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Mnoho zdravotních poruch je přímo či nepřímo spojeno s výživou. Vztah mezi výživou a nemocí je 
často velmi složitý a k rozvoji onemocnění přispívají kromě stravy také jiní činitelé, například dědičnost, 
míra pohybové aktivity, kouření a stres. Z pohledu výživy se většinou jedná o dlouhodobý nadbytek nebo 
nedostatek některých živin ve stravě či nevhodnou skladbu stravy. Mezi nejzávažnější nemoci spojené 
s výživou patří srdečně cévní a nádorová onemocnění, obezita, cukrovka a poruchy příjmu potravy.  

Ateroskleróza je nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých stá-
tech Evropy a USA. Postihuje cévy, které postupně tvrdnou, ztrácejí 
pružnost a jejich průsvit se zužuje. Takto nemocná céva pak vypadá 
jako staré vodovodní potrubí, ve kterém jsou tlusté vrstvy usazenin, 
které brání průtoku vody. V cévě tyto usazeniny nazýváme atero-
sklerotické pláty. Ty omezují průtok krve cévou a následkem toho 
jsou některé části těla nedostatečně zásobovány kyslíkem a živinami. 

Ateroskleróza se ohlásí, až když dojde ke kritickému zúžení 
cévy nebo jejímu úplnému uzávěru. Projevy jsou potom velmi 
rozmanité a závisí na části těla, ve které se postižená céva nalézá 
a kterou zásobuje kyslíkem a živinami. 

Uveďte příklady projevů aterosklerózy v těle:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(Např. mozková mrtvice)

Vznik a rozvoj aterosklerózy závisí na mnoha faktorech. Některé 
ovlivnit nemůžeme, jiné ano. Riziko vzniku je vyšší například u mužů 
a ve vyšším věku. Co ovlivnit můžeme, je naše strava, kuřácké návyky 
a pohybová aktivita. 

Ateroskleróza

VÝŽIVA A NEMOCI
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Ke vzniku aterosklerózy přispívají potraviny s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin (a), 
cholesterolu (b), trans nenasycených mastných kyselin (c), jednoduchých cukrů (d) a soli (e).

 Uveďte příklady těchto potravin:

a)  .............................................................................................................................................

b)  .............................................................................................................................................

c)  .............................................................................................................................................

d)  .............................................................................................................................................

e)  .............................................................................................................................................

Uveďte, které potraviny bychom naopak měli zařadit do našeho jídelníčku jako ochranu proti 
rozvoji aterosklerózy:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Více než polovina dospělých osob u nás trpí nadváhou či obezitou. 
I u dětí a dospívajících jsou nadváha a obezita stále častější. Základní 
příčinou obezity je nerovnováha mezi energií, kterou přijmeme v jídle 
a pití, a energií, kterou vydáme. Nevydaná energie se v těle ukládá do 
tukových zásob. Na vznik obezity má vliv také dědičnost, rodinné zvyk-
losti, výchova a mnoho dalších faktorů. 

Podle toho, kde se tuková tkáň nejvíce hromadí, rozlišujeme obe-
zitu typu jablko a hruška. 

Nadváha a obezita
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Uveďte, který typ se častěji vyskytuje u žen, který u mužů 
a ve kterých částech těla se tuková tkáň hromadí.  

Obezita 
typu jablko

Vyskytuje se časteji 
  muži              ženy

Tuk se ukládá více v oblasti:

Obezita 
typu hruška

Vyskytuje se časteji 
  muži              ženy

Tuk se ukládá více v oblasti:

Který typ obezity je pro zdraví nebezpečnější? 

Obezita se podílí na mnoha zdravotních problémech. Vyjmenujte alespoň pět z nich:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Spočítejte si ze své váhy a výšky svůj Body Mass Index (BMI) a v percentilových grafech 
na konci sešitu vyhledejte, do jakého percentilového pásma spadáte:

BMI = váha (kg)/(výška v cm)2

Můj BMI: .............................................................................

Můj BMI je na ….............................................. percentilu
 

Percentilové pásmo Hodnocení
méně než 97 obézní
90 – 97 nadměrná hmotnost 
75 – 90 zvýšená hmotnost
25 – 75 proporcionální (v normě)
10 – 25 štíhlé 
méně než 10 hubené 

Víte, že …
Zejména u dospívajících chlapců nemusí vždy vyšší hodnoty BMI znamenat zvýšený podíl tukové 

hmoty? Je nutno přihlédnout také k rozvoji svalové hmoty.  
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Cukrovka je celoživotní onemocnění, které 
zkracuje život postižených v průměru o 10 let. Při 
cukrovce je narušena látková přeměna sacharidů, 
tuků, bílkovin, vody a elektrolytů. Dochází ke 
změnám na buněčné úrovni a často i orgánovým 
komplikacím. Příčinou většiny těchto změn je 
zvýšená hladina cukru v krvi.

Rozlišujeme dva základní typy cukrovky. Zaškrtněte správnou možnost:

Cukrovka      1. typu     2. typu   vzniká v důsledku nedostatečného účinku inzulinu 
a základní léčbou je dieta.

Cukrovka      1. typu     2. typu   vzniká v důsledku nedostatečného vylučování inzulinu 
slinivkou břišní a vyžaduje léčbu inzulinem. 

Který typ cukrovky začíná ve většině případů v mládí a který ve vyšším věku? 

Cukrovka 1. typu:      Cukrovka 2. typu:    

Příčinou cukrovky 2. typu je ve zejména nevhodný životní styl. 
Víte, co může zvyšovat riziko jejího vzniku?

Jaké jsou příznaky cukrovky 1. typu?

  časté močení   únava a podrážděnost   zrakové halucinace

  poruchy sluchu   aceton v moči a v dechu    ztráta pocitu žízně

  trvalá žízeň   nízká hladina cukru v krvi

U cukrovky 2. typu jsou tyto příznaky většinou méně výrazné a nemoc je často rozpoznána až po ně-
kolika letech, kdy už se vyskytují různé zdravotní komplikace. Často je cukrovka 2. typu zjištěna náhodně 
při preventivní prohlídce, která odhalí vysokou hladinu cukru v krvi.

Víte, že ...
Bez dobré léčby může vést cukrovka k závažným zdravotním komplikacím? Těmito komplikacemi 

jsou ze všech diabetiků nejvíce ohroženy právě děti a mládež, protože žijí s tímto onemocněním nejdéle. 

Cukrovka
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Osteoporóza je poměrně časté onemocnění osob ve vyšším věku. Dochází při něm k uvolňování 
vápníku z kostí a řídnutí kostní hmoty.  

Jak se osteoporóza projevuje?

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Víte, jak je možné chránit se před osteoporózou již od dětství? Vyberte správné odpovědi:

   dlouhodobě nízkým přívodem vápníku ve stravě 

   dostatečným přívodem jódu v potravě 

   sedavým způsobem života

   dostatečným přívodem rozpustné vlákniny

   dostatečným přívodem vitaminu D 

   kouřením tabáku

   dostatečným přívodem vápníku v potravě již od dětství

Víte, že …
Nejvíce kostní hmoty se vytvoří do věku asi 30 let? Poté kostní hmo-

ty postupně ubývá. Co nejvíce kostní hmoty bychom si proto měli vytvořit 
v dětství, během dospívání a v časné dospělosti a během dalšího života se 
snažit toto množství v co největší míře zachovat.  

Na vzniku zubního kazu se podílí bakterie 
přítomné v dutině ústní, kvalita zubního povrchu, 
množství a kvalita slin a také některé složky potravy. 

Osteoporóza

Zubní kaz
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Uveďte, která složka potravy se nejvíce podílí na vzniku zubního kazu:

Víte, jaké jsou hlavní možnosti ochrany proti zubnímu kazu?

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

(Např. pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře)

Víte, že …
Ochrana před zubním kazem je důležitá již u malých dětí? Není pravda, že na dočasném mléčném 

chrupu nezáleží. Má-li dítě zkažený mléčný chrup, s velkou pravděpodobností se bude více kazit i chrup trvalý. 
V případě předčasného vytržení zkaženého mléčného zubu navíc nemusí být správně vytvořeno místo pro 
stálé zuby a ty mohou následně růst jinak, než by správně měly. 

Poruchy příjmu potravy jsou závažná duševní one-
mocnění spojená s dodržováním extrémních diet. Mohou 
vyústit ve velké zdravotní potíže, které v krajním případě 
končí i smrtí pacienta. Nebezpečí těchto onemocnění se 
skrývá v tom, že vznikají nenápadně a pomalu. Ve většině 
případů trvá měsíce až roky, než si prvních známek nemo-
ci všimne někdo z blízkého okolí nemocného. 

Představte si, že máte podezření, že váš/vaše nejlepší 
kamarád/ka trpí některou z poruch příjmu potravy.

Koho byste požádali o radu? 

Poruchy příjmu potravy
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Spojte název nemoci s jeho příznaky:

mentální anorexie Duševní onemocnění, při němž pacient opakovaně konzumuje velké 
množství potravy, která je často energeticky bohatá. Následně pacienta 
trápí pocity viny a úmyslně snědeného jídla zbavuje zvracením nebo 
užíváním projímadel. 

mentální bulimie Duševní onemocnění, které se projevuje jako touha po co 
nejsvalnatějším těle. Vede k závislosti na náročných posilovacích 
trénincích, na dietách s vysokým obsahem bílkovin a potravinových 
doplňcích. Ať se však postižení snaží sebevíc, se svým tělem nejsou 
nikdy spokojeni.

bigorexie Duševní onemocnění, při kterém postižení konzumují velké množství 
jídla, i když nemají hlad, a nesnaží se jej následně zbavit. Záchvaty 
přejídání se někdy střídají s omezováním se v jídle až hladověním. 

orthorexie Duševní onemocnění, při kterém pacient trpí přehnaným a často 
i neodůvodněným strachem z tloušťky, má o svém těle zkreslené 
představy a záměrně hladoví. Nízkou tělesnou hmotnost se pak snaží 
udržet za každou cenu.

záchvatovité 
přejídání

Duševní onemocnění, které se projevuje jako chorobná posedlost 
zdravým stravováním a přehnané vyhýbání se všemu, co se považuje 
za nezdravé. Nejde o to, kolik, ale co jíst. Postižení jsou přesvědčeni, že 
„když bude jejich strava dokonalá, bude v pořádku i všechno ostatní“. 
Nakonec je zdravému stravování podřízen celý život nemocného.

Víte, které organizace pomáhají osobám ohroženým některou z poruch příjmu potravy?  
Vyhledejte a uveďte alespoň dvě: 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Víte, že ...
Až u 50 % dívek s anorexií vznikne časem 

bulimie? Navíc v mnoha případech se bulimie 
vyskytuje současně s mentální anorexií. Léčba je 
náročná a trvá dlouhou dobu. Ne vždy se léčbou 
dosáhne úplného vyléčení.
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Nákazy z potravy jsou infekční onemocnění přenášené 
prostřednictvím potravin a vody. Onemocnění vyvolávají 
různé mikroorganizmy, jako jsou bakterie, viry, plísně nebo 
parazité, které pronikají do našeho organizmu ústy. Jejich 
průběh ovlivňuje druh a množství mikrobů a individuální 
reakce našeho organizmu na jejich vniknutí. 

Nejčastějšími nákazami z potravy jsou v České republice 
kampylobakterióza a salmonelóza, ročně jimi onemocní až 
30  000 osob. Mezi další nákazy patří například žloutenka, 
úplavice  a toxoplasmóza. 

K přenosu mikroorganizmů do jídla může dojít dvěma 
způsoby, nazýváme je primární nebo sekundární. 

Zaškrtněte správnou odpověď:

K      primární            sekundární nákaze dochází požitím potraviny pocházející přímo 
z nemocného zvířete.

K      primární            sekundární nákaze dochází požitím původně nezávadné  
potraviny, která byla kontaminována až stykem s infikovaným zdrojem.

Původně nezávadná potravina může být kontaminována mikroby v průběhu jejího zpracování, 
skladování nebo dopravy. Uveďte možné zdroje infekce:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(Např. špinavé ruce)

Nákazy z potravy
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Které potraviny jsou nejčastější příčinou nákaz z potravy?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Přiřaď správně příznaky k názvům onemocnění:

Salmonelóza Onemocnění přichází náhle a projevuje se horečkou, nechutenstvím, 
únavou, nevolností, zvracením, bolestmi svalů a kloubů, tmavou močí 
a může dojít i na zežloutnutí kůže a bělma. Játra mohou být zvětšená. 
Postihuje především děti a je vysoce nakažlivé. 

Toxoplasmóza Onemocnění se projevuje průjmy, horečkou nad 39 °C, bolestmi 
břicha, zvracením a křečemi v břiše. Průjem může trvat až několik dní, 
zpočátku je kašovitý, záhy se ale mění na vodnatý, zelenavý. Nemocný je 
ohrožen zejména velkou ztrátou tekutin.

Žloutenka typu A Onemocnění se projevuje zvýšenou teplotou, bolestmi hlavy a svalů, 
únavou. Může napadnout i samostatné orgány – oko, mozek a jiné –  
a příznaky jsou pak umístěny do příslušné oblasti. Infekce často 
proběhne nepozorovaně. Pokud onemocní toxoplasmózou těhotná žena, 
může těhotenstvé skončit i potratem nebo těžkým poškozením plodu.  
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Doplňte

S_ _ _ _ _ E _ _ _ A

 µ původcem onemocnění je ba _ te_ _ e
 µ zdrojem nákazy je nejčastěji dr _ _ _ _ í maso a v_ j _ e
 µ ničí ji bezpečně teploty nad …...... °C.

 µ ve zmr _ ž_ _ ém mase mohou přežívat několik m _ sí _ ů

T_ X _ _ _ _ Z _ _ _ A 

 µ původcem onemocnění je p_ ra _ _ t
 µ ke svému životu potřebuje více organizmů, množit se však dokáže pouze 

ve střevech k_č _ _ _ _ _ ých šelem

 µ  zdrojem nákazy může být trus k_ _ _ y, mnohem častěji je to s_ r _ _ é nebo 
nedostatečně t _ p _ l _ ě zpracované m _ _ _

 µ spolehlivě ho ničí teploty nad …..... °C a také mražení při -20 °C.

Ž_ _ _ _ _ N _ _  typu A

 µ původcem onemocnění je v _ r _ s

 µ je typickým onemocněním š _ _ _ _ _ _ ch ru _ o _. 

 µ je odolný vůči n _ _ _ _ m teplotám a dokonce i v mrazech může dlouho přežívat

 µ v a _ _ m ho bezpečně zničíme po 5 m i _ _ _ á ch 

 µ onemocnění můžeme předejít včasným o č _ _ v _ _ ím

Uveďte základní pravidla bezpečného zacházení s potravinami:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

(Např. potraviny chráníme před hmyzem, hlodavci a domácími mazlíčky) 
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Chladnička zpomaluje růst většiny mikroorganizmů a pomáhá udržovat potraviny v čerstvém stavu. 
Každá potravina v ní má své místo. 

Vepište čísla jednotlivých potravin do příslušných míst v chladničce.

1 čerstvé maso

2 syrové ryby

3 ovoce

4 zelenina

5 vejce

6 sýry

7 mléko

8 nápoje
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 Doplňte do vět:

Uvařený pokrm je třeba do ….. hodin ochladit nebo zmrazit. 
Do této doby       počítáme       nepočítáme čas, kdy bylo jídlo na stole. 

Jestliže jídlo necháte stát při …........ teplotě déle než ….. hodiny, přítomné bakterie 
se mohou pomnožit do takového množství, že požití jídla již není bezpečné 
a je lepší ho vyhodit. 

Zbytky jídla, jsou-li vhodně skladovány, je nejlépe spotřebovat do …... dnů. 

Které způsoby rozmrazení potravin jsou bezpečné z hlediska pomnožení mikroorganizmů?

    pomalé rozmrazení v chladničce

    rozmrazení v mikrovlnné troubě 

    rozmrazení při pokojové teplotě

    rozmrazení v teplé vodě

Příklad z praxe: 
Rodina Boučkových měla v sobotu na oběd pečené kuře 

s  rýží a zeleninový salát. Maminka naporcovala na krájecím 
prkénku syrové kuře a dala je péci do trouby. Na stejném prkén-
ku nakrájela cibuli, kterou dala do hrnce osmažit, přidala rýži 
a vše zalila vodou. Nakonec pečlivě omyla syrovou zeleninu, na 
prkénku ji nakrájela a dala do salátové mísy na stůl. Asi za dvě 
hodiny přišly děti s tátou domů a všichni se společně naoběd-
vali. V pondělí propukla u všech členů rodiny salmonelóza. Při 
šetření se zjistilo, že zdrojem nákazy byl zeleninový salát. 

Vysvětlete, proč nebylo zdrojem nákazy kuře, které je rizikovou potravinou, ale zeleninový 
salát, přestože všechnu zeleninu maminka důkladně omyla?

Víte, že …
Některé druhy ovoce a zeleniny není potřeba chladit? Jedná se například o exotické ovoce (zejména 

banány), rajčata, fazolové lusky, okurky a další. Ovoce a zelenina, které ještě musí dozrát, do chladničky 
nepatří, dozrává nejlépe při pokojové teplotě. Při poruše či výpadku proudu je chladnička schopná udržet 
potraviny při bezpečné teplotě po dobu přibližně 5 hodin.
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))

Jak vyhledávat v percentilovém grafu: 
Grafy jsou zvlášť pro dívky a zvlášť pro 
chlapce. Podle svého pohlaví si v příslušném 
grafu vyhledej na vodorovné ose svůj věk 
a vyznač ho na ose. Na svislé ose si vyhledej 
svůj BMI a také ho vyznač na ose. V místě, 
kde se protnou kolmé čáry vcházející z bodů 
na osách, si zakresli bod. 

V grafech jsou vyznačeny hodnoty 
hlavních percentilů (3., 10., 25., 50., 75., 
90., a 97.). Padesátý percentil (prostřední 
silná čára) vyjadřuje nejčastější hodnotu 
v české populaci. Hodnoty směrem naho-
ru od střední čáry odpovídají hodnotám 
vyšším než průměr populace pro daný 
věk, hodnoty směrem dolů odpovídají 
hodnotám nižším než průměr.


