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Racionální výživa 



Zdravá výživa 

Zdravá výživa má pro člověka veliký význam a 

souvisí se zdravým životním stylem, který 

napomáhá k prevenci civilizačních chorob, ale  

také k prevenci chřipek a nachlazení v období 

epidemií. 

Zdravá strava je velmi důležitý činitel, který ovlivňuje 

kvalitu života a celkové zdraví člověka. 

Zdravě žít = zdravě jíst + dostatečně se pohybovat 



Složení stravy 

Strava obsahuje různé živiny. 

Neexistuje potravina, která by obsahovala všechny živiny najednou. 

Strava musí obsahovat tyto základní živiny: 

 bílkoviny 

 cukr a škrob 

 tuky 

 vlákninu 

 vodu 

 vitaminy 

 minerální látky 



Vypište druhy potravin bohaté na: 

 

BÍLKOVINY  

CUKRY 

TUKY 

VLÁKNINU 



OPKOVÁNÍ  



Základní živiny 

Bílkoviny 

= základní stavební látky pro stavbu tělesných tkání. 

Zdravá strava předpokládá zastoupení: 

Cukr a škrob 

= nejrychleji využitelný zdroj energie pro lidský organismus; 

okamžitě se spaluje. Nadměrné množství cukru se přeměňuje v tuk   

a ukládá se v těle. 

živočišných bílkovin (obsažené zejména v mase, vejcích mléce)  

rostlinných bílkovin (obsažené zejména v obilovinách a luštěninách) 

Vyskytují převážně v rostlinných potravinách (brambory, 

obilniny).Dalšími zdroji jsou sladkosti, cukrovinky a slazené nápoje. 



Základní živiny 

Tuky 

= zajišťují udržení tělesné teploty, mechanickou ochranu 

orgánů, jsou zdrojem energie pro metabolismus buněk, jsou 

nositeli nezbytných látek jako jsou esenciální mastné kyseliny 

nebo vitaminy rozpustné v tucích (A,D,E,K). 

Ukládají se v těle jako zásobní látka a při fyzické námaze se 

uvolňují jako energie. 

Zdrojem tuků jsou potraviny jak živočišného původu (máslo, 

sádlo, maso, mléko), tak rostlinného původu (slunečnicový, 

řepkový, olivový olej; mák, len) 



Vláknina 

= zlepšuje práci střev (umožňuje lepší průchod potravy 

střevy) a zvyšuje objem stravy – na první pohled se sní 

větší porce, ale protože tělo neumí energii obsaženou ve 

vláknině využít, nezvětší se množství přijaté energie. 

Je obsažena např. v celozrnném pečivu, luštěninách, ovoci 

a zelenině. 

Nezbytnou součástí příjmu vlákniny je dostatečná 

konzumace tekutin. 



Základní živiny 

Vitaminy 

 rozpustné ve vodě (C a vitaminy skupiny B) 

= každý má specifickou funkci – např.:  

 podporují imunitní systém (vitamin C) 

 působí jako antioxidanty (vitaminy C, E) 

 podporují využití živin či nervovou funkci (vitamin B) 

Většinou si je tělo neumí vytvořit samo - např.: 

 vitamin C lze čerpat z ovoce a zeleniny 

 vitaminy B a E např. ze semen a ořechů 

Vitaminy dělíme podle vlastností na: 

 rozpustné v tucích (A,D,E,K) 



Základní živiny 

Minerální látky 

= plní v těle mnoho nezbytných funkcí – jsou např. nezbytné pro 

růst kostí a zubů (fosfor, vápník), pro tvorbu krvinek (železo), pro 

správnou funkci štítné žlázy (jód), správné využívání vody v těle 

(sodík, draslík), zdraví vlasů a pokožky (křemík, zinek). 

Zdrojem minerálních látek je maso, ryby, zelenina, luštěniny, 

semena a ořechy. 



Hodnota stravy 
Energetická 

Biologická 

= množství energie, které se uvolní z potraviny při jejím využití v 

organismu –  měří se v jednotkách kcal nebo kJ (1 kcal = 4,2 kJ) 

= obsah biologicky významných látek pro správnou funkci 

tělesných orgánů (zejména vitamíny, bílkoviny, minerální látky 



Energetický výdej a spotřeba 

Pokud je člověk obézní a chce snížit svou váhu                          

– výdej kalorií musí být vyšší než příjem. 

Člověk                 

v pásmu 

podvýživy  

by měl zvýšit 

příjem kalorií 

nad výdejem.   

Člověk by měl přijímat tolik kalorií, aby si udržel (dosáhl) 

ideální váhu. 

Obr. 1  
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