
Díl 6. 

Priorita čtvrtá – PŘÍPRAVA V OBLASTI VÝŽIVY  
 

Příprava na stravování a také samotná příprava pokrmů 
souvisí v první řadě s hygienou. Důležitá je nejen osobní 
hygiena, ale také důkladné omytí potravin, které to 
vyžadují, např. rýže, pohanky, ovoce, zeleniny, luštěnin, 
masa. Aby nám strava přinášela celkový prospěch, musí 
být zdravotně nezávadná, tzn. správně uchovávaná, 
případně vhodně tepelně upravená. 

 

Jak zacházet s potravinami? 
Špatné zacházení s potravinami může vést k velmi nepříjemným infekčním nákazám, 
označovaných jako alimentární nákazy. Mezi nejčastější alimentární nákazy v České 
republice patří kampylobakterióza, salmonelóza a virové střevní infekce. Zdrojem nákazy 
bývá člověk nebo zvíře a k přenosu dochází nejčastěji prostřednictvím kontaminovaných 
potravin nebo vody. Potraviny mohou být kontaminovány primárně (jde o mléko, vejce  
a maso infikovaných zvířat), nebo sekundárně, to znamená stykem kontaminovaných 
potravin s potravinami, které se tepelně neupravují. Prostředníkem přenosu bývá často 
kuchyňské náčiní nebo ruce kuchaře. Za vhodných podmínek (teplota, čas) se 
mikroorganismy pomnoží na infekční dávku a po požití vyvolají infekci. Pouze důkladná 
tepelná úprava (po dosažení minimálně 70 °C v celém pokrmu během doby 10 minut) 
usmrtí případné mikroorganismy, které by mohly vyvolat infekci. Značnou pozornost 
musíme věnovat masu, vejci a mléku. 

K velmi nepříjemným nákazám může dojít, pokud používáme prkénka nebo nože na nakrájení 
syrového masa a poté to samé prkénko či nůž (neumyté) použijeme na zeleninu či ovoce, 
které dále tepelně neupravujeme. Opatrní musíme být také při rozmrazování a skladování 
chlazeného masa. V lednici musíme dávat pozor na odkapávání vody z masa na příklad na 
čerstvou zeleninu či jiné potraviny, které se dále tepelně neupravují. 

Vejce není třeba před skladováním umývat. Na povrchu vejce je ochranná vrstva, která brání 
průniku patogenů dovnitř vejce. Pokud vejce umyjeme, tuto ochrannou vrstvu narušíme. 
Vejce používáme nepoškozená, řádně označená a skladovaná v ledničce. Se syrovým vejcem 
včetně vnější skořápky by se mělo zacházet jako s potenciálně infikovaným (např. 
salmonelózou). 

Rizikové může také být mléko, které neprošlo tepelnou úpravou, tzn. mléko syrové, 
nepasterované, koupené přímo na farmě nebo v mlékomatu. V obchodech se běžně prodává 
mléko již tepelně zpracované (pasterované – čerstvé mléko, sterilované – UHT mléko). 



Ze skupiny ovoce a zeleniny mohou být nebezpečné melouny. Dávejme vždy pozor na nákup 
porcovaných melounů, neboť nevíme, kdo a v jakých hygienických podmínkách je krájel  
a jak čisté byly nástroje. Samotný meloun by měl být vždy před porcováním důkladně omytý. 

Pokud si v zahraničí nejsme jisti kvalitou pitné vody, kupujeme si vodu balenou  
a zkontrolujeme originální neporušený uzávěr. Pozor dejme i na led přidávaný do nápojů. 

 

Co dělat se zaplísněnými nebo nahnilými potravinami? 
Každou zaplísněnou a nahnilou potravinu je třeba celou vyhodit! V žádném případě 
nevykrajujeme plísní napadené ovoce a zeleninu, neokrajujeme chléb či sýr, ani 
neodstraňujeme plíseň z povrchu marmelády, sirupu či kompotu. Plísňového podhoubí se 
takto sice do jisté míry zbavíme, nicméně plísňové jedy mohou být přítomny v celém obsahu 
potraviny, aniž bychom si toho mohli všimnout. Takovýmto jedům říkáme mykotoxiny. 
Mohou mít účinky, které u lidí způsobí „pouze“ zažívací potíže (například průjmy), ale 
mohou způsobovat i závažnější zdravotní komplikace, jako je poškození jater, ledvin, 
imunitního systému, tvorby krve, a přispívají také k rozvoji nádorového onemocnění. 

 

Jak uchovávat potraviny? 
Potraviny by měly být uchovávány dle informací na obalech. Můžeme je uchovávat ve spíži, 
potravinové skříni, lednici, mrazáku či ve sklepě. Většina druhů ovoce a zeleniny vyžaduje 
pro skladování teplotu nepřesahující 6 °C (např. avokádo, ananas, banány, grapefruit, citrony, 
limetky, mango, lilek, dýně, zázvor či brambory). Jak správně skladovat potraviny 
v chladničce a mrazničce, najdeme např. zde:  

http://bezpecnostpotravin.cz/userfiles/file/publikace/MZe_letak_lednice.pdf 

 

Jak nejšetrněji uvařit potraviny? 
Množství potravin volíme dle potřeby, větší množství vody je potřeba pouze pro potraviny, 
které vařením zvětšují svůj objem. Zeleninu a ovoce vkládáme do vařící vody, čímž 
zamezíme ztrátám vitaminu C. Vaříme vždy pod těsně přiléhající pokličkou, abychom 
zabránili ztrátám energie a případně těkavých, senzoricky významných látek. Míchání 
omezujeme na minimum, předejdeme tak ztrátám některých vitaminů, především vitaminu C. 
Potraviny vaříme jen do změknutí, pro některé je vhodnější nechat je pod pokličkou v páře 
či horké vodě jen „dojít“. 

 

Jak docílit, aby luštěniny nenadýmaly? 
Luštěniny obsahují řadu sacharidů, které tělo neumí rozložit. Tyto sacharidy procházejí 
tenkým střevem v nezměněné podobě a v tlustém střevě se stávají potravou pro bakterie. Ty 
svým trávením produkují plyny, které způsobují tolik nepříjemné nadýmání. Je proto vhodné 



před tepelnou úpravou luštěniny namáčet ve vodě (nejlépe přes noc), zmiňované látky se 
z části rozštěpí a z části vyluhují do namáčecí vody. Ačkoli je následně voda obohacena  
o vitaminy ve vodě rozpustné a také o bílkoviny, je z hlediska prevence nadýmání dobré po 
namáčení luštěnin vodu vylévat. Dalším způsobem, který se používá zejména v Asii, je 
naklíčení. Přirozeně nenadýmavá je červená čočka, u které jsou nadýmavé slupky 
odstraněny.  

 

Zdroj: Základní metodický materiál: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu 
žáků na 1. stupni ZŠ dostupné na http://pav.rvp.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Díl 7. 

Priorita pátá – PRAVDIVOST V OBLASTI VÝŽIVY 
Díky množství informací množství informací, které lze o výživě získávat, 
si častokrát nevíme rady, co je vlastně pravda. Oficiální doporučení 
vycházejí z vědecky podložených studií, ale je velká spousta rad  
a doporučení, která oficiálně nejsou, a přitom zní tak přesvědčivě. Jako 
síto pro tok informací typu „co se ví o potravinách“ skvěle poslouží 
webové stránky Ministerstva zemědělství – Informačního centra bezpečnosti potravin. 

 

Proč používáme Pyramidu výživy pro děti? 
V různých částech světa jsou obrazová výživová doporučení znázorňována v odlišných 
podobách (ve Francii loď, v Číně pagoda). Pyramidu používá ve svém výživovém doporučení 
kromě České republiky velká část Evropy. Jde o obrazová sdělení, která jsou srozumitelná 
nám všem. Pyramida výživy pro děti zobrazuje denní doporučovanou konzumaci různých 
potravinových skupin. Ve formě potravin znázorňuje denně doporučované dávky živin, které 
jsou pro naše tělo nezbytné. 

 

Obrázek: Pyramida výživy pro děti jako zdroj živin 

 

K čemu jsou jednotlivé živiny? 
Základní živiny jsou sacharidy, tuky a bílkoviny, odborně nazývané makroživiny. Včetně 
vlákniny jsou pro tělo zdrojem energie. Přijímáme je v poměrně velkém množství, 
v desítkách gramů. Ostatní živiny, jako jsou např. vitaminy a minerální látky, naše tělo 
potřebuje v mnohem menším množství. Jejich funkce je však stejně důležitá a jejich 
dostatečný příjem pro naše tělo je nezbytný. 



Sacharidy 
Nejpohotovějším zdrojem energie jsou sacharidy. Fungují v lidském těle jako palivo, proto je 
potřebné je doplňovat v průběhu celého dne.  

Podle chemického složení rozlišujeme sacharidy 
jednoduché a složené. Všechny slouží v lidském těle jako 
palivo pro udržení základních tělesných funkcí, pro 
pohybovou či jinou tělesnou činnost, případně také 
k vytvoření zásob energie. Při velkém nadbytku pak pro 
vytvoření tukových zásob. 

Zdroje tzv. jednoduchých sacharidů jsou sladké (např. 
různé sladkosti, med, cukr, ovoce, mléko). Nazývají se 
cukry a tělu dodávají energii velmi rychle, avšak na 
poměrně krátkou dobu. Ostatní zdroje (např. pečivo, 
rýže, výrobky z obilovin, těstoviny) obsahují tzv. složené 
sacharidy (též zvané škroby), které sladké nejsou a působením enzymů v tenkém střevě se 
musejí nejdříve rozštěpit na jednoduché sacharidy (glukózu). Energie ze složených 
sacharidů je tedy do těla uvolňována pomaleji, a proto vydrží delší dobu. 

Nadměrná konzumace sacharidů (především těch jednoduchých, tedy cukrů) může mít 
nepříznivý dopad na zdraví člověka. Pokud energie u nich není spotřebována např. na 
pohybovou aktivitu, tělo si z nich vytváří zásoby ve formě tukové tkáně. Navíc jednoduché 
sacharidy přispívají ke vzniku zubního kazu. 

 

Vláknina 
Vláknina je souhrnný pojem pro tu část stravy, která se nerozkládá enzymy tenkého střeva, 
nicméně slouží jako zdroj potravy pro bakterie tlustého střeva, jež ji rozkládají a vzniklými 
produkty ovlivňují dobrou kondici tlustého střeva. Tím vzniká z vlákniny i malé množství 
energie. Určité druhy vlákniny fungují ve střevě jako kartáč a pomáhají střevo zbavovat 
toxických látek. Jiné přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Většina 
druhů vlákniny nám pomáhá s hospodařením přijímané energie, např. snižuje po jídle nárůst 
glukózy v krvi a energie je tak do těla uvolňována pomaleji. Vláknina zároveň zvětšuje 
objem stolice, zlepšuje její posouvání střevem a tím minimalizuje vznik zácpy. Vláknina se 

podílí na prevenci řady onemocnění: zubního kazu, 
onemocnění srdce a cév, obezity, cukrovky, onemocnění 
střev. V dospělosti se doporučuje konzumovat denně 
přibližně 30 g vlákniny, pro děti školního věku je to 
přibližně poloviční množství. Bohatými zdroji vlákniny 
jsou luštěniny, dále obiloviny (především celozrnné), 
ovoce, zelenina a ořechy. Pyramida výživy pro děti 
doporučení dostatečného množství vlákniny splňuje. 



Tuky 
Mezi základní živiny patří i neprávem zatracované tuky. Jsou však naprosto nepostradatelné 
pro vývoj a růst dětí. Tuky potřebuje i dospělý člověk. Kromě toho, že zpříjemňují chuťový 
prožitek, usnadňují žvýkání i polykání a zasytí na delší dobu. Jsou bohatými nosiči energie  
a v tuku rozpustných vitaminů (A, D, E, K). Nezbytně nutné jsou pro tvorbu a funkci 
buněčných membrán, specificky vyživují mozek, působí v zánětlivých procesech a v krvi 
ovlivňují hladinu cholesterolu. Navíc pomáhají tělu 
udržovat teplo a v případě pádu člověka jejich tělesná 
zásoba tvoří mechanickou ochranu orgánů. 

Tuky jsou přirozenou součástí mnoha potravin, jde  
o tzv. skryté tuky. Někdy se tuky cíleně do stravy přidávají, 
jsou to tzv. viditelné tuky (olej, máslo, sádlo). Zdravotní 
účinek tuků však souvisí s jejich chemickým složením. 
Tuky jsou sloučeniny glycerolu a mastných kyselin. Ty 
dle své chemické struktury mohou být tzv. nasycené nebo 
nenasycené. Tuky se od sebe odlišují i z hlediska funkce pro lidský organismus. Vysoké 
množství nasycených mastných kyselin ve stravě často vede k problémům se zvýšenou 
hladinou cholesterolu a tuků v krvi a tím i ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních chorob. 
Naopak konzumace tuků s nenasycenými mastnými kyselinami (mononenasycenými nebo 
polynenasycenými) je tělu prospěšná. 

 

 



Obrázek: Zdroje tuků 

Kolečko tuků názorně rozděluje zdroje tuků do tří částí, ze kterých je potřebné každý den 
vybrat a zkonzumovat přibližně stejné množství tuku. Doporučované denní množství mléka  
a mléčných výrobků je dobré vhodně doplňovat o libové maso, různé druhy ořechů, olejnatých 
semen, v kuchyni přednostně používat řepkový a olivový olej a nezapomínat ani na ryby či 
výrobky z ryb a vlašské ořechy. Umírněně konzumovat oplatky, mražené krémy, kakaové 
pochoutky a sladké pečivo bohaté na rostlinné tuky druhu kokosového či palmového 
(palmolein). Lepší variantou kakaové pochoutky je čokoláda, obsahující z rostlinných tuků 
pouze kakaový tuk. 

 

Bílkoviny 
Pro růst a vývoj tělesných tkání, ale také pro regeneraci svalové tkáně, správnou funkci 
imunitního systému a všech tělesných pochodů jsou nezbytné bílkoviny. Jejich hlavní zdroje 
se nacházejí ve 4. patře pyramidy a ve stravě školáka by rozhodně neměly chybět. Třeba jen 
v malém množství by měly doplňovat každé jídlo rostoucího školáka. 

Stavební jednotkou bílkovin jsou aminokyseliny. Některé aminokyseliny si lidské tělo 
dokáže přetvořit dle své aktuální potřeby, ale určité nepostradatelné aminokyseliny, tzv. 
esenciální, takto získat nelze a přijímají se pouze ze stravy. Dle obsahu esenciálních 
aminokyselin se zdroje bílkovin rozdělují na plnohodnotné, které obsahují všechny 
esenciální aminokyseliny (vejce, mléko a mléčné výrobky, maso) a neplnohodnotné, jimž 
některé esenciální aminokyseliny chybí (luštěniny, obiloviny). 

Doporučené denní množství bílkovin ve stravě by se mělo pohybovat přibližně kolem 0,9 g 
bílkovin na 1 kg ideální tělesné hmotnosti školáka a 0,8 g na 1 kg tělesné hmotnosti 
dospělého. 

Bílkoviny živočišných zdrojů jsou plnohodnotné, protože 
obsahují všechny esenciální aminokyseliny. Bílkoviny 
z rostlinných zdrojů určité esenciální aminokyseliny 
neobsahují a v případě čistě rostlinné stravy je nezbytné 
zdroje rostlinných bílkovin v průběhu dne navzájem vhodně 
kombinovat. Chybějící esenciální aminokyseliny se mohou z 
celkové stravy vzájemně doplnit (např. luštěniny je vhodné 
kombinovat s obilovinami). 

 

Co je pravda? 
„Čím tmavší pečivo, tím zdravější“ 

Barva pečiva není zárukou celozrnnosti. Výrobci mohou mouku či těsto dobarvovat praženým 
ječmenem či žitem. Celozrnné pečivo je označeno názvem celozrnné. 



Je dobré dávat přednost výrobkům s vyšším obsahem celého zrna, tedy tzv. celozrnným, které 
by měly dle zákona obsahovat alespoň 80 % celozrnné mouky. Na trhu se však můžeme 
setkat i s názvy jako pečivo vícezrnné (kromě pšenice nebo žita je použito nejméně 5 % 
jiných obilovin, luštěnin, nebo olejnin), mnohozrnné, tmavé či cereální pečivo, které však 
nevyjadřují, že je pečivo celozrnné. 

 

„UHT mléko není vhodné pro děti“ 

UHT mléko je vhodné jak pro dospělé, tak pro děti. Při zpracování je zahříváno na teplotu 
135 °C po dobu pár sekund (UHT = Ultra-high temperature processing). Při takovém procesu 
dojde ke ztrátám živin (přibližně 10 %), na druhou stranu mléko získá trvanlivost. 

Čerstvé mléko prochází pouze pasterizací (ohřev na 70 až 75 °C). Při pasterizaci se nezničí 
všechny mikroorganizmy, a pokud nedodržujeme skladovací podmínky, tedy uchovávání 
v lednici, rychle se mléko kazí. 

Mléko v obchodech podléhá přísným kontrolám, všechna mléka musí splňovat stanovaná 
kritéria kvality. Proto i levná mléka jsou stejně kvalitní jako jejich dražší konkurenti. 

 

„Převařování krabicového mléka“ 

Ve společnosti začala kolovat zpráva, že je krabicové mléko po uplynutí doby trvanlivosti 
převařováno a plněno zpět do krabic. Kód na spodní straně krabice údajně uvádí, kolikrát je 
mléko převařeno. Ale s mlékem se takto nezachází. Kód na krabici je jen informace pro balicí 
linku, jak obal poskládat. 

 

„Mléčné výrobky jsou jedovaté, neboť obsahují nebezpečné makromolekuly“ 

Některé mléčné výrobky obsahují látku zvanou „modifikovaný škrob“. Nejde však  
o genetickou modifikaci, vyjadřuje se tak způsob úpravy přírodního škrobu. Uvedený škrob 
(např. bramborový, pšeničný, kukuřičný, rýžový) byl pomocí fyzikálně-chemických či 
enzymatických postupů upraven do funkční podoby stabilizátoru či zahušťovadla. 

 

 „Máslo versus margarín“ 

Máslo má nezaměnitelnou chuť a vůni. Obsahuje vždy minimálně 80 % mléčného tuku 
s vyšším podílem nasycených mastných kyselin. Díky svému složení je hůře roztíratelné. 
Naproti tomu margaríny (neboli roztíratelné tuky) jsou složeny z rostlinných tuků a olejů,  
a tím obsahují vyšší množství omega 3 nenasycených mastných kyselin, které jsou zdravotně 
velmi prospěšné. Současná technologie výroby navíc umožňuje lépe zachovat nutriční přínos 
rostlinných olejů a margaríny lze z výživového hlediska zcela doporučit. V umírněném 



množství je dobré máslo či margaríny střídat. S dostatečnou pohybovou aktivitou se případný 
nadbytek energie z tuků využije. Je ale vždy nutné si pečivo mazat? 

 

„Éčka jsou jedy“ 

Jakákoli přídatná látka v potravině musí být vyznačena v údajích o složení. Uvádí se plný 
název nebo jen její číselný kód (E číslo). Toto kódování zavedla Evropská unie, aby 
informovala spotřebitele o látkách povolených pro výrobu potravin na základě 
toxikologických studií. Všechna éčka splňují přísná kritéria pro bezpečnost potravin. Smí se 
používat pouze v míře, která je neškodná pro lidské zdraví. Slouží k zajištění hygienické 
nezávadnosti, zlepšení přípravy potravin, kvality potravin, zlepšení senzorických vlastností, 
udržení jejich výživové hodnoty a prodlužení jejich trvanlivosti. Mezi tato éčka se řadí i látky, 
které se běžně vyskytují v přirozené stravě (např. vitamin C, lecitin, karoteny, lykopen, 
pektiny) a jsou zdraví velmi prospěšné. Na druhou stranu může být při špatně sestavené stravě 
příjem různých éček vysoký a pro organismus nežádoucí. Pokud je na obalu potraviny 
uvedeno např. 10 éček, je dobré zvážit její větší konzumaci. 

Éčka se nesmí přidávat do veškerých nezpracovaných potravin (např. do ovoce, zeleniny, 
luštěnin), medu, cukru, másla, rostlinných olejů, sádla, neochuceného mléka, smetany, 
kysaných mléčných výrobků a podmáslí, přírodních minerálních vod, sušených těstovin apod. 
Při skladbě stravy je dobré dávat přednost potravinám, které přídatné látky neobsahují či jen 
v malém počtu. 

 

„Strašák jménem glutamát“ 

Většinu „zaručených“ informací o glutamátu lze označit za mýty a reklamní trik. 

Látku známou pod názvem glutamát sodný představuje sůl kyseliny glutamové. Ta patří mezi 
aminokyseliny, které organizmus sice potřebuje, ale dokáže si je vytvořit. Látka má na 
obalech označení E 621. 

Glutamát sodný dokáže zvýraznit původní chuť a vůni potravin. Glutamát sodný je také 
přirozenou součástí některých potravin. Lidský organizmus neumí rozlišit, je-li v potravině 
glutamát přirozený či uměle přidaný. Malé množství glutamátu obsahuje dokonce i mateřské 
mléko, takže většina lidí se s ním setkává v raném období života. 

Chuť glutamátu není slaná, hořká, ani kyselá. Je to chuť nazývaná umami, dnes už 
označovaná jako pátá chuť. Specifickými přísadami k dosažení chuti umami bývají sójové 
omáčky, vegeta a různé kořeninové směsi, mořské řasy, sušené houby či dresinky typu 
majonéz. 

Glutamát sodný patří mezi přídatné látky, které splňují přísná kritéria pro bezpečnost potravin 
(viz výše). Nevýhodou glutamátu sodného je v dnešní přesolené době obsah sodíku. 



 

Zdroj: Základní metodický materiál: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu 
žáků na 1. stupni ZŠ dostupné na http://pav.rvp.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Díl 8. 

Priorita šestá – PITNÝ REŽIM 
Pitný režim znamená pravidelný a současně dostatečný přívod 
vhodných tekutin v průběhu dne. Správný přívod tekutin je pro 
každého z nás velmi důležitý, neboť voda v těle plní řadu funkcí, 
bez kterých organizmus nemůže fungovat. 

 

Obrázek: První patro Pyramidy výživy pro děti 

 

Proč je u dětí nutné dbát na pravidelný přívod vody? 
Voda tvoří více než polovinu hmotnosti lidského těla. U dětí školního věku je to přibližně  
60 % jejich tělesné hmotnosti. V případě, že má člověk nadváhu, snižuje se relativně množství 
vody z důvodu vyššího množství tukové tkáně, která mnoho vody neobsahuje. 

Dítě není malý dospělý. Dětský organismus je mnohem citlivější na ztráty tekutin než 
dospělý. Čím je dítě menší, tím více vody tělo obsahuje a tím vyšší jsou nároky na přívod 
tekutin. Vyšší teplota okolí, suchý vzduch či intenzivnější pohyb vyžadují zvýšený přívod 
tekutin. Zvýšit přívod tekutin bychom měli také tehdy, když je dítě nemocné, má horečku, 
zvrací nebo má průjem. 

 

Jak má vypadat správný pitný režim? 
Platí rovnováha: tekutiny, které v průběhu dne 
ztratíme, musíme doplnit. 

Tekutiny se z těla ztrácí močí, stolicí, potem (jenž 
ochlazuje tělo) a dýcháním. Tekutiny přijímáme 
z nápojů a mléka (přibližně 65 % z celkového příjmu 
vody), z potravin (25 %) a menší část vody si naše 
tělo vytváří samo metabolickým procesem (10 %). 



       Obrázek: Příjem vody 

Tabulka: Celkové denní doporučené množství vody 

 

Např. desetileté dítě vážící 30 kg potřebuje denně asi 1500 ml vody. Přibližně 1000 ml přijímá 
z nápojů (7 sklenic velikosti pěsti školáka), asi 350 ml z potravin a cca 150 ml přispěním vlastního 
metabolizmu. 

 

Jak poznat dítě, které nedostatečně pije? 
Nedostatku tekutin v těle říkáme dehydratace. Již ztráta 1 – 2 % tělesných tekutin se projeví 
zcela zřetelně. Dítě je unavené, slabé, nepozorné, zpomaluje se jeho myšlení, zhoršuje se 
postřeh. Tělo začíná s vodou šetřit, tvoří se tak méně slin, hůře se polyká, dochází ke ztrátě 
chuti k jídlu, vysychání sliznic, riziku infekce či zácpě. V pozdějším věku hrozí také tvorba 
žlučových a ledvinových kamenů. Prvním příznakem ztráty tekutin je žízeň, únava  
a bolest hlavy. Žízni bychom měli předcházet. Je to již varovný signál nedostatku tekutin 
v těle. O správné hydrataci nás informuje četnost močení a barva moči. Tmavě žlutá 
zapáchající moč znamená nedostatek tekutin. 

Děti mladšího školního věku by měly vypít za den 
přibližně 1 až 1,5 litru, tj. 7 sklenic ve formě nápojů. 
Objem sklenice je srovnatelný s objemem sevřené 
pěsti. U menších dětí má sevřená pěst objem 
přibližně 140 ml, pěst většího dítěte cca 200 ml. 
Pokud děti vykonávají pohybovou aktivitu vyšší 
intenzity zatížení nebo pobývají v suchém či teplém 
prostředí, potřeba tekutin se logicky zvyšuje. 

Příjem tekutin, stejně jako stravy, by měl být 
rozložen do celého dne a měl by být součástí 
všech jídel. Zbývající dvě porce, případně navýšené 
o aktuální potřebu organizmu, mohou být zařazeny mezi jídly nebo i navyšovat příjem  
u jednotlivých jídel (např. 2 skleničky u oběda). 

 

Jaké jsou vhodné nápoje? 
Na prvním místě všech nápojů je čistá voda, tvoří základ pitného režimu. 

Pro zpestření jsou vhodné i slabé čaje, neslazené, nebo jen velice mírně oslazené. 
K doporučovaným nápojům patří rovněž neochucené mléko a mléčné nápoje, jako např. 



kakao nebo bílá káva (caro, melta). Pro děti jsou velmi atraktivní ředěné ovocné šťávy či 
ředěné 100% džusy. Jak u sirupů, tak u džusů je vždy nutné dbát na dostatečné ředění čistou 
vodou. 

 

Proč jsou některé nápoje nevhodné? 
Pro děti (ale i dospělé) není vhodné pít pouze slazené nápoje. Limonády, neředěné džusy  
a slazené čaje obsahují vysoké množství cukru a stávají se při časté konzumaci bohatým 
zdrojem „rychlé“ energie, často pak nahrazují kvalitnější stravu. Na sladkou chuť si dotyčný 
konzument postupně více a více zvyká, následně ji i vyžaduje a méně sladké mu nestačí. 
Z tohoto pohledu jsou rizikové i nápoje slazené sladidly. Nejsou sice pro tělo ve většině 
případů zdrojem energie, chutnají však sladce. Díky tomu zvyk konzumovat sladké zůstává. 

Velmi nevhodné, ale bohužel dětmi často konzumované, jsou 
kolové nápoje. Pro svůj vysoký obsah fosforu způsobují 
nerovnováhu vápníku a fosforu v krvi. Následně se tělo snaží 
tuto nerovnováhu vyrovnat vyplavením vápníku z kosti. Při 
dlouhodobém působení může být konzumace kolových nápojů 
příčinou snižování kostní hustoty. V dětském věku je pití 
kolových nápojů obzvláště nebezpečné, neboť se kostní tkáň 
teprve tvoří. 

Taktéž nápoje obsahující kofein a jemu podobné psychoaktivní látky jsou pro děti 
nevhodné. Nacházejí se nejčastěji v kávě nebo v tzv. energetických nápojích. Zdrojem však je 
také silný zelený nebo černý čaj. Mezi nežádoucí účinky kofeinu patří např. působení 
úzkostných poruch či poruch spánku, problémy s trávicím systémem (refluxní choroby, 
žaludeční vředy) a u citlivých osob může vyvolat migrény. Dětský organismus je v mnoha 
ohledech citlivější k různým podnětům a nápoje obsahující kofein jsou pro něj velkým 
rizikem. 

U dětí by mělo být střídmé i pití sycených nápojů. Sycené nápoje jsou velmi osvěžující a díky 
tomu se jich vypije daleko nižší množství, než je aktuální potřeba vody v organizmu. Navíc 
mohou způsobovat různé žaludeční obtíže. Je proto dobré vybírat si je jen občas a spíše 
v mírně sycené variantě. 

I konzumace minerálních vod má svoji míru. Pro každodenní konzumaci se doporučují slabě 
mineralizované vody s celkovou mineralizací v rozmezí 150 – 500 mg/ l (údaj o celkové 
mineralizaci je uveden na většině balených vod). Vody s vyšší celkovou mineralizací nejsou 
vhodné pro každodenní konzumaci, protože mohou podporovat tvorbu ledvinových, 
močových a žlučových kamenů a zvýšit krevní tlak. 

Zdroj: Základní metodický materiál: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu 
žáků na 1. stupni ZŠ dostupné na http://pav.rvp.cz 

 



Díl 9. 

Jak se jako rodič můžete zapojit do programu Pohyb a výživa? 
V oblasti výživu můžete pro své dítko udělat skutečně mnoho. Je jasné, že děti napodobují své 
rodiče a výjimkou není ani nápodoba výživového chování. Rodiče tak ovlivňují své děti nejen 
výchovou a tím co dětem říkají, ale zejména tím, jak se sami chovají. Výrazně tak mohou 
formovat výživové zvyklosti svých dětí a značně přispět k jejich budoucímu zdraví a to jak 
pozitivně, tak negativně.  

 

Dohlédněte, aby dítě pravidelně snídalo 
Ačkoli se to nezdá, organizmus je po noci sice odpočinutý, nicméně potřebuje dodat energii, 
aby mohl správně fungovat celé dopoledne. Bez vydatné snídaně, která tvoří 25 % celkového 
denního energetického příjmu, toho ale nedocílíme. Stejně jako je důležité dodat tělu snídaní 
potřebné živiny, musíme také nápojem doplnit tekutiny, které jsme dýcháním v průběhu noci 
ztratili. Proto jako rodič podpořte své dítko u snídaně, kterou mu třeba i nachystáte. Nemáte-li 
ani Vy, ani Vaše dítě ráno na snídani čas, zkuste vstávat o deset minut dříve a vyšetřit tak na 
snězení snídaně alespoň nějaký čas. Pokud chcete podávat na snídani čaj, je vhodné si jej 
předchystat již večer a nechat v termosce, aby zůstal příjemně teplý. Uspoří Vám to několik 
minut drahocenného času, které můžete věnovat náležitému vychutnání snídaně. Někdy se 
může stát, zejména u mladších dětí, že ráno trpí nevolností a není možné, aby snědli celou 
snídani doma. V tom případě se zkuste domluvit třeba jen na malém jogurtu s půlkou banánu, 
či alespoň půlce banánu a skleničce vody. Zbytek snídaně zabalte dítěti do školy, aby si ji 
mohlo sníst ve  školní družině nebo ještě před začátkem vyučování. 

 

Dopolední svačinka 
Zapomínat by se nemělo ani na plnohodnotnou dopolední svačinku, ideálně opět přinesenou 
z domova, vždy obohacenou kouskem ovoce či zeleniny. Takto alespoň máte pod kontrolou, 
co Vaše dítko jí a víte, že nemrhá svým kapesným za drahé, nutričně nevhodné potraviny. 
Svačinka by měla obsahovat u dětí složky ze všech pater Pyramidy výživy pro děti. Dítěti 
nechte možnost spolurozhodovat o tom, co za svačinu si do školy ponese („Chceš raději 
hrušku nebo jablíčko?“), snížíte tím nežádoucí nošení nesnědených svačinek zpět domů.  

 

Oběd 
Česká republika má unikátní systém školních jídelen, které musejí respektovat přísná 
hygienická pravidla a také dodržovat spotřební koš, který zabezpečí, aby děti dostávaly 
všechny živiny, které potřebují a zároveň se naučily jíst mnohé, pro ně méně známe 
potraviny. Podpořte proto své ratolesti k návštěvě školní jídelny! Jistě máte možnost se  
i z domova podívat, co má dítě následující den k obědu. Proto, pokud je název pokrmu méně 
tradiční, vysvětlete mu, co jej čeká, aby se neostýchalo předložený oběd ochutnat (např. 



čevapčiči je taková malá sekaná, bude ti chutnat). Ptejte se, co mělo dítko k obědu, jak mu 
chutnalo a kolik toho snědlo. 

 

Odpolední svačinka 
Mezi obědem a večeří by byla příliš dlouhá pauza mezi jídly, proto je potřebné zařadit také 
odpolední svačinku. Proč byste po příchodu z práce a školní družiny nemohli připravit něco 
chutného společně se svým potomkem? Je dokázané, že pokud se dítě podílí na přípravě 
pokrmu, je ochotnější jej pak ochutnat. Toho můžete využít při zařazování méně oblíbených 
nebo nových potravin do jídelníčku dítěte. 

 

Večeře 
Večeře by měla být podávána 2 – 3 hodiny před ulehnutím do postele, u dětí spíše 2 hodiny 
před spaním. Měla by být lehce stravitelná, ale složená ze všech pater pyramidy. Důležitá je 
také kultura stolování. Není dobré, pokud každý člen rodiny jí odděleně ve svém pokoji. 
Udělejte z večeře rodinnou „oslavu“, povídejte si, samozřejmě s prázdnou pusou, natáhnete 
tím čas, kdy pokrm jíte a signál o tom, že jste již sytí, stihne doputovat ze žaludku do mozku a 
pokud jej poslechneme, zabrání tak přejedení.  

Při společné večeři by se neměla probírat nepříjemná témata, neměli by se členové rodiny 
hádat a křičet na sebe. Dítě si pak konzumaci jídla může spojit s těmito negativními prožitky, 
což se v budoucnu může projevit v podobě poruch příjmu potravy. 

 

Buďte trpěliví! 
Studie dokázaly, že dítě musí novou potravinu ochutnat zhruba 10krát, než si zvykne na její 
chuť a přijme ji. Nové potraviny zařazujte nejdříve v menším množství, jako součást pokrmu, 
až poté jako hlavní část daného jídla. Zároveň se snažte vyvarovat rozdělování potravin na 
zdravé a nezdravé, dítě potom může získat pocit, že „co je zdravé není dobré“, což jistě 
nechceme. Sladkost by zároveň neměla být odměnou nebo motivací, aby dítě udělalo to, co je 
po něm požadováno. 

 

Jak bude program Pohyb a výživa realizován?  
Škola má za úkol vytvářet podmínky pro optimální pohyb a výživu žáků během pobytu ve 
škole a ve spolupráci s rodinou vést děti ke zdravému životnímu stylu. Program dětem 
objasňuje šest priorit (VI P) v jejich pohybovém a výživovém režimu a Vy, rodiče, se rovněž 
můžete do programu zapojit. Máte hned tři možnosti, jak to udělat:  
 
1) zlepšit pohybový a výživový režim svých dětí i celé rodiny podle návodu vyjádřeného  
v pyramidách pohybu a výživy v pracovních sešitech žáků, 
 



2) aktivně přispět k realizaci programu na školách (spolupráce se školou, vedení kroužků, 
spoluúčast na Dnech zdraví, Týdnech zdraví apod.), 
 
3) průběžně hodnotit program Pohyb a výživa na webových stránkách Pohyb a výživa: 
http://pav.rvp.cz/ 
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Užitečné www stránky s výživovou tématikou 
Webům věnujícím se výživě je nepřeberné množství, stejně jako různých „výživových 
poradců“, kteří projdou několikahodinovým školením a stanou se „odborníky“. Zde 
předkládáme alespoň malý vzorek těch webových stránek, které jsou věrohodné, případně 
spravované a zaštítěné odbornou institucí. 

 

Víš, co jíš? 
Portál http://www.viscojis.cz/ nabízí množství pěkně zpracovaných informací na 
témata Zdravé stravování a výživa, zajímá se i o Onemocnění související 
s výživou, v neposlední řadě se věnuje Zacházení s potravinami a radí Jak 
potraviny nakupovat. Portál je podporován jak ministerstvem zemědělství, tak 
ministerstvem zdravotnictví. 

 

Informační centrum bezpečnosti potravin 
Stránky www.bezpecnostpotravin.cz vznikly v rámci činnosti Informačního centra pro 
bezpečnost potravin (dále ICBP), které je koncipováno především jako komunikační centrum 
směrem k veřejnosti. Cílem webových stránek je především poskytnout široké veřejnosti 
včasné, přesné a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin od farmy ke 
spotřebiteli (včetně krmiv). Webové stránky poskytují základní informace o problematice 
bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci České republiky. K dispozici jsou 

informace z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), 
tiskové zprávy dozorových orgánů, hlášení Systému rychlého 
varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktualizované informace  
o možných rizicích z potravin, hygieně při manipulacích 
s potravinami, ale i výživová doporučení. Web je spravován 

ministerstvem zemědělství, stránku s podobným zaměřením a spravovanou stejnou institucí, 
najdete také na adrese: http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/.  

 

 



Rodiče a školní jídelny.cz 
Na webových stránkách http://rodiceaskolnijidelny.cz/ můžete nalézt množství užitečných 
informací jak týkajících se, jak název napovídá, školních jídelen a školního stravování, tak 
také články zaměřující se na výživu dětí, které výstižně popisují nejrůznější témata spojená 
s dětským věkem. 

 

Vím, co jím 
Asi jste si již všimli na mnoha potravinách loga Vím, co jím. Kromě 
označování potravin, které splňují zásady pro jeho udělení, můžete 
načerpat informace v oblasti výživy i v oblasti pohybu na stránkách  
www.vimcojim.cz/cs. Naleznete zde i zajímavé recepty, například na 
sezónní potraviny. 

 

Společnost pro výživu 
Společnost pro výživu byla založena v prosinci 1945 jako občanské 
sdružení odborníků a pracovníků v oboru lidské výživy, páteří její 
činnosti je dobrovolné sdružování a spolupráce odborníků i 
profesionálů ze všech oborů lidské výživy. Společnost pro výživu 

vydává časopis Výživa a potraviny, nyní jako dvouměsíčník. Stálou přílohou časopisu je 
Zpravodaj pro školní stravování. Více informací naleznete na http://www.vyzivaspol.cz/. 

 

Výživa dětí 
Poradenské centrum Výživa dětí http://vyzivadeti.cz/ je 
provozováno Občanským sdružením Výživa dětí, které se snaží 
aktivně podporovat zdravý životní styl dětí, především podporou 
vhodného stravování. Členy jsou přední odborníci z oblasti 
pediatrie a nutričního poradenství, kteří zaručují vysokou 
odbornou úroveň poskytovaných služeb a zajišťují, aby veškeré 
aktivity byly v souladu s nejnovějšími poznatky o zdraví dětí a jejich výživě. 

 

Státní zdravotní ústav 
Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz je zdravotnické zařízení a je oprávněn zpracovávat 
za účelem přípravy podkladů pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých 

trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících 
onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s 
předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení 
nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici 
fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a 



o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví. 

 

Světová zdravotnická organizace 
Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Světová zdravotnická 
organizace (World Health Organization) mezinárodní 
technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje 
programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a 
usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti organizace je dosažení co 
nejlepšího zdraví pro všechny. Více informací naleznete zde: http://www.who.cz/. 

 


