počet pravidelných nezletilých kuřáků přesahuje 20% (dle studie Espad z roku 2011 

se jedná o 27% chlapců a 24% dívek). 

Po výsledku první velké studie Wyndera a Dolla zabývající se vlivem kouření na 

rakovinu plic v roce 1950 se začaly nepřetržitě shromažďovat další důkazy o 

negativním vlivu kouření na zdraví. Dnes je dle WHO a dalších lékařských organizací 

kouření označováno za nejvýznamnější preventabilní příčinu předčasných úmrtí a 

invalidity. (Tuček, Slámová, 2012) Užívání tabáku se pokládá za rizikový faktor čtyř 

hlavních skupin neinfekčních onemocnění-nádorových, kardiovaskulárních, 

respiračních a diabetu. (Králíková, 2013). KVO jsou hlavní příčinou úmrtí v Evropě, 

kde na ně ročně zemřou více než 4 milióny osob, kouření způsobuje zhruba 15 % všech 

onemocnění srdce a cév, na které v současné době umírá 53 procent lidí v ČR, diabetem 

mellitus II. stupně trpělo podle odhadů v roce 2010 až 285 miliónů osob na celém světě, 

což je 6% populace. Kouření může mít za následek až 25% všech nádorových 

onemocnění (močového měchýře, ledvin, ústní dutiny, sinonazálních dutin, slinných 

žláz, nazofaryngeální oblasti, jícnu, hrtanu, hltanu, pankreatu, žaludku, tenkého střeva, 

žlučníku, děložního čípku, vaječníku, prostaty, varlat, kůže, CNS, štítné žlázy, 

lymfomy, myelomy aj.) Zhruba 23x zvyšuje riziko rakoviny plic u mužů, 12x u žen, tj. 

způsobí 80% rakoviny plic u žen a 90% u mužů. Může způsobit až 90% výskyt 

CHOPN. (Tuček a Slámová, 2012) 
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Z výše uvedených faktů vyplývá, jakou zdravotní zátěž kuřáci způsobují svému 

tělu. Mnozí z nich se však vystavují dalším zdravotním komplikacím způsobených nebo 

znásobených vlivem nesprávného stravování. Nebezpečí těchto rizik můžeme vidět 

především v postupném narůstání obtíží. Pestrá a kvalitní strava je základem pro zdravé 

fungování organismu. Nedá se ničím nahradit a její podceňování může mít fatální 

následky. I přesto se česká populace stále dopouští závažných dietních chyb, na základě 

kterých mohou vznikat civilizační nemoci, jako je diabetes mellitus II. stupně, 

kardiovaskulární nemoci aj.  V kombinaci s užíváním tabáku si kuřáci velmi zvyšují 

rizika vzniku těchto onemocnění. 

K tématu své práce jsem si prostudovala zejména knihu paní docentky Králíkové 

vydanou r. 2012 Závislost na tabáku-epidemiologie, prevence a léčba, meta-analýzu 

vědce Dallongevilla, z roku 1998, který srovnával skladbu stravy u 47 250 nekuřáků se 

35 870 kuřáky z 15 zemí a dospěl k závěru, že kuřáci přijímají více energie (o 4,9%), 

celkově tuků (o 3,5%), z toho nasycených tuků (o 8,9%), cholesterolu (o 10,8%) a 

alkoholu (o 77,5%), méně pak polynenasycených tuků (o 6,5%), vlákniny (o 12,4%), 

vitamínu C(o 16,5%), vitamínu E (o 10,8%) a beta-karotenu (o 11,8%) než nekuřáci. 

Změnou hmotnosti po skončení kouření se zabývala i paní doktorka Kmeťová a kol. ve 

studii z roku 2013. Vyplývá z ní, že ze 607 úspěšných abstinentů došlo k nárůstu 

hmotnosti do 5kg u 38,9%, 5-10kg přibralo 35,6% a 14,2% přibralo více jak 10 kg 

během jednoho roku od skončení kouření. Clair et al. ve své studii z roku 2011 

poukazuje na to, že kuřáci mají sice nižší BMI než nekuřáci, ale ukládání tuku je více 

abdominální.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Tabák (Nicotiana) a nikotin 

Tabák (Nicotiana tabacum)  je jednoletá rostlina z čeledi lilkovité, dosahující výšky 

1-2 metry. Častěji se toto slovo ale používá pro označení produktu z listů rostliny. 

Pochází z Ameriky, odkud se do Evropy dostala díky Walterovi Raleighovi na lodi 

Kryštofa Kolumba a dnes je její výskyt prakticky celosvětový. V ČR se pěstovala až do 

r. 1994. K masivnímu rozšíření tabáku po Evropě bezpochyby přispěl vynález strojové 

výroby cigaret na přelomu let 1880-1881 (Bonsack) a také vynález zapalovačů a 

zápalek. (Králíková, 2013) 

Za její masivní výskyt může bezpochyby především nikotin. Pojmenování dostal 

po Francouzovi Jeanu Nicotovi, který v roce 1559 zkoumal jeho účinky. Je jedinou 

návykovou substancí ze složek obsažených v tabáku. Je jedinou návykovou substancí ze 

složek obsažených v tabáku. Jedná se o jedovatý alkaloid, vyskytující se v celé rostlině 

v množství od 0,05 do 10%. Syntetizuje se v kořeni z kyseliny nikotinové, transportem 

se dostává do listů. Za běžných podmínek je kapalný a bez zápachu. Smrtelná dávka pro 

člověka začíná na hranici 50mg, což je dávka cca ve 2-3 cigaretách, kde ale většina 

shoří při kouření. Ani při vstřebání cca 1-3 mg nikotinu z cigarety vzhledem k relativně 

nízké biologické dostupnosti nikotinu k akutní intoxikaci většinou nedojde.(Králíková 

in Kalina, 2003, Králíková, 2013). 

Tabák se užívá ve 2 základních formách: hořící (nejrozšířenější jsou cigarety, poté 

doutníky, dýmky, vodní dýmky) a bezdýmý (žvýkací, šňupací). Nejčastější formou 

užívání tabáku je kouření cigaret.  Obsah nikotinu v hořícím tabáku, se pohybuje kolem 

1,5%, tj. 10-15mg, v bezdýmém tabáku pak okolo 2-8%. Z jedné cigarety se vstřebává 

1-3 mg nikotinu, převážná část obsaženého nikotinu v tabákových výrobcích tedy shoří. 

Podíl vstřebaného nikotinu závisí na způsobu kouření (např. hloubka potažení, délka 

potažení atd.) a na pH. (Králíková in Kalina, 2003, Králíková, 2013). 

1.1.1 Složení tabákového kouře 

Tabákový kouř je směsí cca 4 000 chemických substancí, z nichž je až kolem 100 

kancerogenů, přesněji 43 prokázaných kancerogenů a zhruba 60 kokancerogenů.  

Prokázanými karcinogeny jsou např. benzo-a-pyren, dibenzantracen, dimetylnitrosamin, 

dietylnitrosamin, vinylchlorid, arzén. Dále se v kouři vyskytují četné mutageny, 

alergeny, toxické látky a oxid uhelnatý. (Králíková in Kalina, 2003).  
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Kouř se skládá z pevné a plynné fáze.  Plynná fáze obsahuje oxid uhelnatý, 

uhličitý, oxidy dusíku, amoniak, těkavé N-nitrosaminy, kyanovodík, těkavé sloučeniny 

síry, alkoholy, aldehydy, ketony aj. a v celkovém složení kouře zaujímá až 90% 

hmotnosti hlavního proudu. Pevná fáze se skládá z nikotinu a dehtů-aromatických 

uhlovodíků, naftalenů, benzenů, radioaktivních látek aj. (Králíková in Kalina, 2003) 

Cigaretový tabák je obohacen až o 700 aditiv, o tj. látky přidávané do tabákové 

směsi k úpravě vlastností výrobku, k úpravě resorpce, hoření atd. Při samotném hoření 

takovéto směsi vznikají další zplodiny, kterými se násobí množství nebezpečných 

sloučenin. To je příklad cukrů, sirupů či lékořic, které se přidávají pro lepší soudržnost 

tabákových částí. Po jejich zapálení cukry zvýší množství nikotinu a dehtů, lékořice 

navyšuje karcinogenní polyaromatické uhlovodíky v kouři. (Králíková, 2013) 

V případě pasivního kouření se proud tabákového kouře se dělí na hlavní, jenž 

kuřák vdechuje a vedlejší, který vychází z cigarety mezi jednotlivými tahy. Kuřák je 

tedy sám zároveň aktivním i pasivním kuřákem. Oba proudy se liší v teplotě a 

chemickém složení. (Králíková, 2013) 

1.1.2 Působení nikotinu 

Jak již bylo zmíněno, pro absorpci nikotinu je stěžejní hodnota pH. Vstřebává se 

jen v mírně alkalickém prostředí. V případě kouře z doutníků či dýmek, dochází k 

absorbování nikotinu na bukální sliznici v dutině ústní, protože tento kouř je alkalický, 

na rozdíl od kouře z cigaret, který je mírně kyselý a vstřebává se až v plicích. Z 

celkového absorbovaného nikotinu z cigaret se převážná část vstřebává plícemi (až 

90%). Na způsobu užívání nikotinu závisí často do velké míry i vznik a vývoj závislosti.  

Nejrychleji začíná nikotin působit po vtažení do plic. Již po 10 sekundách po potažení 

se začíná vyplavovat dopamin a tělem se rozšiřuje příjemný pocit. (Králíková in Kalina, 

2003) 

Nikotin působí díky jeho navázání na specifické receptory v CNS. Jedná se o  

acetylcholin-nikotinové receptory, umístěné na plazmatických membránách 

vegetativních  postgangliových buněk a motoricky inervovaných svalů. Postreceptorový 

přenos signálu je zprostředkován Na+/K+/Ca+ depolarizujícím iontovým kanálem. 

(Minařík in Kalina 2008, Králíková, 2013) 

Nikotin působí stimulačně, ve vyšších dávkách inhibuje. Aktivací sympatiku 

zvyšuje bdělost, soustředění a paměť. Nikotin lze považovat za anorektikum s 

centrálním, metabolickým a gastrointestinálním účinkem. (Kmeťová a Sucharda in 

Králíková, 2013).   
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Efekt nikotinu se projevuje překrvením vnitřních orgánů, dilatací cév, poklesem 

prokrvenosti periferních oblastí, zvýšenou sekrecí slin, žaludečních šťáv, potu, 

zesílením peristaltiky a napětím hladké svaloviny. (Minařík in Kalina, 2003) 

1.1.3 Vliv kou ření na jednotlivé orgánové soustavy 

Negativní vliv kouření zasahuje velké množství důležitých funkcí v organismu. 

Kouření vede ke snížení IgG, IgA a IgM, zvyšuje hladinu IgE a protilátek. Dochází též 

ke zvýšení lymfocytů, a zároveň snižuje jejich aktivitu i proliferaci. (Petanová in 

Králíková, 2013). Imunitní soustava úzce souvisí s dalšími soustavami, jako je 

respirační, kardiovaskulární, gastrointestinální. Existují důkazy o propojení narušené 

imunitní soustavy kouřením s projevy alergie. (Špičák in Králíková, 2013). Stimulace 

dřeně nadledvin, což se projevuje vyplavováním katecholaminů, není jediným 

projevem, jak může kouření ovlivnit endokrinní systém. Byla popsána široká škála 

pochodů, které kouření ovlivňují v endokrinním systému. Zvyšuje riziko vzniku 

endokrinní orbitopatie, Gravesovy-Basedowovy choroby, osteoporózy. Zásah do 

hypotalamo-hypofyzárního systému má přímý vliv na řízení vyplavování stresových 

hormonů, kromě kalciofasfátového metabolismu, je rovněž narušeno hospodaření 

s glukózou. (Stárka in Králíková, 2013). Kouření zvyšuje riziko vzniku diabetu mellitus 

přibližně dvojnásobně. (Rosolová in Králíková, 2013). Rovněž je známo, že kouření 

výrazně zhoršuje prognózu diabetiků. Je to způsobeno prohloubením endotelové 

dysfunkce, rozvojem aterosklerózy, navýšením mikrovaskulárních obtíží a 

prokoagulačním působením kouření. Následkem výše popsaných jevů v kombinaci s 

negativními účinky kouření stoupá riziko kardiovaskulárních nemocí, onemocnění 

vylučovací soustavy, gastrointestinálního traktu, kloubů, očí, zubů, poruchy reprodukce. 

aj.  Riziko infarktu myokardu je např. zvyšováno kvůli blokaci hemoglobinu oxidem 

uhelnatým, (vazba oxidu uhelnatého a hemoglobinu je asi 200krát silnější než vazba 

kyslíku s hemoglobinem), (Kozák, 1993), zvýšeným krevním tlakem, který stoupá při 

kouření, narušením metabolismu lipidů, kdy dochází ke zvýšení celkového cholesterolu, 

LDL, triglyceridů a zároveň se snižuje senzitivita k inzulinu. Hypoxémie, 

aterosklerotické a trombotické komplikace jsou podstatou následků kouření na oku. 

Zvyšuje se riziko vzniku katarakty, glaukomu, makulární degenerace, ve spojení s 

diabetem kouření přispívá ke vzniku diabetické retinopatie. (Lešťák in Králíková, 

2013). Kuřáci mají 2-4x vyšší pravděpodobnost vzniku nádoru močového měchýře než 

nekuřáci. Kuřáctví je i rizikovým faktorem pro karcinom ledvin. (Zámečník in 

Králíková, 2013). Kouření zvyšuje riziko vzniku a urychluje progresi revmatoidní 

artritidy. (Vencovský in Králíková, 2013). 
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1.2 Závislost (depedence) 

V současnosti se odborníci shodují na tom, že závislost je nemoc, chronické 

recidivující onemocnění mozku, vyjádřené v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10) 

i v Diagnostickém a statistickém manuálu mentálních poruch (DSM-IV) tzv. 

syndromem závislosti. Ten je popsán jako skupina fyziologických, behaviorálních a 

kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u dané osoby 

větší přednost než jednání, kterého si před začátkem užívání cenil více. Přesněji je 

vymezen šesti následujícími symptomy: nutkavá potřeba užít drogu neboli bažení 

(craving), ztráta volní kontroly, narušené ovládání při užívání drogy, přetrvávající 

užívání i přes škodlivé následky, neschopnost odpoutat se navzdory tělesným i 

duševním komplikacím, upřednostňování drogy před všemi ostatními aktivitami, ať už 

povinnostmi či koníčky, převažující orientace na životní styl s drogou, její shánění a 

zotavování se z jejího účinku, zvýšená/snížená tolerance a odvykací stav při nedostatku 

či vysazení drogy. 

Závislost rozlišujeme psychickou a fyzickou. Do psychické závislosti se ze 

syndromů závislosti řadí craving, narušená kontrola užívání a užívání drogy i přes 

škodlivé následky. Do fyzické složky závislosti pak spadají odvykací stavy a růst nebo 

pokles tolerance. Jedním z kritérií, podle kterých se popisují a dělí návykové látky, 

může být i míra rizika pro vznik psychické či fyzické závislosti. (Dvořáček a Jeřábek in 

Kalina, 2008) 

1.2.1 Modely závislosti 

Na závislost se odborníci v minulosti dívali různými úhly pohledu. Vznikaly tak 

různé modely. Ve své práci popisuji dva nejaktuálnější a dnes nejvíce zohledňované 

modely. 

Model bio-psycho-sociální 

 Přes rozmanité teorie dospěl v současné době náhled na podstatu závislosti do 

komplexního bio-psycho-sociálního modelu. Ten vychází z předpokladu, že problém 

závislosti nevzniká pouze z jedné příčiny, ale nejčastěji u predisponovaných jedinců 

spojením několika faktorů, které se vzájemně ovlivňují a jejich výsledné působení na 

chování člověka může být proměnlivé, v závislosti na životních podmínkách a 

okolnostech. (Kudrle in Kalina, 2003) Někteří odborníci tento model rozšiřují o 

spiritualitu. 

Do faktorů biologických řadíme okolnosti těhotenství a porodu. Setkání dítěte 

s návykovou látkou může podle odborníků podstatně ovlivnit jeho následnou vnímavost 

k droze. Do skupiny biologických faktorů můžeme zahrnout i genetické vlivy. Zatím 
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jako jediné jsou v souvislosti s genetickými dispozicemi ověřeny výzkumy u 

alkoholismu. Několik let však probíhají studie zkoumající možný vliv genetické výbavy 

i na vznik závislosti na tabáku. Jejich výsledky ale zatím přímou souvislost 

nepotvrzují.(Kudrle in Kalina, 2003) 

Za psychogenní faktory především považujeme prožívání životních událostí, na 

podkladě individuálních osobnostních rysů.  Vědci se shodují, že je důležité zabývat se 

událostmi, které se odehrávají již v prenatálním období. V postnatálním období 

sledujeme ve vztahu k psychogenním faktorům celkovou péči o psychický vývoj dítěte, 

přiměřené uspokojování jeho potřeb s respektem k hranicím, podporu v době dospívání, 

v krizi hledání vlastní identity, při socializaci. Předmětem zkoumání jsou i 

psychologické faktory, které vznikají jako důsledek abusu a mohou posilovat další 

abusus a jedinec se tak stává závislým. (Kudrle in Kalina, 2003) 

Do sociálních vlivů se řadí rasová příslušnost, společenský status rodiny, 

ekonomické zajištění či místo bydliště. Z hlediska sociálního ovlivnění jsou zkoumány 

vztahy s okolím, které formuje zrání jedince. Toto zrání může být bržděno nebo 

deformováno patologickými vlivy společnosti a nejbližších.  Rozhodující jsou vztahy 

rodinné.  Dospívání, které je do určité míry rozhodující pro budoucí určení 

společenského statusu, se děje na podkladě sociálního učení.  Pokud nejsou v rodině a 

okolí vhodné ideály, v touze po přijetí a pocitu sounáležitosti se v případě absence 

pozitivních vzorů mladý člověk snadno uchýlí ke vzorům méně vhodným k 

napodobování. Může se to týkat závislých v rodině, ale i na první pohled spořádaných 

rodin, kde chybí úcta k autoritám, nedostatek času na děti, ztráta základních morálních 

hodnot. 

S tím souvisí i tzv. spirituální úroveň, která může často pomoci terapeutům odhalit 

nejskrytější potřeby drogami zasaženého člověka. Svět drog je často narkomany 

samotnými popisován jako velká nikdy nekončící prázdnota. Touha po objevení smyslu 

života a jeho naplnění pak vede ke snaze o poznání něčeho, co přesahuje duši.(Kudrle in 

Kalina, 2003) 

Model neurobiologický 

Dvořáček in Kalina rovněž vysvětluje, že s rozvojem neurověd vzniká dnes 

nejuznávanější model závislosti, a to model neurobiologický. Podstatou tohoto modelu 

je vysvětlení, jak působením biologického agens (drogy) na biologický substrát (mozek) 

dochází k behaviorálním změnám v podobě závislostního chování. Model se opírá o tzv. 

dopaminovou hypotézu, podle níž je odměňující efekt drog závislý na činnosti 

mezolimbického dopaminergního systému, který bývá označen jako systém odměny. 

(Dvořáček in Kalina, 2008) 
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1.2.2 Systém odměny a jeho zdroje 

Systém je tvořen neuronálními sítěmi a za jeho nejpodstatnější strukturu je 

považována oblast nucleus accumbens. Je v základu přirozenou evolučně velmi starou 

funkcí. Jeho přirozenými zdroji je zejména potrava, sex nebo vyšší hodnoty, jako např. 

potřeba socializace. Dá se tedy říci, že systém odměny je jeden z vnitřních 

autoregulujících mechanismů, které nám pomáhají zajišťovat potřeby nutné k přežití, 

reprodukci a pocitu tělesné pohody. Podílí se nejen na zajišťování našich potřeb, ale je 

také určující při rozpoznávání biologicky významného podnětu a k němu náležející 

odměně. Instinktivně motivuje k vyhledávání odměny, a to tak, aby byla dosažena 

v maximální možné míře a v nejkratším možném čase. (Dvořáček in Kalina, 2008, 

Kudrle in Kalina, 2003) 

Nejedná se  o izolovaný systém, je propojen s dalšími funkčně blízkými systémy, 

z nichž nejvýznamnější jsou stresové systémy, systémy prefrontálního kortexu, dalšími 

limbickými systémy a s pamětí.( Dvořáček in Kalina, 2008) 

Vedle přirozených zdrojů existují i zdroje umělé, tím jsou např. návykové látky. Po 

jejich užití dochází ke stejnému procesu jako při prožívání přirozených zdrojů odměny, 

a sice dojde ke zvýšení výdeje dopaminu z ventrální tegmentální arey do nucleus 

accumbens. Jak vysvětluje Dvořáček in Kalina, tento zvýšený výdej dopaminu je 

rozhodující pro tzv. akutní drogový efekt, pro rozvoj závislosti však není určující. 

„Opakovaná expozice drogám, tedy opakovaný zvýšený výdej dopaminu v nukleus 

accumbens, vyvolá sérii komplikovaných adaptací, na jejichž konci jsou změněné 

vlastnosti i funkce systému odměny s behaviorálními projevy známými jako závislost.“ 

Na samotném udržování návykového chování se podílí více systém glutamátergní, 

serotoninergní a neuropeptidové systémy, více než dopaminergní. (Dvořáček in Kalina, 

2008, s. 29) 

Oproti přirozeným zdrojům odměny vykazují umělé zdroje, čili drogy jisté 

odlišnosti: dosažení odměny je rychlejší a jednodušší, odměna po užití drogy je 

nepřiměřeně silná a z hlediska výdeje dopaminu účinnější, organismus nemá dostatečně 

vytvořeny zpětněvazebné mechanismy k zastavení přijímání umělé odměny. (Dvořáček 

in Kalina, 2008) 

Posledními poznatky bylo zjištěno, že na vznik a vývoj závislosti se 

v neurolobiologickém modelu podílí více mozkových funkcí než jen vyplavení 

dopaminu z ventrální tegmentální oblasti do nukleus accumbens. Zjistilo se, že 

vyplavení dopaminu není podstatou vzniku libého pocitu, ale že je již odpovědí na 

příjemný pocit, který s sebou nese potenciál vzniku odměny. Na základě tohoto 

mechanismu startují v okruzích systému odměny adaptace na situace vyvolávající libé 

zážitky a dochází k asociování těchto situací s odměnou. Vyplavení dopaminu funguje 
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pravděpodobně pouze jako signál pro naučení se spojovat určitý podnět s odměnou. 

(Dvořáček in Kalina, 2008) 

1.2.3 Závislost na tabáku 

Je nejrozšířenější závislostí v České republice. Jedná se o diagnózu s označením F 

17, kterou má na našem území zhruba 2 300 000 lidí. Závislost na tabáku vzniká na 

podkladě závislosti na nikotinu, což je látka s velmi silným návykovým potenciálem. 

Má nejvýznamnější podíl na mortalitě. Jak uvádí Králíková in Tuček z 18 000 

každoročních úmrtí na následky kouření v ČR, zemře 8 000 pacientů ročně na nádorová 

onemocnění, 7 000 na kardiovaskulární a 2 000 na respirační onemocnění. (Tuček a 

Slámová, 2012)  K rozlišení užívání tabáku bez vzniku závislosti a závislostí na tabáku 

slouží definice WHO (1996), která člení uživatele tabáku na pravidelné, příležitostné a 

bývalé. Pravidelný (denní) kuřák kouří v době šetření nejméně jednu cigaretu denně. 

Příležitostný kuřák v době šetření kouří, ale méně než jednu cigaretu denně. 

Bývalý kuřák: kouřil (vykouřil během života více než 100 cigaret), ale v době 

šetření nekouří. 

Nekuřák nikdy nevykouřil 100 a více cigaret. Existují i kuřáci, kteří nejsou na 

nikotinu závislí, je jich ale z celkového počtu pouze cca 15%. (9, s. 148) 

Závislost na nikotinu je založena na zmnožení receptorů v mozku, které jsou citlivé 

na nikotin. Jejich počet se během života nezmenší, to znamená, že jakmile je kuřák, 

kouří denně a je závislý, v budoucnu vzhledem k počtu receptorů nemůže být pouze 

příležitostným kuřákem (Králíková in Kalina, 2003) 

Závislost na tabáku se rozvíjí nejprve psychosociálně, velmi k tomu přispívají 

aditiva, která způsobují např. ladné vinutí kouře. Fyzická závislost nastupuje později, 

přičemž roli za jak dlouho, hraje především geneticky získaná podoba receptorů v 

mozku, na které se nikotin váže.  

Abstinenční příznaky se začínají rozvíjet řádově do několika hodin po poslední 

dávce nikotinu a mohou přetrvávat ještě po týdnech, měsících. Zahrnují touhu po 

kouření, podrážděnost, poruchu soustředění, nervozitu, úzkost až depresi, poruchy 

spánku a zvýšená chuť k jídlu s preferencí sladkých jídel. (Kalina, 2008) 

Léčba může být na podkladě psychobehaviorální intervence nebo farmakologická. 

Psychobehaviorální intervence řeší závislost na tabáku z hlediska závislosti na 

předmětu-na cigaretě, a to bez ohledu na účinky nikotinu. Pomáhá tedy závislým 

překonat psychosociální závislost, kdy se cigareta stává zvykem v určitých situacích 

(např. zvyk kouřit zároveň s konzumací kávy.) Do farmakologické léčby řadíme 

náhradní terapii nikotinem ve formě orální (žvýkačky, pastilky, ústní sprej) a 
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transdermální (náplast), antidepresivum bupropion, založeném na blokaci neuronálního 

reuptaku noradrenalinu a dopaminu s blokací nikotinových receptorů. V poslední době 

se jako nejúčinnější lék jeví vareniklin. Neobsahuje nikotin, působí jako agonista i 

antagonista.  Navazuje se na nikotinové receptory místo nikotinu, čímž se vyplaví 

dopamin, potlačuje chuť na cigaretu. Zároveň v antagonistickém účinku působí tak, že 

pokud dojde k potažení z cigarety, již obsazené receptory vareniklinem nezprostředkují 

vyplavení dopaminu a nedostaví se proto požadovaný pocit odměny. (Králíková in 

Kalina, 2003, Králíková, 2013) 

1.3 Výživa 

Strava je stavebním materiálem každého živého organismu. Díky ní se vyvíjí 

orgány a je zabezpečena jejich funkce. Syntetizuje se z ní bazální energie potřebná 

k zachování základních životních pochodů. Pro bezproblémové fungování organismu je 

potřeba přijímat  základní, esenciální i neesenciální složky potravy v optimálním 

množství, přičemž toto množství je individuální, rozhoduje o něm spousta faktorů, jako 

je např. pohlaví, věk, fyzická aktivita, zdravotní stav aj. (Svačina, 2008) 

Pokud dochází k nevyváženému a málo pestrému stravování, mohou se začít 

rozvíjet onemocnění, která se často projeví až v horizontu několika let a vzhledem 

k tomu, jak důležitá ve své komplexnosti funkce potravy je, následky mohou zasáhnout 

téměř všechny orgánové soustavy. (Svačina, 2008) 

Nezdravá strava představuje větší riziko než tabákové výrobky. „Nezdravé 

potraviny a jejich konzumace představují z celosvětového hlediska nejzávažnější riziko 

pro zdraví lidí, a to víc než dokonce stále více regulovaný prodej tabáku a tabákových 

výrobků“, uvedl v prohlášení vydaném na summitu Světové zdravotnické organizace 

belgický profesor Olivier de Schutter.  

„Dostatečný a specifický příjem živin je nutný zejména pro růst rychle se tvořících 

tkání, jako je střevních, slizničních a kožních buněk, lymfocytů a erytrocytů. Při 

kvantitativním nedostatku živin i při kvalitativních poruchách výživy trpí tyto tkáně 

nejdříve. Porucha funkce trávicího traktu pak druhotně prohlubuje poruchu vstřebávání 

přijatých živin. Intermediární metabolismus předpokládá koordinované působení řady 

enzymatických okruhů. Ty mohou trpět při nedostatku bílkovin. Dostatečný přísun 

energeticky bohatých živin pak udržuje membránové potenciály, integritu buněk a 

rozdělení jednotlivých distribučních prostorů v organismu.“ (Svačina, 2008, s.23) 
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1.3.1 Složky výživy 

Jednotlivé složky výživy se označují jako nutrienty (živiny). Dělí se na 

makronutrienty, které jsou nositeli energie ve formě bílkovin, sacharidů a tuků, a 

mikronutrienty v podobě vitaminů a minerálních látek, které plní různé funkce v 

lidském metabolismu. 

Makronutrienty poskytují tělu energii v množství 17 kJ na 1 g bílkovin nebo 1 g 

sacharidů, 37 kJ připadá na 1 g tuků. Tyto 3 energetické zdroje by měly být u zdravých 

dospělých osob přijímány v doporučovaném hmotnostním poměru B:S:T = 1:4:1, při 

kterém připadá na bílkoviny 12-15%, na sacharidy 55-65% a na tuky méně než 30% z 

celkového příjmu energie. (Svačina, 2008) 

1.3.2 Bílkoviny 

Bílkoviny tvoří strukturu živého organismu a umožňují většinu jeho funkcí - 

enzymy pro metabolismus, přepis genetické informace, pohyb buněk a transport 

molekul, imunita apod. Skládají se z 20 v přírodě se vyskytujících aminokyselin, na něž 

jsou v průběhu trávení rozloženy, aby pak byly podle potřeb organismu použity k 

syntéze bílkovin tělu vlastních. Z celkem 20 aminokyselin je pro člověka 8 

esenciálních, ty musí přijímat v dostatečném množství v potravě, ostatní si dokáže tvořit 

endogenně. Esenciální aminokyseliny jsou valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, 

tryptofan, lyzin, methionin a threonin. (Svačina, 2008) 

Podle původu je rozdělujeme na živočišné a rostlinné. Prakticky se jedná o maso, 

mléko a mléčné výrobky, vejce, obiloviny, luštěniny, v menší míře také o zeleninu 

včetně brambor. Živočišné bílkoviny tvoří v rozvinutých zemích se smíšenou stravou 

přibližně 65 % a rostlinné 35 % denního příjmu. Živočišné bílkoviny jsou úplnějším 

zdrojem aminokyselin než jednotlivé zdroje rostlinné, které jsou v obsahu jedné nebo 

více esenciálních aminokyselin deficitní. Z tohoto důvodu je třeba u rostlinných 

potravin jako zdroje bílkovin (zejména u vegetariánů) dbát na jejich kombinování. 

(Svačina, 2008) 

Doporučená výživová denní dávka (VDD) pro zdravé dospělé byla stanovena na 

0,8 g/kg tělesné hmotnosti. Potřeba bílkovin u nemocných může být až dvojnásobná a 

její neplnění se klinicky projevuje otoky, atrofií svalstva i kůže a poklesem 

plasmatických bílkovin (u těžké karence albumin pod 28 g/l). (Svačina, 2008) 
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1.3.3 Sacharidy 

Do sacharidů rostliny ukládají sluneční energii fotosyntézou a nejdůležitější 

monosacharid glukóza je základní energetický substrát pro téměř všechny buňky 

lidského organismu. Podle počtu cukerných jednotek v molekule se sacharidy dělí na 

mono-, oligo- a polysacharidy. 

Monosacharidy (jednoduché cukry) jsou tvořeny jednou cukernou jednotkou, ve 

výživě se nejčastěji jedná o glukózu (hroznový cukr) a fruktózu (ovocný cukr). Tvoří 

velkou část živin v ovoci, zelenině, medu. 

Mezi nejběžnější oligosacharidy o 2 cukerných jednotkách, tedy disacharidy, se 

řadí sacharóza (řepný a třtinový cukr), laktóza (mléčný cukr) a maltóza (škrobový 

sirup). Zvláště sacharóza a další cukry by měly být ve výživě omezovány na méně než 

50 g denně. (Svačina, 2008) 

Polysacharidy, na rozdíl od předchozích, nemají sladkou chuť. Jednodušší 

molekuly se z nich uvolňují v případě stravitelných polysacharidů působením trávicích 

enzymů, jsou pak vstřebávány do krevního řečiště v tenkém střevě a využity jako zdroj 

energie nebo uloženy do zásoby. Stravitelné polysacharidy - škroby - jsou 

doporučovány jako hlavní a nejvýhodnější zdroj energie, měly by tvořit většinu z 55 - 

65 % celkového energetického příjmu připadajícího na sacharidy. Nachází se v 

obilovinách, luštěninách, bramborách a zelenině. (Svačina, 2008) 

Poslední skupinu tvoří polysacharidy nestravitelné, souhrnně označované jako 

vláknina, které nejsou využitelné pro člověka, ale mohou být fermentovány bakteriemi 

osidlujícími tlusté střevo. Obsah vlákniny ve stravě příznivě zpomaluje vstřebávání 

živin (glukóza, cholesterol), omezuje působení toxinů a usnadňuje vyprazdňování. 

Zdrojem vlákniny je ovoce, zelenina, luštěniny a celozrnné obiloviny. Denní příjem by 

měl být 25 až 35 g. (Svačina, 2008) 

1.3.4 Tuky 

Tuky mají funkci zásobních energetických jednotek a jsou nutnou součástí 

buněčných membrán. Výrazně zvyšují energetickou hodnotu potravin, protože nesou ve 

stejném množství dvojnásobek energie než bílkoviny či sacharidy. Zlepšují senzorické 

vlastnosti potravin a v neposlední řadě umožňují přenos vitaminů rozpustných v tucích 

(A, D, E, K). (Svačina, 2008) 

Jedná se hlavně o triacylglyceroly (TAG) skládající se z mastných kyselin. Mastné 

kyseliny jsou jednak nasycené (převažují v živočišných tucích), jednak mono- a 

polynenasycené (převažují v rostlinných olejích). Vyskytují se mezi nimi i esenciální, 

které musí člověk ve stravě přijímat. Běžně se označují jako ω-6 a ω-3 polynenasycené 
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mastné kyseliny. Jejich nedostatek má za následek narušení zánětlivé reakce, špatný 

vývoj mozku dětí nebo třeba kožní projevy. (Svačina, 2008) 

Nejčastějšími zdroji tuků v lidské výživě jsou máslo, sádlo, maso, mléko a mléčné 

výrobky, vejce, ořechy, semena, rostlinné oleje. Na esenciální mastné kyseliny jsou 

bohaté mořské ryby, lněná semínka, některé rostlinné oleje a významným zdrojem je 

také zelená listová zelenina. Tuky by měly tvořit nejvýše 30 % celkového energetického 

příjmu. (Svačina, 2008) 

Do skupiny tuků (obecně lipidů) patří ještě cholesterol, který se nachází pouze v 

živočišných potravinách, je ale též syntetizován endogenně. Tvoří nutnou složku 

buněčných membrán a je prekurzorem steroidních hormonů. Jeho zvýšená hladina v 

krvi je spojována s rozvojem aterosklerózy, proto by denní příjem cholesterolu v 

potravě měl být nižší než 300 mg. (Svačina, 2008) 

1.3.5  Vybrané mikronutrienty 

Vitamín C 

Vitamín C (kys. L-askorbová) se uplatňuje jako tvz. scavenger („vychytávač“) 

volných radikálů, které vznikají při kouření a podílí se zejména na vzniku 

rakovinotvorného bujení a celkového stárnutí organismu. Jedná se o antioxidant, 

podílející se na správné funkci imunitního systému, chránící tokoferol a retinol před 

oxidací. Podílí se na syntéze kolagenu a katecholaminů. Ovlivňuje metabolismus 

tyrosinu a tryptofanu, napomáhá absorpci železa ve střevě. Zdrojem je především ovoce 

a zelenina v čerstvém stavu, tepelným zpracováním se ničí. (Ledvina, 2005, Northrop-

Clewes, 2006) 

Karotenoidy 

Karotenoidy se řadí do tetraterpenů, jsou to pigmenty, v přírodě velmi rozšířené. 

Nejvýznamnější zástupci karotenoidů jsou beta-karoten, což je provitamin vitamínu A, 

xantofyly, lykopen, lutein a zeaxantin. Beta-karoten má v těle roli lipofilního 

antioxidantu, což znamená, že při peroxidaci lipidů brání v rozšíření řetězových reakcí 

volných radikálů, má také stimulační efekt na imunitní systém a spolu s lykopen má 

rovněž efekt protektivní na aterogenní procesy v oku. DDD se pohybuje kolem 

16mg/den. Zdrojem je žlutooranžové, červené až do hněda zabarvené ovoce a zelenina. 

(Blattná, 2005, Dostál, 2005, Northrop-Clewes, 2006) 
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Vitamín A 

Vzniká štěpením beta-karotenu. Podílí se na buněčné diferenciaci, je důležitý ve 

vývoji plodu, pro správnou funkci imunitního systému. Je podstatný pro správnou 

funkci zraku.  

Jeho nedostatek se projevuje atrofizací sliznic, rohovatěním epitelu, vysycháním 

spojivkového epitelu. Při běžném stravování však k hypovitaminóze nedochází. Nachází 

se v játrech, tučných rybách, žloutku, másle. (Dostál, 2005, Ledvina 2005) 

Vitamín E 

Jedná se o skupinu antioxidantů, v přírodě nejvíce zastoupenou alfa-tokoferolem. 

Zajišťuje snížení rozsahu lipoperoxidace, podílí se tak na ochraně nenasycených 

mastných kyselinách membránových fosfolipidů. Chrání vitamín A a beta-karoten před 

autooxidací, sám je regenerován vitamínem C. Díky svým protektivním vlastnostem je 

důležitý v prevenci vzniku kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny. Najdeme jej 

především v rostlinných olejích. (Dostál,2005 Ledvina, 2005) 

Komplex B vitamínů 

Do skupiny vit. B řadíme vit. B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kys. 

pantothenová), B6 (pyridoxin), B7 (biotin), B9 (kyselina listová) B12 (kobalamin). Jsou 

nepostradatelné pro energetický metabolismus, pro normální vývoj a funkci mozku, 

nervů a cév, pro krvetvorbu a správnou funkci imunitního systému.  Zdroje jsou maso, 

játra, mléčné výrobky, vejce, obiloviny, kvasnice, zelenina. Nedostatek se projevuje 

především anemií, kožními projevy (např. popraskané koutky úst). Dostatečný příjem 

kyseliny listové je stěžejní především pro ženy, její nedostatek může být příčinou 

snížené reprodukční funkce, nesprávného vývoje nervového systému plodu.        

(Blattná, 2005, Dostál, 2005 Ledvina, 2005) 

Vitamín D 

Je souhrnný název pro skupinu steroidních hormonálních prekurzorů, které jsou 

označovány jako kalciferoly. Významně ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu, je 

důležitý pro správnou funkci imunitního systému. Vzniká v kůži díky slunečnímu záření 

z 7-dehydrocholesterolu, což je derivát cholesterolu. Zdrojem je rybí tuk, játra, vaječný 

žloutek, mléko. (Dostál, 2005, Ledvina 2005) 

Vápník 

Nachází se nejvíce v kostech a zubech, je ale přítomen i v krvi a měkkých tkáních. 

Je důležitý pro správnou funkci svalů, srdce a nervové soustavy. Podílí se na srážení 

krve. Pro ukládání do kostí je nutná i přítomnost vitamínu D, pro jeho distribuci a 

využití hormony štítné žlázy a příštítných tělísek. Jeho využití je také podmíněno 
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hořčíkem. Jako hlavní zdroj slouží mléko a mléčné výrobky, mák, ovesné vločky, 

listová zelenina. V zelenině je vápník často vázán jako nerozpustný fytát či šťavelan. 

Také vláknina omezuje jeho využití. Jeho nedostatek se nejzávažněji projevuje 

poruchou nervosvalové aktivity, srdečního rytmu a řídnutím kostí (osteoporózou). 

(Dostál, 2005, Ledvina 2005) 

Selen 

Je součástí glutathionperoxidasy, která se podílí na ochraně před škodlivými vlivy 

reaktivních forem kyslíku a chrání před lipoperoxidací nenasycené mastné kyseliny. 

Působí jako prevence před vznikem rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. Chrání 

rovněž před těžkými kovy. Nachází se v rybách, mase, vejci a celozrnných 

výrobcích.(Ledvina, 2005) 

Zinek 

Vyskytuje se ve velkém množství enzymů. Má nezastupitelnou roli ve správném 

fungování imunitní soustavy. Při jeho nedostatku se zpomaluje regenerace a hojení ran. 

Byla prokázána souvislost nedostatečného množství zinku s hyperplazií prostaty. 

Největší koncentraci najdeme v semenech slunečnic, dýní, ovesných vločkách, mase a 

celozrnných výrobcích. (Dostál,2005,  Northrop-Clewes, 2006) 

Železo 

V těle je zastoupeno v hemoglobinu a myoglobinu. Ve vnitřním prostředí se 

využívá zejména k tvorbě krevního a svalového barviva, cytochromů. V tkáních se 

vyskytuje jakou součást proteinu ferritinu, který slouží jako zásobárna železa. 

Vyskytuje se v játrech, slezině, kostní dřeni, odkud se železo vyplavuje do cirkulace. 

Nejvíce se vyskytuje v játrech, mase a luštěninách. Jeho nedostatek vede k anemii 

z nedostatku železa, přebytek způsobuje hemosiderozu. (Dostál,2005,  Northrop-

Clewes, 2006) 

Jód 

Je velmi podstatný pro správné fungování štítné žlázy. Jód urychluje metabolismus 

živin. Dostatek jódu zlepšuje kvalitu kůže, vlasů, nehtů a zubů. Zklidňuje nervy a 

zlepšuje mentální funkce. Dostatečný přísun jódu v těhotenství je nezbytný, protože u 

plodu ovlivňuje mentální a pohlavní vývoj. Zdrojem jsou zejména mořské ryby, řasy, 

višně, třešně. V našich podmínkách je o něj obohacována sůl. (Dostál, 2005) 

 

Denní doporučené dávky vybraných mikronutrientů viz tabulka č. 1, v příloze. 
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1.3.6 Energetický metabolismus 

Energetická potřeba organismu je tvořena bazálním metabolismem, jenž pokrývá 

základní životní pochody, termickým efektem přijaté stravy, který je způsoben 

zpracováváním potravy a pohybovou aktivitou, která může zvýšit výdej energie cca o 

20-60% v závislosti na typu zátěže. Ke změně energetického metabolismu se přihlíží 

vždy v případě onemocnění, v  závislosti na jeho stupni. (Svačina, 2008) 

Obecná výživová doporučení 

Cílem správné výživy je prodloužení a zlepšení kvality života. Výživová 

doporučení proto vycházejí z potřeb cílové populace. V České republice, stejně jako v 

jiných vyspělých zemích, jsou proto zaměřena na prevenci civilizačních chorob: 

obezity, diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Životní styl by navíc 

měl být doplněn o pohybovou aktivitu a naopak by mělo být omezováno působení 

stresu, pití alkoholu, kouření. (Svačina, 2008) 

Výživová doporučení jsou formulována pomocí obecných výživových tvrzení: 

1. Jezte vyváženou pestrou stravu založenou více na potravinách rostlinného původu. 

2. Věnujte se pohybové aktivitě, hmotnost udržujte v rozmezí BMI 18,5 – 25 kg/m2. 

3. Jezte alespoň 400 g různého ovoce a zeleniny denně. 

4. Omezte příjem tuků a potravin s jejich skrytým obsahem (uzeniny, sýry, čokolády, 

sušenky, chipsy), přednost mají rostlinné oleje a nízkotučné mléčné výrobky. 

5. Několikrát denně jezte celozrnné obiloviny jako přílohy, chléb, pečivo, a brambory. 

6. Nahrazujte tučné maso a uzeniny rybami, luštěninami a netučnou drůbeží. 

7. Pokud pijete alkohol, nepijte více než jeden nápoj a ne každý den. 

8. Používejte sůl s jódem, ale méně než čajovou lžičku denně (včetně soli již obsažené v 

hotových potravinách). 

9. Omezujte sladkosti, včetně slazených nápojů. Na pití je nejvhodnější voda. 

10. Podporujte plné kojení do 6 měsíců věku dítěte, poté s příkrmem. 

(Svačina, 2008) 
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Výživová pyramida 

Pro lepší názornost a praktickou použitelnost byl vypracován model výživové 

pyramidy, který ukazuje, kolik porcí jednotlivých skupin potravin by měl člověk za den 

sníst. Největší místo v jídelníčku by měly zaujímat potraviny ze základny a dolních 

pater pyramidy, zatímco potraviny na jejím vrcholu slouží jako doplněk. 

(Brázdová a Fiala, 1998)  

 
Potraviny jsou podle četnosti konzumace seřazeny do 6 skupin: 

Skupina potravin Porcí na den Velikost porce 

Obiloviny a výrobky z nich 3-6 
1 krajíc chleba, 1 rohlík, 

rýže jako příloha (125 g) 

Zelenina 3-5 
1 kus, miska listové zeleniny, 

1 sklenice šťávy 

Ovoce 2-4 
1 kus, miska drobného ovoce, 

1 sklenice džusu 

Nízkotučné mléko a mléčné výrobky 2-3 
1 sklenice mléka, 1 jogurt, 

50 g sýra 

Drůbež, ryby, luštěniny, 

vejce a libové maso 
1-2 

100 - 120 g masa, 1 vejce, miska 

vařených luštěnin 

 

U poslední skupiny, umístěné v nejhornějším patře, reprezentující sůl, cukry, tuky, 
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dávka není v tomto zdroji určena, protože by měla být co nejnižší. Podle jiných zdrojů 

max. 2 porce, při množství jedné porce cukru i tuku 10g. (Brázdová a Fiala, 1998)   

Velký význam má rovněž technologická úprava konzumovaných pokrmů. Nejméně 

vhodné je smažení.  Při překročení cca 190˚C vzniká akrolein, nenasycený aldehyd 

vznikající z glycerolu, který se považuje za prekancerózní látku. Smažené pokrmy 

obsahují z ostatních technologických úprav, jako je vaření, dušení a pečení nejvíce 

množství tuku. Jsou hůře stravitelné a při jejich přípravě navíc vznikají volné kyslíkové 

radikály, které se podílejí na vzniku nádorových onemocnění a nemocí srdce a cév.  Za 

nejzdravější technologickou přípravu pokrmů můžeme považovat vaření v páře.  

Pokrmy takto připravené neobsahují tuk a dochází při něm k nejmenším ztrátám 

nutričně cenných látek. (Dostálová, 2008 ) 

1.3.7 Specifická výživová doporučení pro kuřáky 

Následky užívání tabáku mohou do jisté míry zmírnit vhodné stravovací návyky. 

Obecná výživová doporučení by tak kuřáci měli dodržovat striktně a v některých 

bodech dokonce přizpůsobit denní dávky potravin podle množství vykouřených cigaret 

a svého celkového zdravotního stavu. 

Stravovací návyky kuřáků jsou podstatně ovlivněny účinky nikotinu, které popisuji 

v kapitole Tabák a nikotin. Je zřejmé, že kuřáci méně často jedí a mají pozměněné chutě 

díky celkově oslabenému chuťovému smyslu včetně oslabeného čichu (termogenní 

efekt tabákového kouře na čichovou sliznici a chuťové pohárky). Preferují proto více 

chuťově výrazné pokrmy (solené, kořeněné, smažené). Nejvíce utlumená je u kuřáků 

chuť na sladké. Ve stravě kuřáků můžeme zaznamenávat celkově vyšší příjem masa 

(zejména tučného) a masných výrobků, vajec, másla, smetany, brambor. Naopak kuřáci 

přijímají méně ryb, ovoce a zeleniny, mléka, jogurtů, cereálií. (Dallongeville,1998, 

Hampl, 1999) 

Snížený příjem mléčných výrobků znamená především zvýšené riziko osteoporózy, 

které se vlivem narušeného kostního metabolismu a v důsledku sníženého vstřebávání 

vitaminu D způsobeného kouřením ještě navyšuje. 

Studie Subana a Harlana (1993) poukazuje na snížený příjem porcí ovoce a 

zeleniny u kuřáků až o 14%. To je velmi důležitý poznatek zejména z hlediska obsahu 

vitamínu C, karotenoidů a vlákniny. Ve srovnání s nekuřáky má žena kuřačka o 11% 

menší příjem vitamínu C, muž v průměru o 21%.  Uvádí se, že kuřáci mají až o 35% 

zvýšený metabolický obrat vitamínu C. Je způsoben oxidačním stresem, který 

vyvolávají volné radikály vznikající při kouření. Oxidační stres způsobuje stimulaci 

zánětlivé odpovědi. DDD je v porovnání s nekuřáky navýšená na 140-200mg/den. Jedna 

vykouřená cigareta zničí cca 25mg vit.C.  
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Kuřáci mají ve srovnání s nekuřáky snížený příjem beta-karotenu, a to v průměru o 

11-40%. Kromě menšího přijatého množství ve stravě je tato skutečnost vysvětlena tím, 

že jeho metabolická transformace byla zrychlena kvůli zvýšené zánětlivé odpovědi 

způsobené kouřením a rovněž kvůli jeho interakci s volnými radikály.  Jedna vykouřená 

cigareta snižuje koncentraci beta-karotenu v plazmě o 5,4 µmol/l, ale již po 84 hodinách 

po ukončení kouření se může jeho koncentrace navýšit bez změny v příjmu stravou. 

Vyšší příjem než 20mg/den ale zvyšuje riziko vzniku karcinomu plic. (Northrop-

Clewes, 2006) 

Kuřáci by měli přijímat více vitamínu E, protože jsou více vystaveni endogenní 

peroxidaci lipidů. U žen kuřaček dochází k poklesu kys. listové, důsledek může být 

nižší porodní váha dítěte. (Palozza, 2008) 

Studie Swansona (1990) poukazuje na sníženou hladinu selenu v krvi u kuřáků. 

Nezávisle na jeho množství přijatého stravou, vyzkoumal Goodman (2001), že se může 

jeho koncentrace navýšit po zanechání kouření. Roli v tom může hrát kadmium, 

obsažené v cigaretách. Snižuje dostupnost selenu ze stravy. U dlouhodobých kuřáků 

byla prokázána nedostatečná koncentrace zinku v krvi. (Northrop-Clewes, 2006)  

1.3.8 Kouření a hmotnost 

Hmotnost kuřáků a bývalých nekuřáků úzce souvisí s působením nikotinu na 

metabolismus, ale také s důsledky jeho užívání na gastrointestinální trakt a dutinu ústní. 

Jak již bylo uvedeno v předcházejícím textu mé práce a jak vysvětlují Lukáš a 

Stubblefield in Králíková, kouření zvyšuje riziko vzniku nádorů orgánů 

gastrointestinálního traktu, je významným faktorem podílejícím se na vzniku vředové 

choroby gastroduodenální, žlučových kamenů, chronické pankreatitidy, přičemž 

zhoršuje jejich průběh a léčbu. Kmeťová se Suchardou in Králíková shrnují výsledky 

zásadních studií týkající se kouření a hmotnosti. Chiolero Albanes a kol. ve své analýze 

z roku 1987 uvádí, že kuřáci mají nižší hmotnost než nekuřáci (3-4 kg), přičemž mají 

ale větší obvod pasu a WHR(Waist/Hip Ratio). To může být podle něj i podstatným 

důvodem, proč zejména ženy nechtějí začít abstinovat. I když mají kuřáci v porovnání 

s nekuřáky nižší procento tělesného tuku, jeho androidní distribuce však znamená 

zvýšení inzulinové rezistence a možné riziko vzniku diabetu II.typu. Mineur a 

kol.(2011) dokazuje na zvířecích modelech působení nikotinu na neurony. Je 

prokázáno, že nikotin působí jako anorektikum. Jak doplňuje studie Chatkina z roku 

2007 z centrálních efektů, které nikotin v těle spouští je též důležitá stimulace vyplavení 

dopaminu a serotoninu, což má za následek potlačení chuti k jídlu. Zároveň, jak uvádí 

Scott a kol. (1993) nikotin přispívá k pocitu nasycenosti, protože zpomaluje motilitu 

žaludku. Hofstetter uveřejnil v roce 1986 poznatek, že nikotin díky stimulaci sympatiku, 
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zvyšuje bazální metabolismus, což vede ke zvýšení energetického výdeje v průměru o 

5-10%, což je až o 880kJ/den. Chatkin poukazuje na zvýšení energetického výdeje po 

vykouření cigarety o 3% během 30minut. Pro lepší představu vykouření dvou cigaret 

zvýší energetický výdej jako 20minut chůze rychlostí 5,8km/hod. Dle meta-analýzy 

Aubeena a kol.(2012) se největší váhový přírůstek děje v prvním roce abstinence, 

v průměru se pohybuje mezi 4-5kg. Reas (1993) ve svém výzkumu uvádí, že se 

nejrychleji hmotnost navyšuje během prvních šesti měsíců, poté se začíná stabilizovat. 

Všechny mechanismy, které se podílejí na změně hmotnosti po skončení užívání tabáku 

zatím nejsou prozkoumány. (Králíková, 2012) 

Neméně významnou roli hraje v poklesu či nárůstu hmotnosti i stav dutiny ústní. 

Kozáková in Králíková uvádí, že kuřáci trpí častěji parodontitidou, gingivitidou, 

chronickými záněty. (Králíková, 2012) 
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2 VÝZKUMNÁ ČÁST 

2.1 Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo analyzovat co nejvíce detailně změny ve stravovacích 

zvyklostech kuřáků, a to jak během užívání tabáku, tak v době abstinence, s účelem 

rozšíření péče v komplexním poradenství a léčbě pacientů závislých na tabáku. 

Poukázáním na případné změny ve stravování a na základě vysvětlení možných příčin 

těchto odlišností bych chtěla v souvislosti s poznatky, které již k této problematice byly 

zveřejněny, přispět k efektivnější práci lékařů, nutričních terapeutů, ale i laické 

veřejnosti, v případě, že by  člověk závislý na tabáku řešil změny váhy po zanechání 

kouření a chtěl by poradit, jak by mělo vypadat jeho ideální stravování, aby se 

nenavyšovala jeho hmotnost, a zároveň aby byla jeho strava vyvážená a pestrá. Výzkum 

může sloužit i jako obraz dietních chyb, kterých se lidé mohou dopouštět a v případě, že 

jsou zároveň uživateli tabáku, jaké mohou mít tyto chyby ve stravování následky na 

zdraví. 

2.2 Výzkumné otázky, hypotézy 

Ve svém výzkumu jsem si stanovila jedinou hypotézu: V době abstinence od 

nikotinu lidé přijímali více kJ. 

2.3 2.3 Metodika 

Formu kvalitativního výzkumu jsem zvolila kvůli potřebě zkoumat dané téma co 

nejkomplexněji a do hloubky. Zároveň jsem chtěla ověřit hypotézu - abstinující kuřák 

přijímá více kJ než aktivní kuřák. Cíleným výběrem jsem si vybrala 10 respondentů (4 

ženy, 6 mužů, ze svého soukromého a profesního okolí) dle následujících kritérií: 

věkové ohraničení 20-40 let, ženy i muži, aktivní kuřáci v jedné osobě s abstinujícími 

kuřáky. Aktivní kuřáci užívající nikotin pouze formou hořícího tabáku (uživatelé 

šňupacího či žvýkacího tabáku z výzkumu vyloučeni), celkově dobrý zdravotní stav 

(nepřítomnost onkologického onemocnění, civilizační choroby), délka abstinence 

nebyla pro mne určující, záleželo na paměťových schopnostech respondentů, ve 

výzkumu se pohybovala od 2 měsíců-3/4 roku.  Všichni respondenti spadali v období 

užívání nikotinu do definice pravidelných (denních) a v období abstinence do definice 

bývalých kuřáků dle WHO. 
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Jako metody sběru dat jsem použila nejprve textový dokument, pomocí kterého mi 

respondenti sepsali své základní údaje, jako pohlaví, věk, výšku, váhu (v období 

aktivního kouření x v období abstinence), průměrný počet cigaret vykouřených za den a 

jídelníčky, a to vždy pro jeden týden v období abstinence a jeden týden v období, kdy 

aktivně kouřili. Respondenti zaznamenávali své stravovací návyky metodou jak 

průběžně zapisovaným jídelníčkem (tzv. dietary record) pro období, ve kterém se 

aktuálně nacházeli, tak metodu tzv. vzpomínaného jídelníčku (tzv. dietary recall). 

V obou metodách byly použité odhadované porce, nikoliv přesně vážené. Tyto 

dokumenty jsem pak rozšiřovala svými poznámkami při osobních rozhovorech a u čtyř 

respondentů jsem mohla použít i otevřené zúčastněné pozorování. Rozhovory byly 

individuální, nestandardizované a polostruktorované s cílem rozvést a prohloubit dosud 

získané informace. 

Za hlavní metodu analýzy dat jsem zvolila metodu kontrastů a srovnávání, kdy 

jsem si rozdělila všechny jídelníčky do dvou skupin, a to na jídelníčky použité v době 

kouření a jídelníčky v době abstinence. Mezi těmito skupinami jsem pak hledala důkazy 

k ověření hypotézy, vzorce stravovacích návyků, odlišnosti ve stravování ve dvou 

různých obdobích.  Stravovací zvyklosti (dietary habits) lze nejlépe vyčíst v mém 

výzkumu pomocí frekvenčního potravinového dotazníku, který je založen na zjišťování 

frekvence příjmu jednotlivých potravinových skupin během vymezeného období a 

respondent v něm zaznamenává kolikrát denně/týdně jí určitý druh potravin. Díky 

databázi energetického a nutričního složení konzumovaného jídla jsem mohla 

kompletně vyhodnotit jednotlivé jídelníčky. 

Především při rozhovorech jsem použila i metodu faktorování, jenž má poodhalit 

faktory, které nejsou vždy přímo patrné, mohou mít implicitní charakter, ale zároveň 

mohou v celkovém působení podstatně ovlivnit zkoumanou problematiku. 

Záznam jednotlivých potravin a yyhodnocení základních živin jsem provedla na 

serveru www.kaloricketabulky.cz. Program v závislosti na zadaných údajích, které jsem 

si nejdříve sama propočítala, vyhodnotil a převedl do grafů požadované veličiny. 

Výpočty denní potřeby energie, bílkovin, sacharidů, tuků, jejich doporučené denní 

dávky a porovnání se skutečným stavem jsem provedla na základě zaznamenání těchto 

údajů: pohlaví, věk, výška, hmotnost v době kouření a v době abstinence. Dále jsem 

spočetla BMI (kg/m2) v době kouření a BMI v době abstinence. Poté jsem provedla 

výpočet ideální hmotnosti podle BMI 22 (ideální hmotnost=22 x výška v metrech na 

druhou) a výpočet bazálního metabolismu dle Harris-Benediktovy rovnice (z ideální 

hmotnosti, výšky v cm, věku a podle pohlaví) - hodnota převedena z kcal na kJ pomocí 

koeficientu 4,19. Kromě porovnání hodnot BMI pro období aktivního kouření a 

abstinence uvádím u každého respondenta i případné váhové změny v kg. 
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Výsledky propočtů jsou pro každého respondenta uvedeny v příloze. V tabulce 

s názvem Období aktivního kouření/Období abstinence jsou uvedeny průměrné hodnoty 

přijaté energie, bílkovin, sacharidů, tuků za 7 dní. Tabulka s názvem Průměrný 

energetický podíl zaznamenává vždy pro období aktivního kouření/abstinence, (7 dní), 

kolik přijal respondent ve skutečnosti bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny (sloupec 

snědeno) v porovnání, kolik by měl přijmout výše zmíněných nutrientů (vztaženo 

k obecným výživovým doporučením), (sloupec cíl). Tabulka s názvem Plnění cílových 

DDD vychází z předešlé tabulky a zobrazuje v průměru za 7 dní plnění DDD vzhledem 

k individuálním parametrům (výška, váha, pohlaví, věk) respondenta. 

Energetická potřeba byla stanovena jako 150 % vypočteného bazálního 

metabolismu 

Bílkoviny tvoří 15 % Energie (=0,15*E/17) 

Sacharidy tvoří 60 % Energie (=0,6*E/17) 

Tuky tvoří 25 % Energie (=0,25*E/38) 

Údaje o alkoholu a kávě jsem nezahrnovala do analýzy jídelníčku na webových 

stránkách, ale zohledňovala jsem je v komentářích při shrnutí stravovacích zvyklostí 

respondenta. 

2.4 2.4 Výsledky 

2.4.1 Respondent č. 1 

Muž, 40 let, 10 - 15 cigaret denně. Abstinence 6 měsíců. 

Výška: 187cm,váha:  82kg při kouření, 87kg v abstinenci. 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 23,4 a během abstinence 24,9. To odpovídá 

váhovému přírůstku 5kg během půl roku. Souvisí to se zvýšením denního energetického 

příjmu o cca 2000 kJ. Po zanechání kouření se v jídelníčku začaly objevovat svačiny a 

původně bohaté večeře byly vystřídány menší večeří a druhou večeří. Zvýšilo se 

množství přijatých tuků a sacharidů, na úkor bílkovin. Celkově se také s abstinencí 

zlepšila pestrost stravy (např. více ovoce a zeleniny). Respondent udával po zanechání 

kouření zvýšenou chuť na sladké potraviny, které taky více konzumoval v době 

abstinence. Pitný režim zůstal v průměru 2 l tekutin, spotřeba kávy klesla ze 4 na 2 

šálky denně. Pivo 4krát týdně, lihoviny 1 sklenička týdně. 

Výsledky respondenta č.1 jsou uvedeny v příloze č.1 
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2.4.2 Respondent č.2 

Muž, 22 let, 10 - 15 cigaret denně. Abstinence 9 měsíců. 

Výška: 198 cm, váha: 97kg při kouření, 104kg v době abstinence. 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 24,7 a během abstinence 26,5. Váhový přírůstek 

činil 7kg během 9 měsíců. Energetický příjem se zvýšil o cca 1000 kJ na den. Po 

zanechání kouření se ke 4 denním jídlům častěji přidala i dopolední svačina a druhá 

večeře, v nichž se objevují sladkosti nebo slané pochutiny. Vzrostl tak příjem sacharidů, 

méně významně i tuků. Jinak zůstal výběr jídel podobný. Pitný režim také, v průměru 4 

l tekutin, hlavně čisté vody. Pivo 3krát do týdne, lihoviny 1krát. 

Výsledky respondenta č.2 jsou uvedeny v příloze č.2 

2.4.3 Respondent č. 3 

Žena, 40 let, 3 - 4 cigarety denně. Abstinence 6 měsíců. 

Výška 164cm, váha:  61kg v době kouření, 65kg v době abstinence. 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 22,7 a během abstinence 24,2. Váhový přírůstek 

4kg za půl roku. Došlo ke zvýšení denního energetického příjmu o cca 530 kJ. 

Jídelníček v době kouření byl nedostatečný z hlediska příjmu bílkovin a sacharidů, které 

byly ve zvýšené míře nahrazovány tuky. Po zanechání kouření se příjem jídla zvýšil 

směrem k žádoucí normě, jen procento tuků zůstává mírně vyšší (36 %). Také přibylo 

sladkých jídel a jsou častější odpolední svačiny, případně druhé večeře. Pitný režim se 

snížil ze 3 na 2 l tekutin, zůstávají 2 šálky kávy. Pivo 3krát týdně. 

Výsledky respondenta č.3 jsou uvedeny v příloze č.3 

2.4.4 Respondent č. 4 

Muž, 40 let, 20 cigaret denně. Abstinence 6 měsíců. 

Výška: 186cm, váha: 86kg v době kouření, 82kg v době abstinence. 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 25,1 a během abstinence 26,9, což odpovídá 

hmotnostnímu přírůstku 6 kg během půl roku. Bylo zaznamenáno zvýšení denního 

energetického příjmu o cca 800 kJ. Po zanechání kouření se objevují lehčí večeře, zato 

však přibyly pravidelně druhé večeře, tvořené obvykle sladkými jídly. Zvýšil se celkově 

příjem bílkovin a sacharidů, naopak značný příjem tuků poklesl ze 40 na 34 % energie. 

Pitný režim zůstal v průměru 1,5 l tekutin. Klesla spotřeba kávy ze 5 na 2 - 3 šálky 

denně. 

Výsledky respondenta č.4 jsou uvedeny v příloze č.4 
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2.4.5 Respondent č. 5 

Muž, 40 let, 10 - 15 cigaret denně. Abstinence 9 měsíců. 

Výška: 183cm, váha: 78kg v době kouření, 88 kg v době abstinence. 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 23,3 a během abstinence 26,3. Navýšení 

hmotnosti je tedy 10 kg během 9 měsíců. Souvisí to se zvýšením denního energetického 

příjmu o cca 2700 kJ. V době kouření jídelníček neobsahoval snídaně ani svačiny, nebyl 

příliš pestrý, zato doplněný slazenými nápoji a alkoholem. Po zanechání kouření je 

příjem potravy rozdělen do 6 denních porcí, ve kterých jsou zastoupeny všechny 

skupiny potravin. Došlo k navýšení všech makronutrientů, nejvíce bílkovin ze 17 na 21 

% energie. Pitný režim zůstal v průměru 3 l tekutin. Pivo 1 k večeři. V době kouření to 

bylo více, včetně lihovin každý den. 

Výsledky respondenta č.5 jsou uvedeny v příloze č.5 

2.4.6 Respondent č. 6 

Žena, 25 let, 3 cigarety denně. Abstinence 2 měsíce. 

Výška: 163 cm, váha: 53kg v době kouření, 53 kg v době abstinence. 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 19,9 a během abstinence 19,9. Došlo ke zvýšení 

denního energetického příjmu o cca 600 kJ. Co do výběru potravin a přiměřeného 

poměru živin nejsou rozdíly mezi obdobím kouření a abstinence. Jídelníček je pestrý, s 

důrazem na přísun bílkovin v každém jídle. Za abstinence se objevily vydatnější 

svačiny, ale hlavní jídla jsou naopak lehčí. Pitný režim 2,5 l denně a 1 káva. 

Příležitostně víno. 

Výsledky respondenta č.6 jsou uvedeny v příloze č.6 

2.4.7 Respondent č. 7 

Žena, 33 let, 10 cigaret denně. Abstinence 6 měsíců. 

Výška: 163cm, váha: 55kg v době kouření, 62kg v době abstinence. 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 20,7 a během abstinence 23,3, což odpovídá 

navýšení váhy o 7 kg za půl roku. Došlo ke zvýšení denního energetického příjmu o cca 

3650 kJ. V době kouření byl jídelníček nedostatečný a sestával pouze z oběda a večeře. 

Během abstinence se příjem potravy ustálil na 6 pravidelných jídlech, ve kterých 

pochopitelně narostlo množství tuků, bílkovin i sacharidů. Tuky nicméně tvoří v obou 

případech cca 40 % příjmu energie a doplňují tak dlouhodobý deficit bílkovin a 

sacharidů. Pití kávy se snížilo ze šálků denně na 4 kávy týdně. Pivo 4krát týdně. 
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Výsledky respondenta č.7 jsou uvedeny v příloze č.7 

2.4.8 Respondent č.8 

Muž, 38 let, 20 cigarety denně. Abstinence 6 měsíců 

Výška: 180cm, váha: 80kg v době kouření, 85kg v době abstinence. 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 24,7 a během abstinence 26,2. Váhový přírůstek 

byl 5kg za půl roku. Došlo ke zvýšení denního energetického příjmu o cca 1170 kJ. 

Zejména se jedná častější konzumaci tučných a smažených jídel večer, ačkoli příjem ze 

zbývajících jídel dne se snížil. Přetrvává poměrně vysoké zastoupení tuků a chybí 

kvalitní zdroje sacharidů. Pití kávy se snížilo ze 2 - 3 na 1 - 2 šálky denně. Pivo 1 

denně. Konzumace lihovin poklesla ze 3 týdně na příležitostně. 

Výsledky respondenta č.8 jsou uvedeny v příloze č.8 

2.4.9 Respondent č. 9 

Žena, 21 let, 3 cigarety denně. Abstinence 6 měsíců. 

Výška: 167cm, váha: 60kg v době kouření, 64kg v době abstinence. 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 21,5 a během abstinence 22,9. Zvýšení 

hmotnosti činilo 4 kg za půl roku. Nárůst denního energetického příjmu  činí cca 1400 

kJ a je patrný na větších snídaních a druhých večeřích. Jinak počet 6 jídel na den zůstal 

zachován. Došlo k rovnoměrnému navýšení všech živin, přičemž procento tuku je stále 

vyšší než norma (38 %). Pitný režim se zvýšil z 1,5 na 2,5 l tekutin, zůstává káva 5krát 

týdně. Pivo 3krát týdně a víno 2 dcl týdně. 

Výsledky respondenta č.9 jsou uvedeny v příloze č.9 

2.4.10  Respondent č. 10 

Muž, 40 let, 30 cigaret denně. Abstinence 9 měsíců. 

Výška:186 cm, váha: 96kg (kouření), 106 kg (abstinence). 

BMI (kg/m2) bylo v době kouření 27,7 a během abstinence 30,6. Paradoxně byl 
zaznamenán pokles denního energetického příjmu o cca 1000 kJ, který je způsoben 
zejména omezením pití slazených nápojů. K nárůstu váhy po skončení kouření, i přes 
snížený příjem energie,  mohlo dojít kvůli sníženému bazálnímu metabolismu. 
Respondent v době kouření jedl velmi málo, v době abstinence nadále nesnídá, ale má 5 
denních jídel. Po zanechání kouření došlo ke snížení množství sacharidů ve stravě, 
zatímco množství bílkovin a tuků se zvýšilo. Pitný režim každý den 2 l coly (nyní bez 
cukru) a 5-6 šálků kávy. 
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Výsledky respondenta č.10 jsou uvedeny v příloze č.10 

3 DISKUZE 

Rozhovor s každým respondentem, ve kterém jsem ho seznamovala s účelem 

výzkumu, anonymitou osobnosti respondenta a použitím jeho dat, sloužil také 

k důkladnému vysvětlení metod, které jsem ve výzkumu použila. Tímto informováním a 

zároveň kontrolou, zda jsou pokyny ke spolupráci ze strany respondentů pochopeny, 

jsem chtěla eliminovat chyby ve sběru dat. Díky anonymitě respondentů a vzbuzení 

jejich zájmu o zdravotní stav v návaznosti na vyhodnocené jídelníčky jsem se snažila o 

motivaci, aby nezkreslovali sdělované údaje. S každým respondentem jsem po sepsání 

jídelníčku prošla záznam a dotazováním jsem nejen rozšířila podané informace, ale také 

jsem se snažila o ověření věrohodnosti výpovědí a případné rozvzpomenutí se 

respondenta na jeho stravovací zvyklosti, na které zapomněl. Ke zkreslení výsledků 

mohlo dojít několika faktory. Odhad váhy porcí respondentů mohl být nepřesný, také 

mohla vzniknout případná chyba v zaznamenaném složení nutrietů v programu 

kaloricketabulky.cz. Podle Svačiny může být toto celkové zkreslení až 30%. Dalším 

faktorem vedoucím k možnému zkreslení je nezahrnutí kalorií z alkoholických nápojů. 

Věkové rozmezí jsem si stanovila z důvodu větší homogennosti skupiny a tím pádem 

výstupu srovnatelnějších výsledků. Chtěla jsem eliminovat faktor podstatně určující 

váhu, a to roli metabolismu, který se s narůstajícím věkem zpomaluje. Rovněž u žen 

dochází po 40. roku k hormonálním změnám, které mohou výrazně ovlivnit hmotnost. 

Pro zjednodušení byla pro všechny respondenty stanovená stejná míra fyzické aktivity, 

čímž mohou být výsledky také pozměněny.  
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4 ZÁVĚR 

Studie se účastnilo 10 respondentů (4 ženy, 6 mužů).  Po zanechání kouření došlo u 

9 respondentů ke zvýšení průměrného denního energetického příjmu (průměr skupiny 

1285 kJ). Viz graf č. 1, (příloha), znázorňující nárůst energetického příjmu respondentů 

po zanechání kouření. 

 Výsledky tedy potvrdily testovanou hypotézu. K nárůstu hmotnosti došlo u 9 

respondentů (průměr skupiny 5,8 kg, minimum 0 kg, maximum 10 kg). Viz graf č. 2, 

(příloha), znázorňující nárůst hmotnosti respondentů po zanechání kouření. 

 U většiny respondentů se významně podílely na nárůstu energie tuky a sacharidy. 

Stále v malé míře však byly tyto tuky reprezentovány ω-6 a ω-3 polynenasycenými 

mastnými kyselinami, stejně jako v případě sacharidů respondenti přijímali více 

jednoduchých sacharidů než složených. Téměř všichni respondenti udávali v období 

abstinence větší a častější pocit hladu, který si měli potřebu kompenzovat nejčastěji 

sladkým jídlem. Dle dosavadních výzkumů se preference sladkého v době abstinence dá 

vysvětlit díky vyplavení endorfinu a dopaminu po konzumaci sladkého, což plní stejnou 

funkci v mozku jako potažení z cigarety. U všech respondentů došlo k častější 

konzumaci jednotlivých jídel v průběhu celého dne.  Kouření je spojeno s modifikací 

chuti a preferencemi určitého typu potravin. Důvodem této skutečnosti může být podle 

neuropsychologických výzkumů nižší produkce momoaminoxidasy – enzymu, který 

ovlivňuje náladu a regulaci chuti (Fowler et al., 2003). Můžeme uvažovat, že na 

hmotnostním přírůstku se kromě faktoru zvýšeného příjmu kJ, podílel i význam 

sníženého bazálního metabolismu, což se projeví snížením energetického výdeje. 

Z hlediska spalování živin je však u respondentů patrná žádoucí změna v abstinenci v 

navýšení frekvence konzumace stravy.  V průměru dochází k nárůstu o 2-3 porce za 

den. Především role snídaně je v energetickém metabolismu zásadní. U 5 respondentů 

došlo ke snížení počtu šálků kávy v době abstinence, a to podle jejich slov z důvodu 

skončení rituálu zapálení si cigarety u kávy. U 2 respondentů došlo rovněž ke snížení 

konzumace tvrdého alkoholu v době abstinence. 

Po zanalyzování jídelníčků by se respondenti, kteří v době kouření přijímali málo 

bílkovin, měli soustředit na jejich doplňování kvůli pozdějšímu riziku osteoporózy. 

V příjmu bílkovin by však nemělo docházet k přesáhnutí živočišných bílkovin nad 65% 

z celkového množství přijatých bílkovin, a to především kvůli obsahu cholesterolu, 

který v kombinaci s užíváním tabáku zvyšuje riziko kardiovaskulárních obtíží. U všech 

respondentů by bylo vhodné navýšit zdroj vlákniny, vitamínů, minerálních látek. 

Výjimkou je zvýšené množství vitaminu E v kombinaci s beta- karotenem u kuřáků, 
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jejichž nadměrná konzumace může zvyšovat riziko infarktu myokardu. (Al Senaidy, 

Abdulrahman, 2010). Pro zdravé fungování organismu mají vitamíny nezastupitelnou 

roli. Rozdíl v plnění této role mezi kuřákem a nekuřákem je ten, že zatímco u nekuřáků 

má tato suplementace pozitivní protektivní efekt, kuřáci by se měli vyhnout především 

vyšším dávkám beta-karotenů, které u nich zvyšují riziko rakoviny plic, žaludku a 

prostaty. Je třeba si uvědomit, že výše uvedené možnosti suplementace vitaminy nelze 

chápat jako eliminaci rizik způsobených kouřením a fungují pouze krátkodobě (Al 

Senaidy, Abdulrahman, 2010). 

 



 37 

5 SEZNAM LITERATURY  

Al Senaidy, Abdulrahman M. (2010). Effects of short-term supplementation with 

vitamin C on lipid peroxidation in cigarette smokers. Australian Journal of Basic & 

Applied Sciences, 4(3), 487-493. 

Ascherman, M., Linhart, A. (2013). Kouření a kardiovaskulární onemocnění. In 

Králíková, E. a kol. (2013). Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. 

Břeclav: Adamíra, p. 226-234 

Belin, R. M., a kol. (2004). Smoke exposure is associated with a lower prevalence of 
serum thyroid autoantibodies and thyrotropin concentration elevation and a higher 
prevalence of mild thyrotropin concentration suppression in the third national health and 
nutrition examination survey. The Journal of clinical endocrinology and 
metabolism.(89)12, 6077-6086. 

 
Blattná, J., Dostálová, J., Perlín, C., Tláskal, P. (2005) Výživa na začátku 21. Století 

aneb o výživě aktuálně a se zárukou. Praha: výživaservis s.r.o. 

Brázdová, Z., Fiala, J. (1998). Dietary Guidelines in the Czech Republic. Sborník prací 

LF MU Brno. 

Broulík, P. (2013). Kouření a kostní metabolismus.  In Králíková, E. a kol. (2013). 

Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 324-327. 

Clair, C., Chiolero, A., Faeh, D., Cornuz, J., Marques-Vidal, P., Paccaud, F., Mooser, 
V., Waeber, G., Vollenweider, P. (2011). Dose-dependent positive association between 
cigarette smoking, abdominal obesity and body fat: cross-sectional data from a 
population. BMC Public Health, 11 (1), 1-10. 

Česká asociace sester.(2014, June 14) Definice kuřáctví. Retrieved from 

http://www.slzt.cz/dokumenty/DoporCAS.pdf 

Dallongeville, J., Marécaux, N., Fruchart, JC., et al. (1998). Cigarette smoking is 
associated with unhealthy paterns of nutrient intake: a meta-analysis. The Journal of 
Nutrition, 128,  1450-1457. 

 
Dostál, J. (2005). Lékařská chemie II: Bioorganická chemie. Brno: Masarykova 
univerzita 
 
Dostálová, J. (2008). Co se děje s potravinami při přípravě pokrmů, Praha, Forsapi. 

Duška, F., Trnka, J. (2006). Biochemie v souvislostech. Díl 1. Základy energetického 

metabolismu.Praha: Karolinum. 

Dvořáček, J.,(2008). Neurobiologie závislosti. In Kalina K a kol. (2008). Základy 



 38 

klinické adiktologie. Praha:Grada. 

Fraňková, S., Dvořáková-Janů, V. (2003). Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. 
Praha: Karolinum. 

 
Hamp, J. S. a kol. (1999).Cigarette use during adolescence: effects on nutrinional 
status. Nutrition Reviews. (57)7, 215-221. 
 
Hrubá, D., Žaloudíková, I., Matějová, H. (2010). Similarities and differences between 

smoking and non-smoking ten-year-old children in primary schools. Central European 

Journal of Public Health, 18 (1), 19–24. 

Jenšovský, J. (2013). Kouření a nemoci štítné žlázy. In Králíková, E. a kol. (2013). 

Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 199-202. 

Johnson, J. I., Eaton, D. K., Pederson, L. I., lowry, R. (2009). Associations of trying to 

lose weight, weight control behaviors, and current cigarette use among US high school 

students. Journal of School Health, 79(8), 355-361. 

Kalorické tabulky. (2014, June 02). Retrieved from http://www.kaloricketabulky.cz/. 

Kleinwachterová, H., Brázdová, Z. (2001). Výživový stav člověka a způsoby jeho 
zjišťování. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. 

Kmeťová, A., Sucharda P. (2013). Kouření a hmotnost. In Králíková, E. a kol. (2013). 

Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 206-208 

Kmeťová, A., et al., Factors assocciated with weight changes in successful quitters 

participing in a smoking cessation program, Addictive Behaviors (2013). Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.10.010 

Koblížek, V., Kudelová, J. (2013). Kouření a obstrukční plicní nemoc. In Králíková, E. a 

kol. (2013). Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra,p. 

237-249. 

Kozák, J. T. a kol. (1993). Rizikový faktor kouření. Praha: KPK. 

Kouření a výživa (2014, July 1). Retrieved from 

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/72/3216/Koureni-a-vyziva 

Kozáková, B. (2013). Kouření a stomatologie. In Králíková, E. a kol. (2013). Závislost 

na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p.333-337. 

Králíková, E., a kol. (2013). Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. 
Břeclav: Adamíra.  

Kružicová, Z., Hercogová, J. (2013). Kouření a kůže. In Králíková, E. a kol. (2013). 

Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 311-314. 



 39 

Kudlová, E. (2010). Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Praha: Karolinum. 

Kudrle, S. (2003). Úvod do bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislostí. In Kalina 

K. a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti 1 mezioborový přístup. Praha: NMC/Úřad 

vlády ČR, p. 91-94. 

Krahulcová, A. (2009). Kouření a vliv na výživu. Bakalářská práce. Brno: Masarykova 

univerzita, lékařská fakulta. 

Krtil, J., Zima, T. (2013). Nikotin a tabákový kouř-vybrané biochemické aspekty. In 
Králíková, E. a kol. (2013). Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. 
Břeclav: Adamíra, p.117-122.  

Ledvina, M., Stoklasová, A., Cerman, J. (2005). Biochemie pro studující medicíny. Díl 
2. Praha: Karolinum. 

Lešťák, J. (2013). Kouření a oko. In Králíková, E. a kol. (2013). Závislost na tabáku 
epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 308-309. 

Lukáš, K., Stubblefield. (2013). Kouření a trávící trakt. In Králíková, E. a kol. (2013). 

Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 265-269. 

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. (2014, July 02). 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012. 

 Retrieved from  http://www.drogy-

info.cz/index.php/info/press_centrum/vyrocni_zprava_o_stavu_ve_vecech_drog_v_cr_

v_roce_2012. 

Nečas, E. a kol. (2009). Patologická fyziologie orgánových systémů. Část 2. Praha: 

Karolinum. 

Northop-Clewes, CH. A., Thurnham, D. I. (2006). Monitoring micronutrients in 
cigarette smokers. Clinica Chimica Acta, (377), 14-38. 

Palička, V. (2013) Kouření a metabolismus vitamínů. In Králíková E. a kol. (2013). 

Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 343-344. 

Petanová, J. (2013). Kouření a imunitní systém. In Králíková, E. a kol. (2013). Závislost 

na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 177-179. 

Palozza, P., Simone, R., Mele, C. M. (2008) Interplay of Carotenoids with Cigarette 
Smoking: Implications in Lung Cancor. Current Medicinal Chemistry. (15) 9, 844-854. 
s. 844-854. 

Prausová, J. (2013). Kouření a etiologie zhoubných onemocnění. In Králíková, E. a kol. 

(2013). Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 256-

263. 



 40 

Rasmussen, K. M., Adams, B. (1997). Cigarette smoking, nutrition, and birthweight. 
American Journal of Public Health, (87) 4, 543. 

Rosolá, H. (2013). Kouření a diabetes mellitus. In Králíková, E. a kol. (2013). Závislost 

na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 194-197. 

Stárka, L. (2013). Kouření a endokrinní systém. In Králíková, E. a kol. (2013). Závislost 

na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 185-191. 

Svačina, Š. a kol. (2008). Klinická dietologie. Praha: Grada 

Špičák, V. (2013). Kouření a alergie. In Králíková, E. a kol. (2013). Závislost na tabáku 

epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 181-183. 

Tuček, M., Slámová, A. a kol. (2012). Hygiena a epidemiologie pro bakaláře, Praha: 

Karolinum. 

Willett, W. a kol. (1983). Cigarette smoking, relative weight, and menopause. American 
Journal of Epidemiology,(117) 6,  651-657. 

Vencovský, J. (2013). Kouření a revmatoidní artritida. In Králíková, E. a kol. (2013). 

Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 317-320. 

Velíšek, J. (2002). Chemie potravin 3. Tábor: Ossis. 

Vrablík, M., Češka, R. (2013) Kouření a metabolismus plazmatických lipidů. In 

Králíková, E. a kol. (2013). Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. 

Břeclav: Adamíra, p. 212-217. 

Wikipedia. (2014, June 14). Doporučená denní dávka. Retrieved from 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Doporu%C4%8Den%C3%A1_denn%C3%AD_d%C3%A1

vka. 

Zámečník, L. (2013). Kouření a urologická onemocnění. In Králíková, E. a kol. (2013). 

Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 301-302. 

Žaloudík, J.(2013). Kancerogenita tabákového kouře. In Králíková, E. a kol. (2013). 

Závislost na tabáku epidemiologie, prevence a léčba. Břeclav: Adamíra, p. 124-130. 

 

 

 

 



 41 

6 PŘÍLOHY 

Příloha č.1 (respondent č.1) 

Abdobí aktivního kouření  (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 Snídaně Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 399 251 3 340 272 3 321 0 8467 

Podíl 16% 3% 39% 3% 39% 0% -- 

Bílkoviny [g] 11  1  46  0  36  0  95 

Sacharidy [g] 57  11  77  7  91  0  244 

Tuky [g] 4  0  29  0  34  0  67 

Vláknina [g] 2  0  2  0  6  0  11 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 19 % 15 % 

Sacharidy: 49 % 58 % 

Tuky: 30 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD: 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 96 % 100% 

Sacharidy: 62 % 100% 

Tuky: 90 % 100% 

Vláknina: 37 % 100% 
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Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Snídaně Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 947 1 227 3 386 805 2 508 635 10 507 

Podíl 19% 12% 32% 8% 24% 6% -- 

Bílkoviny [g] 12  8  35  5  22  2  83 

Sacharidy [g] 61  39  87  31  64  26  308 

Tuky [g] 17  9  29  5  27  4  90 

Vláknina [g] 5  2  4  1  4  3  19 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 14 % 15 % 

Sacharidy: 51 % 58 % 

Tuky: 34 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 84 % 100% 

Sacharidy: 78 % 100% 

Tuky: 122 % 100% 

Vláknina: 62 % 100% 
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Příloha č.2 (respondent č.2) 

Abdobí aktivního kouření (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Snídaně Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 419 254 2 958 1 700 2 894 180 9353 

Podíl 15% 3% 31% 18% 31% 2% -- 

Bílkoviny [g] 11  1  34  11  37  0  94 

Sacharidy [g] 44  8  73  45  85  11  265 

Tuky [g] 13  3  20  20  37  0  93 

Vláknina [g] 1  1  2  2  1  0  7 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 16 % 15 % 

Sacharidy: 46 % 59 % 

Tuky: 37 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 81 % 100% 

Sacharidy: 57 % 100% 

Tuky: 108 % 100% 

Vláknina: 23 % 100% 

Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Snídaně Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večere 

Celkem 

Energie [kJ] 1 730 451 2 821 2 387 2 745 688 10383 

Podíl 16% 4% 26% 22% 25% 6% -- 

Bílkoviny [g] 13  2  33  16  30  3  99 

Sacharidy [g] 55  15  87  65  67  22  310 

Tuky [g] 13  3  21  27  30  7  102 

Vláknina [g]   1  1  2  3  4  1  12 
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Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 15 % 15 % 

Sacharidy: 48 % 59 % 

Tuky: 36 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 85 % 100% 

Sacharidy: 67 % 100% 

Tuky: 119 % 100% 

Vláknina: 38 % 100% 
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Příloha č.3 (respondent č.3) 

Období aktivního kouření (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Snídaně Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 545 239 3 031 0 1 630 18 6461 

Podíl 24% 4% 47% 0% 25% 0% -- 

Bílkoviny [g] 13  1  35  0  14  0  63 

Sacharidy [g] 28  14  90  0  34  1  166 

Tuky [g] 23  0  22  0  22  0  66 

Vláknina [g] 1  2  6  0  2  0  10 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 16 % 18 % 

Sacharidy: 43 % 48 % 

Tuky: 39 % 30 % 

Vláknina: 1 % 4 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 85 % 100% 

Sacharidy: 85 % 100% 

Tuky: 121 % 100% 

Vláknina: 35 % 100% 

        Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Sní    

daně 

 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 332 0 3 256 899 1 599 294 6 994 

Podíl 18% 0% 44% 12% 22% 4% -- 

Bílkoviny [g] 13  0  45  3  12  1  74 

Sacharidy [g] 31  0  82  31  38  13  196 

Tuky [g] 15  0  24  9  19  2  69 
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Vláknina [g] 1  0  3  0  1  2  8 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 17 % 18 % 

Sacharidy: 46 % 48 % 

Tuky: 36 % 30 % 

Vláknina: 1 % 4 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 100 % 100% 

Sacharidy: 100 % 100% 

Tuky: 125 % 100% 

Vláknina: 27 % 100% 
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Příloha č.4 (respondent č.4) 

Období aktivního kouření (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Snídaně Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 2 709 228 4 109 933 2 855 151 9 882 

Podíl 25% 2% 37% 8% 26% 1% -- 

Bílkoviny [g] 15  0  42  3  30  0  89 

Sacharidy [g] 68  13  133  27  57  9  307 

Tuky [g] 34  0  36  12  36  0  117 

Vláknina [g] 3  0  1  1  2  0  7 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 13 % 15 % 

Sacharidy: 46 % 59 % 

Tuky: 40 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 92 % 100% 

Sacharidy: 79 % 100% 

Tuky: 163 % 100% 

Vláknina: 24 % 100% 

Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Snídaně Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 2 728 0 4 298 668 2 646 833 10 696 

Podíl 24% 0% 38% 6% 24% 7% -- 

Bílkoviny [g] 21  0  49  2  23  3  97 

Sacharidy [g] 79  0  125  31  68  36  339 

Tuky [g] 28  0  36  6  25  6  101 

Vláknina [g] 1  0  2  0  2  1  6 
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Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 15 % 15 % 

Sacharidy: 51 % 59 % 

Tuky: 34 % 25 % 

Vláknina: 0 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 100 % 100% 

Sacharidy: 87 % 100% 

Tuky: 140 % 100% 

Vláknina: 19 % 100% 
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Příloha č.5 (respondent č.5) 

Období aktivního kouření (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Sní

daně 

 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 34 1 845 3 852 0 2 831 340 8 450 

Podíl 0% 21% 43% 0% 32% 4% -- 

Bílkoviny [g] 0  23  48  0  22  0  93 

Sacharidy [g] 2  77  129  0  94  20  322 

Tuky [g] 0  5  28  0  23  0  57 

Vláknina [g] 0  0  3  0  3  0  5 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 17 % 15 % 

Sacharidy: 59 % 59 % 

Tuky: 23 % 25 % 

Vláknina: 0 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 98 % 100% 

Sacharidy: 84 % 100% 

Tuky: 80 % 100% 

Vláknina: 18 % 100% 

 

Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

 

Snídaně 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 820 747 3 992 1 201 2 510 1 022 11 187 

Podíl 16% 7% 35% 11% 22% 9% -- 

Bílkoviny [g] 22  4  54  13  37  4  134 
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Sacharidy [g] 56  36  111  50  56  37  346 

Tuky [g] 11  2  24  4  22  8  71 

Vláknina [g] 5  3  2  1  4  2  17 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 21 % 15 % 

Sacharidy: 53 % 59 % 

Tuky: 25 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 141 % 100% 

Sacharidy: 91 % 100% 

Tuky: 100 % 100% 

Vláknina: 57 % 100% 
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Příloha č.6 (respondent č.6) 

Období aktivního kouření (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

 

Snídaně 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 696 113 2 346 397 1 706 81 6 244 

Podíl 27% 2% 37% 6% 27% 1% -- 

Bílkoviny [g] 13  0  36  3  21  0  73 

Sacharidy [g] 43  11  72  18  40  4  187 

Tuky [g] 19  0  17  4  16  0  56 

Vláknina [g] 5  0  2  0  5  1  13 

Průměrný energetický podíl 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 19 % 14 % 

Sacharidy: 48 % 58 % 

Tuky: 32 % 25 % 

Vláknina: 2 % 3 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 95 % 100% 

Sacharidy: 61 % 100% 

Tuky: 97 % 100% 

Vláknina: 43 % 100% 

 

Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Snídaně Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 560 504 2 680 823 1 399 0 6 848 

Podíl 22% 7% 38% 12% 20% 0% -- 

Bílkoviny [g] 16  5  40  6  14  0  81 

Sacharidy [g] 42  18  69  21  39  0  190 

Tuky [g] 14  5  19  9  12  0  58 

Vláknina [g] 4  2  3  1  2  0  12 
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Průměrný energetický podíl 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 20 % 14 % 

Sacharidy: 46 % 58 % 

Tuky: 32 % 25 % 

Vláknina: 1 % 3 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 106 % 100% 

Sacharidy: 61 % 100% 

Tuky: 100 % 100% 

Vláknina: 41 % 100% 
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Příloha č.7 (respondent č.7) 

Období aktivního kouření (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

 

Snídaně 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 0 0 2 635 229 2 072 0 4 903 

Podíl 0% 0% 53% 5% 42% 0% -- 

Bílkoviny [g] 0  0  22  1  12  0  35 

Sacharidy [g] 0  0  76  6  65  0  147 

Tuky [g] 0  0  27  3  21  0  52 

Vláknina [g] 0  0  3  0  2  0  5 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 12 % 15 % 

Sacharidy: 49 % 58 % 

Tuky: 39 % 25 % 

Vláknina: 1 % 3 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 47 % 100% 

Sacharidy: 49 % 100% 

Tuky: 92 % 100% 

Vláknina: 16 % 100% 

                                                                      

Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

 

Snídaně 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 193 1 052 2 622 886 1 868 930 8 552 

Podíl 14% 12% 31% 10% 22% 11% -- 

Bílkoviny [g] 6  4  30  3  17  5  65 

Sacharidy [g] 36  39  63  24  47  28  236 

Tuky [g] 12  8  31  12  22  10  94 

Vláknina [g] 0  3  1  1  5  1  10 
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Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 13 % 15 % 

Sacharidy: 46 % 58 % 

Tuky: 41 % 25 % 

Vláknina: 1 % 3 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 87 % 100% 

Sacharidy: 79 % 100% 

Tuky: 168 % 100% 

Vláknina: 34 % 100% 
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Příloha č.8 (respondent č.8) 

Období aktivního kouření (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

 

Snídaně 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 0 1 926 4 658 652 2 228 299 9 541 

Podíl 0% 20% 48% 7% 23% 3% -- 

Bílkoviny [g] 0  16  60  5  15  2  98 

Sacharidy [g] 0  55  87  18  68  12  240 

Tuky [g] 0  20  58  7  21  2  108 

Vláknina [g] 0  1  3  0  4  1  8 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 17 % 15 % 

Sacharidy: 41 % 58 % 

Tuky: 42 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 105 % 100% 

Sacharidy: 64 % 100% 

Tuky: 154 % 100% 

Vláknina: 26 % 100% 

                                                                      

Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

 

Snídaně 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 0 1 740 3 462 1 286 2 540 1 683 10 711 

Podíl 0% 16% 32% 12% 24% 16% -- 

Bílkoviny [g] 0  8  43  9  29  15  104 

Sacharidy [g] 0  48  88  39  72  38  286 

Tuky [g] 0  20  29  12  18  14  93 

Vláknina [g] 0  1  3  1  2  2  9 
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Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 17 % 15 % 

Sacharidy: 47 % 58 % 

Tuky: 35 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 112 % 100% 

Sacharidy: 77 % 100% 

Tuky: 133 % 100% 

Vláknina: 31 % 100% 
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Příloha č.9 (respondent č.9) 

Období aktivního kouření (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

 

Snídaně 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 210 586 2 654 1 252 2 078 656 7 444 

Podíl 14% 7% 31% 15% 25% 8% -- 

Bílkoviny [g] 12  2  23  7  15  17  76 

Sacharidy [g] 33  22  81  36  54  5  230 

Tuky [g] 12  6  24  14  22  8  85 

Vláknina [g] 1  1  2  2  2  0  8 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 15 % 15 % 

Sacharidy: 46 % 58 % 

Tuky: 38 % 25 % 

Vláknina: 1 % 3 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 95 % 100% 

Sacharidy: 72 % 100% 

Tuky: 142 % 100% 

Vláknina: 25 % 100% 

 

Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

Snídaně Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 1 699 318 2 676 1 023 2 050 1 400 8 819 

Podíl 19% 3% 29% 11% 22% 15% -- 

Bílkoviny [g] 13  2  34  4  20  8  81 

Sacharidy [g] 51  14  75  31  51  35  257 

Tuky [g] 16  1  28  9  21  18  92 

Vláknina [g] 1  2  2  1  3  2  10 
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Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 15 % 15 % 

Sacharidy: 47 % 58 % 

Tuky: 38 % 25 % 

Vláknina: 1 % 3 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 102 % 100% 

Sacharidy: 80 % 100% 

Tuky: 154 % 100% 

Vláknina: 34 % 100% 
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Příloha č.10 (respondent č.10) 

Období aktivního kouření (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

 

Snídaně 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 0 900 2 704 1 337 2 800 1 564 8 858 

Podíl 0% 10% 29% 14% 30% 17% -- 

Bílkoviny [g] 0  0  20  2  33  14  69 

Sacharidy [g] 0  53  101  66  92  20  332 

Tuky [g] 0  0  17  4  17  27  65 

Vláknina [g] 0  0  2  2  5  4  12 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 12 % 15 % 

Sacharidy: 60 % 59 % 

Tuky: 27 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 70 % 100% 

Sacharidy: 85 % 100% 

Tuky: 90 % 100% 

Vláknina: 41 % 100% 

 

Období abstinence (průměrné hodnoty za 7 dní) 

 

 

 

Snídaně 

Dopolední 

svačina 

Oběd Odpolední 

svačina 

Večeře Druhá 

večeře 

Celkem 

Energie [kJ] 0 1 000 2 372 1 474 1 844 1 561 7 818 

Podíl 0% 12% 29% 18% 22% 19% -- 

Bílkoviny [g] 0  8  27  20  19  19  93 

Sacharidy [g] 0  38  55  35  53  44  225 

Tuky [g] 0  5  25  14  16  12  72 

Vláknina [g] 0  1  2  1  1  2  6 



 60 

Průměrný energetický podíl přijatých živin za 7 dní 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 19 % 15 % 

Sacharidy: 46 % 59 % 

Tuky: 34 % 25 % 

Vláknina: 1 % 2 % 

Plnění cílových DDD 

 Snědeno Cíl 

Bílkoviny: 95 % 100% 

Sacharidy: 57 % 100% 

Tuky: 99 % 100% 

Vláknina: 21 % 100% 
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Tabulka č. 1 Denní doporučené dávky vybraných mikronutrientů 

Název látky Jednotka Množství 

Vitamín A µg 800 

Vitamín B1 - Thiamin mg 1,1 

Vitamín B2 - Riboflavin mg 1,4 

Vitamín B3 - Niacin mg 16 

Vitamín B5 - Kyselina 

pantothenová 
mg 6 

Vitamín B6 - Pyridoxin mg 1,4 

Vitamín B7 - vitamín H/Biotin µg 50 

Vitamín B9 - Kyselina listová µg 200 

Vitamín B12 - Kobalamin µg 2,5 

Vitamín C mg 80 

Vitamín D µg 5 

Vitamín E mg 12 

Jód µg 150 

Fosfor mg 700 

Hořčík mg 375 

Selen µg 55 

Vápník mg 800 

(zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Doporu%C4%8Den%C3%A1_denn%C3%AD_d%C3%

A1vka) 
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Graf č. 1 
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Graf č. 2 

 
 

 


