
Výživa – Makroživiny  a 
Mikroživiny

Úvod

V televizi, rádiích, novinách a knihách slýcháme a vídáme často slovo výživa. Co je  

vlastně výživa? Zjednodušeně lze říci, že je to proces, během něhož náš organismus využívá  

potravu. Je to ale velmi složitý děj. Zahrnuje do sebe nejen trávení, vstřebávání, transport a  

skladování, ale i metabolismus a vylučování výživových faktorů, které se nacházejí v potravě.  

Cílem tohoto složitého procesu je udržení života, růstu, reprodukce, normální funkce orgánů a  

tvorba energie. (Kleinwächterová, Brázdová, 2001, str. 7) 

Na  výživě  je  závislý  náš  výživový  stav,  který  je  určen  rovnováhou  mezi  přívodem  

výživových faktorů na jedné straně a na druhé straně jejich výdejem. Musíme mít na paměti  

také  to,  že  dostatek  stravy  v našem  jídelníčku  neznamená  automaticky  i  dostatek  všech  

potřebných výživových faktorů (látky, které se nacházejí v potravě a můžeme je rozdělit na  

makroživiny a mikroživiny). 

Složení  naší  stravy  je  ovlivňováno  celou  řadou  aspektů,  například  kulturními,  

náboženskými,  psychologickými  a  dalšími.  Pokud si  chceme zabezpečit  dostatečný  příjem  

živin,  musíme  mít  i  dostatečné  znalosti,  a  to  nejen  o  jejich  potřebě  či  obsahu v různých 

druzích potravin, ale i o jejich využitelnosti. (Kleinwächterová, Brázdová, 2001, str. 7) 

V poslední  době  se  potýkáme  s rychlým  rozvojem  chemického  a  potravinářského 

průmyslu, který stále více ovlivňuje kvalitu a délku našeho života. Potraviny se více a více  

upravují,  roste  počet  aditiv,  která  jsou  součástí  téměř  většiny  toho,  co  sníme,  výrobci  

zdůrazňují  chuťové  vlastnosti  potravin  a  tím potlačují  jejich  přirozenou chuť  a  z důvodu 

globalizace se k nám dováží více nových potravin (pro nás exotických), které se pomalu, ale  

jistě stávají součástí našeho jídelníčku. Pokud chceme, abychom do sebe dostávali opravdu  

to,  co je  pro nás  přínosné,  měli  bychom věnovat  trochu svého času a dívat  se  na to,  co  

kupujeme. Dnešnímu světu vládnou informace a vyhrává ten, kdo má ty správné. (Jelínek,  

2010, str. 7) 



Základní výživová doporučení

1. Strava musí být pravidelná. Každý organismus je vyvinut tak, aby nejlépe fungoval,  

když  se  mu  dodává  palivo  pravidelně.  Nejlépe  je  jíst  5x  denně.  Pokud  nebudeme  jíst  

pravidelně, ale pouze jednou nebo 2x za den a ve velkém množství, zatíží se tak trávicí trakt,  

který musí spotřebovávat daleko více energie, které se pak už nedostává pro normální činnost  

(fyzickou, psychickou, bazální, etc).

2. Pokud jíme pravidelně, měli bychom jíst i menší porce. Mluvíme zde o střídmosti.  

„Naše tělo není bezedná studna, do které můžeme házet vše, co se nám zamane.“ (Jelínek,  

2010, str. 79) Jestliže už jíme pravidelně, ale stále ve velkých porcích, žaludek se naplní a  

bude  mít  na  nějakou  dobu  příjemný  pocit  plnosti,  ale  s vysokou  pravděpodobností  už  

nebudeme schopní všechnu tu přijatou energii vydat. Poté dojde k tomu, že co nevydáme, to  

se někde musí uložit a ukládá se to do tukových zásob na různých částech těla. „Malými  

porcemi jídla nevyčerpáváme buňky svého těla, které se unavují neustálým zpracováváním  

stravy.“ (Jelínek, 2010, str. 79) 

3. Vybírejme čerstvé zdroje potravin. V syrové stravě (máme na mysli stravu rostlinnou)  

se  nachází  řada  enzymů  (co  jsou  to  enzymy  a  co  dokážou,  si  popíšeme  v kapitole  

Makroživiny), kdežto v tepelně upravené stravě už tyto enzymy nejsou, protože je teplota nad  

42°C ničí.  „Správně  by  alespoň  polovina  ze  všeho,  co  za  den  sníme,  měla  být  v syrové  

podobě.“ (Jelínek, 2010, str. 80, 81) 

4. Mysleme barevně. „Čím širší paleta barev, tím větší účinek na naše zdraví.“ (Jelínek,  

2010, str. 82) Zajistíme si tím rozmanitou a pestrou stravu. 



5.  Dodržujme  ve  stravě  vyvážený  poměr  živin. Toto  pravidlo  patří  mezi  jedno  

z nejdůležitějších,  bohužel  bývá  zároveň  také  nejproblematičtější.  Nejlépe  to  vystihuje  

Potravinová pyramida (obr. č. 1). Týká se výběru vhodných potravin a toho, jak často bychom  

je měli  jíst.  Základ tvoří to,  co bychom měli  jíst  v největším množství.  „Největší  množství  

znamená nejvíce ve srovnání s dalšími složkami v pyramidě, ne že téměř všechno, co jíme,  

bude pocházet z této skupiny.“ (Jelínek, 2010, str. 84 – 87)

Nejvíce bychom měli  jíst  to,  co se nachází  na dně pyramidy,  a  čím je  pak daná skupina  

potravin výše, tím méně jsou tyto potraviny vhodné a měly bychom je jíst v menším množství,  

viz obr. č. 1. „ Měli bychom vyměnit co nejvíce potravin z bílé mouky za výrobky celozrnné a  

celkově snížit konzumaci produktů z obilovin přibližně o polovinu.“ (Jelínek, 2010, str. 85)  

Převážná většina lidí se pravidly potravinové pyramidy řídí, ale přesně v opačném pořadí,  

než by to mělo být. Prostě celou tu pyramidu obrátí vzhůru nohama. 

6.  Jezme  nejvíce  to,  co  roste  v našich  podmínkách. Narodili  jsme  se  v určitém 

prostředí a naše tělo je zvyklé celý život jíst především stravu typickou pro tyto podmínky.  

Měli  bychom se držet  pravidla poměru 80:20,  a  to  tak,  že 80% by mělo  být  toho,  co je  

vypěstováno u nás a 20% cizích potravin. 

7. Jezme takovou stravu, která nám chutná. Nenuťme se do jídla. „Nezáleží na tom,  

zda  občas  sníš  nějakou  sladkost,  protože  může  nastat  situace,  kdy  prostě  žádnou  jinou  

Ostatní – sladkosti, brambůrky, tuky, 
konzervy, …, maximálně 2 porce

Mléčné výrobky, 2 – 3 porce 

Ryby, maso, …, 1 – 2 porce

Zelenina, 3 – 5 porcí

Ovoce, 2 – 4 porce

Potraviny z obilovin, 3 – 6 porcí



možnost mít nebudeš. Podstatné je, aby těch nevhodných potravin bylo co nejméně.“ (Jelínek,  

2010, str. 89, 90) 

8. Nehladovme. Neměli bychom hladovět ve smyslu držení diet a nejedení vůbec, ale  

také ve smyslu toho, že se ráno nenajme a pak jíme až o čase oběda. „Jakmile hladovíme  

tímto způsobem, dochází k jedné velmi zajímavé a současně nebezpečné věci – naše tělo se  

přepne do jiného režimu využívání živin z potravy a většinou začne ukládat do zásob více  

tuku.“  (Jelínek,  2010,  str.  91)  Zároveň  s tím  dochází  k úbytku  svalové  hmoty,  jelikož  

organismus  potřebuje  pro  své  fungování  určité  množství  bílkovin,  které  když  nedostane  

stravou, si bere právě ze svalů. Což je nežádoucím jevem. 

9. Pijme dostatek tekutin. Měli bychom pít pravidelně během celého dne. Každé větší  

jídlo bychom však neměli zapíjet hned nějakou tekutinou, jinak dojde ke zředění trávicích a  

zažívacích enzymů a trávení tak nebude kvalitní. Pokud bychom opravdu potřebovali pít, je  

výhodnější, abychom se napili před jídlem.

Tato pravidla by se měla dodržovat všechna a ve stejné míře. Navzájem se doplňují a  

navazují na sebe, proto je důležité je dodržovat všechna. „Když už se rozhodneme stravovat  

opravdu racionálně, mělo by to být na celý život, jinak takové rozhodnutí nemá význam.“  

(Jelínek, 2010, str. 89) 

Rozložení jídel během dne je uvedeno v Tab. 1. Energetická potřeba je variabilní, mění  

se s věkem, pohlavím, hmotností, výškou, zdravotním stavem, pohybem, atd. 

Tab. 1: Rozdělení denní dávky potravin a doba podávání jídel. (Luhanová, 1974, str. 43)

Snídaně 25% 7 hod.
Přesnídávka 5% 9:30 hod.
Oběd 30% 12 – 13 hod.
Svačina 15% 15 – 16 hod.
Večeře 25% 18:30 hod.



Makroživiny

Pod tímto pojmem se rozumějí sacharidy, tuky a bílkoviny, které dodávají tělu energii.  

Jako  takové  nejsou  pro  náš  organismus  nezbytné,  esenciální  jsou  však  produkty  jejich  

metabolismu a ty už pro náš organismus nezbytné jsou. Makroživiny se konzumují ve velkých  

množstvích  (mnoho  gramů/den).  Při  trávení  bývají  degradovány,  poskytují  nám  energii,  

působí jako enzymy a katalyzátory. Mají strukturální funkci. 

Enzymy jsou látky,  které jsou bílkovinné povahy a působí jako katalyzátory  

chemických reakcí  v organismu,  což  znamená,  že  urychlují  reakce,  ale  samy  zůstanou na  

konci té reakce nezměněny.  Každý enzym katalyzuje pouze jednu reakci. (Kleinwächterová,  

Brázdová, 2001, str. 7, 8) Příjem energie je uveden v Tab. 2,  

která určuje optimální podíl živin na energetickém příjmu.

Tab.  2:  Podíl  živin  ve  stravě  během  dne.  (http://www.stob.cz/vyziva-jak-si-sestavit-

jidelnicek/skladba-jidla)

Sacharidy 55 – 60%
Tuky 25 – 30%
Bílkoviny 10 – 15%

Sacharidy

Ve výživě hrají velmi důležitou roli. Dávají organismu energii, kterou potřebuje nejen  

pro svalovou práci, práci mozku a růst. Jejich další význam spočívá také v tom, že zajišťují  

tvorbu tepla potřebného k udržení činnosti všech orgánů. (Luhanová, 1974, str. 16) 

Většina ze sacharidů má sladkou chuť, proto se některým z nich říká cukry. Skládají se  

z jednotek, které se mohou spojovat do řetězců a ty jednoduché, které nemají dlouhé řetězce,  

většinou užíváme ke slazení, jako například ovocný cukr. Vyskytují  se v každé rostlině, ale  

zároveň i u většiny živočichů. Ty, které běžně jíme, pochází z rostlin a nejvíce konzumujeme ty  

z obilovin. Při nedostatku sacharidů v těle se velmi rychle vyčerpají jejich zásoby a tím dojde  

ke  snížení  hladiny  cukru  v krvi,  což  má  za  následek  únavu  a  slabost.  Proto  je  důležité,  

abychom  měli  dostatečný  příjem  sacharidů,  především  vzhledem  k pohybové  a  mentální  

činnosti. 

http://www.stob.cz/vyziva-jak-si-sestavit-jidelnicek/skladba-jidla
http://www.stob.cz/vyziva-jak-si-sestavit-jidelnicek/skladba-jidla


Sacharidy dělíme na monosacharidy (1x6C), disacharidy (2x6C), oligosacharidy (10 –  

100x6C) a polysacharidy (více než 100x6C). Jejich zástupce a zdroje, ve kterých se nacházejí,  

si ukážeme v tabulce Tab. 3. 

Důležitý pojem u sacharidů je Glykemický index (dále jen GI). Udává rychlost, za  

jakou se glukóza rozpustí v krvi. Jde o to, že čím rychleji se zvýší hladina glukózy v krvi, tím 

vyšším GI je daná potravina potom označena. Nejvyšší GI je u jednoduchých sacharidů, u  

složených  je  potom  nižší.  Aby  u  dětí  nedocházelo  k neustálým výkyvům  mezi  aktivitou  a  

únavou, měly bychom jim ve stravě dodávat spíše potraviny se středním a nízkým GI. Poté jim  

ta potřebná energie vydrží  déle a nedochází k tomu, že když se nají,  jsou aktivní a po 10  

minutách už jsou zase unavené. Pokud ale dojde vlivem vynechání nějakého jídla k poklesu 

energie a vidíme, že je dítě unavené a potřebuje dodat rychle energii, než dostane další jídlo,  

použijeme k tomu potraviny s vysokým GI. Tyto potraviny mají  rychlý nástup energie.  Pár  

příkladů potravin a jejich GI si uvedeme v tabulce Tab. 4. (Mandelová, 2007, str. 9, 12)

Tab. 3: Klasifikace a potravinové zdroje sacharidů. (Mandelová, 2007, str. 9)

Monosacharidy Disacharidy Stravitelné, Nestravitelné

polysacharidy

Zástupci

glukóza,  fruktóza,  

galaktóza

maltóza,  

sacharóza, 

laktóza 

škrobové PS

s výjimkou

rezistentních

neškrob.  PS,  

rezistentní

škroby 

Potravin.

Zdroje

Med, Ovoce, Džus,  

vína

Klíčky  obilovin  a  

sladu, 

Řepný  cukr  a  

javorový sirup,

Mléko

Obiloviny,  

luštěniny,  

brambory

Zelenina,  

ovoce,  

luštěniny, …

Tab. 4: Glykemický index vybraných potravin. (Mandelová, 2007, str. 13)



Potravina GI Potravina GI

Corn flakes 52 Brambory vařené 70

Rýže natural 65 Brambory pečené 85

Bílý chléb 70 Hranolky smaž. 75

Celozrnný chléb 45 Jablko 38

Rohlík 72 Pomeranč 44

Oplatky 76 Med 58

Fanta 68 Glukóza 100

Čokoláda mléč. 49 Fruktóza 23

Müssli tyčinky 60 Maltóza 105

Tuky

Tuky představují třídu organických sloučenin, které nejsou rozpustné ve vodě, ale zato  

jsou  rozpustné  v organických  rozpouštědlech,  jako  například  alkohol  nebo  éter.  

Triacylglyceroly (dále jen TAG) jsou tuky, které přijímáme potravou a které se nám ukládají  

do zásob, a to v tukové tkáni, mezi svalovými vlákny a v krvi.  TAG jsou složeny z volných 

mastných kyselin a glycerolu. Oproti sacharidům, které byly nejrychlejším zdrojem energie,  

jsou  tuky  zdrojem  nejbohatším.  Usnadňují  vstřebávání  vitamínů  rozpustných  v tucích.  

Samozřejmě zvyšují chutnost potravy a mají ochrannou funkci, chrání vnitřní orgány před  

poškozením a izolují. Dělení tuků dle jejich původu nalezneme v tabulce Tab. 5, klasifikaci  

mastných kyselin v Tab. 6 a zdroje tuků ve stravě v Tab. 7. Cholesterol patří do podskupiny  

tuků,  nalezneme  ho  pouze  v živočišných  potravinách,  doporučené  množství  ve  stravě  je  

300mg, s optimem 100mg na 4200kJ přijaté energie. (Mandelová, 2007, str. 14) 

V řadě potravin se nacházejí tzv. skryté tuky, které jsou v mléce, sýrech, tučném mase,  

vaječných žloutcích, v ořechách, atd. Proto při výživě musíme na jejich podíl také pamatovat.  

Při stanovování jejich potřebné denní dávky je však třeba brát ohled i na roční dobu. V zimě 

se množství tuku zvyšuje, kdežto v létě je jeho dávka přirozeně nižší. Dávka tuku může být také  

zvýšena  i  vlivem  vyčerpávajících  onemocnění.  Pokud  se  tuky  v našem  těle  nepřemění  

v energii, jsou poté uloženy do zásob do podkoží a kolem některých vnitřních orgánů. Toto je  

velká energetická rezerva těla, odkud čerpá v době potřeby. Naopak při zvýšeném nedostatku  

tuků ve stravě a po vyčerpání jejich zásob může docházet k různým problémům, například  

k nezdravému  úbytku  na  váze,  kožním  změnám  a  ke  snížení  odolnosti  vůči  infekcím.  

(Luhanová, 1974, str. 18, 19; Nevoral, 2003)    



Tab. 5: Dělení tuků dle původu. (Mandelová, 2007, str. 14)

Živočišné tuky a oleje Mléčný tuk, sádlo, lůj; Rybí olej

Rostlinné tuky a oleje Kakaové máslo

Olej řepkový, sójový, olivový, slunečnicový, kukuřičný

Tab. 6: Klasifikace mastných kyselin. (Mandelová, 2007, str. 14)

Klasifikace mastných kyselin Potravinové zdroje

Nasycené mastné kyseliny Saturované,  bez 

dvojné vazby

Máslo, sádlo, lůj, kokosový a palmový  

olej

Monoenové mastné kyseliny 1 dvojná vazba Olej řepkový, olivový

Ořechy, avokádo

Polyenové  mastné  kyseliny  

n – 3

                 n - 6 

2  a  více  dvojných  

vazeb

Rybí tuk, ořechy (n – 3)

Olej  slunečnicový,  sójový,  semena,  

ořechy (n – 6)

Tab. 7: Zdroje tuků ve stravě. (Mandelová, 2007, str. 15)

Potraviny  s vysokým  obsahem  tuků  (nad 

40%)

Potraviny  s nízkým  obsahem  tuků  (méně  než  

20%)

Tučné maso Výrobky z obilovin (chléb)

Plnotučné mléko a mléčné výrobky Luštěniny

Ořechy, mák Brambory

Jemné a trvanlivé pečivo Ovoce

Smetanové mražené krémy Zelenina

Čokoláda Nečokoládové cukrovinky

Majonéza

Bílkoviny

Jsou základní  součástí  lidského těla,  tudíž i  nejdůležitější,  jsou hlavním stavebním  

materiálem pro svalová vlákna,  trámce kostní,  i  pro všechny buňky.  Proto je  jich nejvíce  

potřeba v mládí pro správný růst a vývoj dětského organismu, v dospělosti poté i k obnově 

buněčné hmoty. S výjimkou žluči a moči  jsou v každé tělesné tekutině.  Bílkoviny jsou také 

potřebné pro tvorbu trávicích šťáv, hormonů, enzymů, krevních elementů a obranných látek.  



Mají také význam pro výživu nervové tkáně. (Luhanová, 1974, str. 14; Mandelová, 2007, str.  

18) 

Patří mezi nejkomplikovanější složku naší stravy. Dělení bílkovin podle jejich původu  

je znázorněno v tabulce Tab. 8. Základní jednotkou jsou aminokyseliny, které jsou spojené  

peptidovou  vazbou.  Je  jich  známo  20.  Dělení  aminokyselin  nalezneme  v tabulce  Tab.  9.  

Množství bílkovin v potravinách najdeme v Tab. 10. Bylo prokázáno, že ve stravě by měly být  

asi 2/3 bílkovin živočišného původu a asi 1/3 původu rostlinného. 

Tělo si neumí uložit nadbytečné bílkoviny do zásoby, proto je musí neustále přijímat ve  

stravě. Jako zdroj energie se využívají pouze výjimečně. Nedostatek bílkovin se na zdravotním  

stavu projeví až po delší době. Člověk se rychle unaví a je méně výkonný. Při déletrvajícím  

nedostatku dochází ke špatné výživě svalů, kloubů i kostí. 

Tab. 8: Dělení bílkovin dle původu. (Luhanová, 1974, str. 14)

Živočišné bílkoviny Mléko a mléčné výrobky, maso, krev, vejce
Rostlinné bílkoviny Luštěniny (zvláště sója), brambory

Tab. 9a: Dělení aminokyselin. (Mandelová, 2007, str. 18)

Esenciální aminokyselin Tělo si je neumí vyrobit, musí je přijímat ve stravě
Semiesenciální aminokyseliny Jsou  esenciální  pouze  v určitém  věku  nebo  při  

různých onemocněních
Neesenciální aminokyseliny Tělo si je dokáže vyrobit

Tab. 9b: Dělení aminokyselin – pokračování. (Mandelová, 2007, str. 18)

Esenciální aminokyseliny Valin,  Leucin,  Isoleucin,  Methionin,  Fenylalanin,  

Lysin, Threonin, Tryptofan

Semiesenciální aminokyseliny Histidin, Arginin

Neesenciální aminokyseliny Glycin, Glutamin, Asparagin, Cystein, Prolin, Serin,  

Alanin, Tyroxin, …



Tab. 10: Bílkoviny ve vybraných potravinách. (Mandelová, 2007, str. 20)

Živočišné zdroje g bílkovin/100g Rostlinné zdroje g bílkovin/100g
Vejce 12,5 Mandle sušené 21,1
Vepřové maso 21,1 Vlašské ořechy 14,7
Hovězí maso 22,4 Fazole 8,8
Kuřecí maso 24,8 Čočka 8,8
Tuňák 27,1

Vláknina

Je  součástí  skupiny  sacharidů  a  nachází  se  v rostlinách.  Jejím  základem  jsou  

polysacharidy. Běžně se nachází v ovoci, zelenině, luštěninách nebo celozrnných výrobcích.  

Příznivě ovlivňuje střevní pohyby a tím podporuje vyprazdňování. Jelikož vlákniny jíme málo,  

dochází  ke  zvýšenému  výskytu  zánětů  tlustého  střeva  a  jemu  podobných  střevních  

onemocnění, jako například nádorová onemocnění konečníku a tlustého střeva, ateroskleróza,  

diabetes, obezita a další.  Rozdělení vlákniny je znázorněno v tabulce Tab. 11. (Jelínek, 2010,  

str. 25; Nevoral, 2003)

Tab. 11: Rozdělení vlákniny. (Jelínek, 2010, str. 25)

Rozpustná vláknina Tato je rozpustná ve vodě
Nerozpustná vláknina Tato rozpustná ve vodě není

Mikroživiny

Tento  pojem  zahrnuje  vitamíny  a  některé  minerální  látky.  Konzumují  se  v malých 

množstvích (obvykle méně než 1 g/den), absorbují se nezměněné (kromě karotenů a folátů),  

organismus je nedovede nahradit, proto jsou esenciální, tělu neposkytují energii a působí jako  

koenzymy. 

Koenzymy  jsou  látky  nebílkovinné  povahy,  které  aktivují  enzymy.  A protože  zvyšují  

aktivitu  příslušných  enzymů,  jsou  proto  známy  jako  aktivátory.  Jako  koenzymy  působí  

například některé vitamíny skupiny B a některé organické ionty (např. vápníkové, chloridové,

…). 



(Kleinwächterová, Brázdová, 2001, str. 7, 8) 

Vitamíny

Vitamíny jsou chemické sloučeniny, které přijímáme přirozeně v potravě, nacházejí se  

v živých organismech a v největším množství je přijímáme z rostlinných zdrojů. Jsou to látky,  

která náš organismus potřebuje k normálnímu fungování, pokud bychom je neměli,  umřeli  

bychom. Naše tělo si je  neumí vyrobit,  tak je musíme přijímat  stravou. Spolupodílí  se na  

velkém množství  chemických pochodů v těle, jsou dobře dostupné stravou a navíc jsme se  

naučili  je dobře vyrábět i umělým způsobem, proto jsou velice populární a dnes záměrně  

přidávány do mnoha potravin. 

Žijeme v době, kdy například vypěstujeme rostliny, které sklidíme nezralé a rozvezeme  

je po celém světě. Dozrávají pak v průběhu cesty nebo ve velkých skladech supermarketů. A  

při tomto procesu se ztrácí velké množství důležitých živin, včetně vitamínů, nebo se tyto látky  

vůbec nevytvoří, proto bychom je měli dodávat i navíc. Dalším problémem ale je, že u někteří  

lidé mohou mít některých vitamínů přebytek a zároveň některých výrazný nedostatek, protože  

jejich strava je stereotypní. (Jelínek, 2010, str. 31,32) 

Vitamíny se dělí na 2 skupiny – rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích. Do skupiny  

rozpustných v tucích patří vitamíny A, D, E, K. Do skupiny rozpustných ve vodě patří vitamíny  

skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) a vitamín C. Jejich doporučenou denní dávku a  

výskyt nalezneme v tabulce Tab. 12 a Tab. 13. Vitamíny rozpustné v tucích se mohou ukládat  

v organismu. Projevy jejich nedostatku se proto objeví až po několika měsících. Může však  

docházet i k projevům jejich nadbytku, jako je třeba hypervitaminóza A a D. Naproti tomu  

vitamíny rozpustné ve vodě se s výjimkou kobalaminu ve větší míře v organismu neukládají.  

K projevům nedostatku tak dochází poměrně brzy. (Kleinwächterová, Brázdová, 2001, str. 7)

Tab. 12: Denní doporučená dávka (dále jen DDD) a výskyt vitamínů rozpustných v tucích.  

(Mandelová, 2007, str. 28)



Vitamín DDD Výskyt
A 0,8 mg Rybí tuk, vnitřnosti, provitamin β-karoten, …
D 5 µg Játra, tuk mořských ryb, mléko, …
E 10 chl./9 dív. mg Rostlinné oleje, ořechy, hrášek, vejce, …
K 30 µg Zelená listová zelenina, květák, maso, mléko, …

Tab. 13: Denní doporučená dávka a výskyt vitamínů rozpustných ve vodě. (Mandelová, 2007,  

str. 27)

Vitamín DDD Výskyt
B1- Thiamin 1 mg Droždí, obiloviny, luštěniny, maso, …
B2- Riboflavin 1,1 mg Droždí, luštěniny, játra, obilné klíčky, …
B3- Niacin 12 mg NE Droždí, maso, vnitřnosti, obilné klíčky, …
B5- Kys. pantotenová 5 mg Ryby, droždí, sýry, rýže, žloutek, …
B6- Pyridoxin 0,7 mg Droždí, vnitřnosti, sója, cereálie, …
B7- Biotin 15-20 µg Játra, cereálie, čokoláda, arašídy, …
B9- Kys. listová 300 µg Listová zelenina, ořechy, luštěniny, …
B12- kobalamin 1,8 µg Ryby, vejce, mléko, sýry, maso, játra, …
Vitamín C 80 mg Čerstvá zelenina a ovoce (zelí, černý rybíz)
NE … Niacin-ekvivalent (1 NE = 60 mg tryptofanu)

Minerální látky

Jsou to anorganické látky, které v organismu plní mnoho důležitých funkcí. Nachází se  

v půdě,  ve  vodě,  v rostlinách  a  každý  den  je  přijímáme  stravou.  Určité  množství  jich  

potřebujeme každý den proto, aby naše tělo mohlo vůbec fungovat. Naše tělo je však daleko  

citlivější na dávkování minerálů než vitamínů. I u minerálů platí, že některých máme ve stravě  

dost a některých zase příliš málo. Záleží to na tom, kde žijeme a jakou stravu přijímáme. 

Dělíme je na makroelementy (množství potřebné pro lidský organismus je větší, než  

100 mg), mikroelementy (potřebné množství pro lidský organismus je menší nebo se rovná  

100  mg)  a  stopové  prvky  (potřeba  je  v  µg).  Přehled  makroelementů  a  mikroelementů  

s uvedením DDD a zdrojů v potravě je uveden v tabulce Tab. 14 a Tab. 15. Mezi stopové  

prvky  patří  křemík,  bor,  vanad,  nikl,  kobalt,  molybden,  a  další.  Minerální  látky  neumíme  



produkovat  ani  je  spotřebovávat,  jsou  vylučovány  močí,  potem,  stolicí.  Proto  je  nutné  je  

doplňovat ve stravě pravidelně. (Mandelová, 2007, str. 29,30; Jelínek, 2010, str. 37,38)

Tab. 14: Přehled makroelementů, jejich DDD a zdroje v potravě. (Mandelová, 2007, str. 29) 

Minerální látka DDD Zdroj v potravě
Sodík 460 mg Sýry, uzeniny, kuchyňská sůl, chipsy, … 
Draslík 1600 mg Ovoce, zelenina, luštěniny, brambory, … 
Hořčík 900 mg Ořechy, luštěniny, celozrnné výrobky, …
Vápník 170 mg Mléčné výrobky, obiloviny, brokolice, …
Fosfor 800 mg Maso a všechny potraviny s obsahem bílkovin
Chlor 690 mg Součást kuchyňské soli
Síra 450 mg Mléko, vejce

Tab. 15: Přehled mikroelementů, jejich DDD a zdroje v potravě. (Mandelová, 2007, str. 30) 

Minerální látka DDD Zdroj v potravě
Železo 10 mg Maso, játra, luštěniny, zelenina
Měď 1 – 1,5 mg Ústřice, ryby, ořechy, …
Jód 140 (N,R), 120 (WHO,Š) µg Mořské řasy, ryby a sůl, …
Selen 20 – 50 µg Vnitřnosti, vejce, moř. plody
Zinek 7 mg Maso, luštěniny, celozrnné výr.
Chrom 20 – 100 µg Maso, droždí, sýry, ořechy, …
N - Německo, R - Rakousko, WHO - Světová zdravot. organizace, Š - Švýcarsko

Pitný režim

Pitný režim je nezbytný, voda představuje základní složku živého organismu. Rozvádí  

v našem organismu všechny důležité živiny na správná místa, a když jí je málo, tento systém  

nefunguje, jak by měl. Lidské tělo je z 50 – 75% tvořeno vodou. Vždy se musíme snažit držet  

rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin. Měli bychom v průměru vypít 2 – 2,5l vody za  

den. Příjem tekutin by měl být během dne plynulý. Nedostatek tekutin vede k dehydrataci,  

která  se  projevuje  různě,  podle  stupně  dehydratace.  Například  únava,  nižší  výkonnost,  



zvýšená  tělesná  teplota,  bolesti  hlavy,  křeče,  atd.  Už  při  ztrátě  2% tělesné  hmotnosti  se  

projevuje žízeň. Snadným ukazatelem je barva moče. Pokud je čirá, máme dostatek tekutin,  

čím více je zabarvená dožluta, tím méně tekutin máme. Nejlepším zdrojem tekutin pro náš  

organismus je voda, nejlépe čistá, neslazená a nesycená. Pokud možno pijeme vodu balenou  

nebo filtrovanou. (Mandelová, 2007, str. 32; Jelínek, 2010, str. 27-29)


