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Jaká budou důležitá témata v dalších 

letech ? 

• Nutriční terapeuti budou stále potřeba ! 

 

• Ve vztahu k veřejnosti – nositelé pravdivých informací o výživě, 

které mají vědecký a ověřený základ 

 

• Konfrontace s oblastí byznysu ve výživě – aloe vera, kokosový 

olej, chlorela apod. 

 

• Nové a nové diety „zázračné diety“ tvářící se jako vědecky 

ověřené – modifikace paleo, krevních skupin apod. – sousloví 

„vědecky doloženo“ 

 

,  



• Nutnost kontinuálního vzdělávání nejen vysoce odborného a 

úzce specializovaného 

 

• Ale i sledování, komentování a vysvětlování právě v oblastech 

nových trendů v potravinářském i „výživově-doplňkovém“ oboru 

 

• Nutriční terapeut  garant kvality a relevance informací o výživě 

pro běžnou veřejnost 

 

• Rok 2023 a EFSA má stále 4 tisíce čekajících zdravotních 

tvrzení 

 



Jaká budou důležitá témata v dalších 

letech ? 

    Těžiště jejich práce se postupně změní, dosahujeme stropu v 

kvalitě složení stravy, rozvírající se nůžky…  

• - u dětí klesá LDL, ale klesá i HDL 

 

• Neměli by být nutriční terapeuti více vzdělávání v problematice 

vhodné pohybové aktivity ?  

 

• Pohybová aktivita je zejména v rámci nejčastějších diet – 

nízkochol., pro snížení TK, nebo ovlivnění diabetu 2. typu   

 



Jaká budou důležitá témata v dalších 

letech ? 

    BMI, fit- fat, unfit-unfat  - zásadní téma světového kongresu 

výživy 

• Jsou naše doporučení stejně sofistikovaná jako doporučení 

dietní ? 

• ….x mg sodíku, nepřekročit příjem fosforu o ..x mg 

• a pak se projděte ?  

 

• Špatně nastavená strava může pacienta velmi poškodit, ale to 

platí i pro špatně nastavené  doporučení k pohybové aktivitě 

 

• Naštěstí to platí jen pro malou část pacientů 



Jaká budou důležitá témata v dalších 

letech ? 
    Pitný režim a fungování mozku, nebo probiotika a reakční rychlost 

 

a) Pitný režim a riziko „dehydratce“ , je výrazně větší problém u žen, 

než u mužů 

Studie izoenergetický výdej energie u žen i mužů a po 45 minutách 

test pozornosti a řešení problémů, již po prvním bloku statisticky 

významný rozdíl v chybovosti u žen, na rozdíl od mužů, 3 bloky 

 

b) Ozdravení střevní mikroflóry vede ke zvýšení reakční rychlosti u 

sledovaných osob 

 

c) Malé množství mléčného tuku může mít přínos k prevenci 

osteoporózy – nemusí to vést ke změně výživových doporučení 

 

Složky výživy nejsou jen „na jedno použití“ 

 



Problematika tuků  

• Ztužené tuky považujeme za vyřešené - praktický zákaz v USA, 

uvažuje se o zákazu v EU 

 

• Nově prokázán vliv trans-mastných kyselin i na fungování 

mozku  

• Snížení výskytu agresivních epizod mezi mladistvými  

 

• Apelujeme na nasycené mastné kyseliny a ztužené tuky ale … 

•  ujel nám vlak ve sacharidech, nikoliv však v cukrech, ale 

škrobech 

 



Rozdělení sacharidů 

• Nedostatek -  zelenina – zdroj vlákniny, sytivá, ale ne tak chutná jako 

škroby a cukry, vybíráme chutí,  ……drahé,  

 

• Vláknina snižuje chuťovou výraznost 

 

• Vláknina zpomaluje nástup hladu, pocit plného žaludku, ale nevyvolá 

libé pocity – hedonický efekt cukrů a tuků 

 

 

 



Rozdělení sacharidů 

• Cukry – vnímáme jako sladké, sladká je „nebezpečná“ na tloušťku 

 

• Přebytek -  pečivo, těstoviny, rýže, brambory – levné, chutné, 

škrobové sacharidy  

 

 

• Nadbytek v porovnání s bílkovinami, rostou rychleji než cukry, falešný 

pocit bezpečnosti, nevnímáme jako sladké 

 

 

• Škroby nemají zásadní rozdíl v GI na rozdíl od cukrů – sacharóza vs. 

fruktóza na hladinu cholesterolu 

 

• Raději zakážeme tuky a cukry 

 



Poplašné zprávy 

• Cukr jed !!! 

• Zakažte cukry… 

 



Cukr je ve skutečnosti formou závislosti. Zbavit se 

touhy po sladkých pokrmech je stejně obtížné jako 

zbavit se kouření. 

Paul van der Velpen 



Jak přesvědčit pacienty ke 

zdravému životnímu stylu když 

nechtějí ? 

 

Zakážeme a zdaníme  
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Sales taxes on alcohol and tobacco will increase to help offset public 

healthcare costs associated with use of the products. The VAT levied on 

sweets, ice cream and soft drinks will also increase.”  

 



Foresight Report, UK 2008 

 

Obezita je multi-faktoriální záležitost  
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Není prokázaná souvislost mezi 

množstvím slazených nápojů a 

obezitou 
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UK:  What do we eat - by energy 

intake 

Source: Food Standards 

Agency 
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Rozdělení sacharidů 

• Mohou za vše cukry ? 

     Asi podobně jako tuky  

• Cukry mohou tvořit 10-15% celkové energie 

• To je cca 15-18 kostek cukru (10%) 

• Až 25 kostek (15%) pokud  

• nepřekročím příjem energie 

• Nebo nekompenzuji pohybovou aktivitou 



Sladidla 

• Ti co by je měli používat tak je nepoužívají 

• Nejvyšší konzumace u štíhlých, vzdělaných, nejnižší – obézní 

diabetici   

• Přírodní vs. povolená  

• Stevia vs.aspartam 

• 2013 – opakované potvrzení naprosté zdravotní nezávadnosti 

aspartamu od EFSA 

• Neprokázaná zdravotní závadnost – přesto mají problém  

 

• Nevýhoda: Pocit bezpečí, mohu vypít kolik chci, stírá se 

důležitost adekvátní porce 

 

• Mají nutriční a zdravotní efekt, ale ne výchovný  

 



Jak je přesvědčit ? 

Velmi těžko… 

Přirozený odpor k fyzické aktivitě…… 

 

Zpráva tisku 

Prezident Obama si po ránu zaběhal s ochrankou v Central Parku a pak 

zdravě posnídal cereálie a grepový džus 

 

Prezident nejmenovaného státu si po ránu poležel  pod dohledem 

ochranky v gumovém člunu na rybníce,  zkonzumoval standardní dávku 

alkoholu, kterou jeho lékař nepovažuje za alkoholismus (3 piva, 6 

panáků….), a protože začal kouřit až ve 26 letech, tak si zcela bez 

následného zdravotního rizika vykouřil krabičku cigaret. Díky své 

odpovědnosti tímto chováním výrazně přispěl k naplnění rozpočtu 

ministerstva zdravotnictví, a už se těší jak na příští Země živitelce 

zkonzumuje veškeré klobásy….  



Nejsme v tom sami 

•     Dánsko dnes jako první země na světě zavedlo daň z cukru a 

nasycených mastných kyselin v potravinách. 

•  03.10.2011 

• Dánsko učinilo razantní krok v boji s obezitou. Jako první země na 

světě zavedlo daň z tuků a cukrů  v potravinách.  

• Novinka se bude týkat všech výrobků obsahujících nasycené 

mastné kyseliny - máslo, mléko, maso, polotovary a dále cukrovinak 

a potravin obsahující cukr 

• .. Za každý kilogram nasycených mastných kyselin Dánové zaplatí 

šestnáct dánských korun, přibližně 53 korun českých.  

 

Když nezhubnou a nezačnou se chovat zdravě,  tak aspoň naplníme 

státní rozpočet 

 



Nejsme v tom sami 

•    Do roka a do dne…. 

• 16.11.2012  

• Neúspěch: Daň z tuku a cukru se v Dánsku ruší  

• Tento výnos způsobil, že spotřebitelé odváželi svoje peníze jinam – 

za hranice, aby si nakoupili své oblíbené potraviny tam.  

• Food Navigator - „Odbory dánských potravinářských 

pracovníků prohlásily, že toto opatření vedlo ke ztrátě 1 300 

pracovních míst ve výrobě a prodeji.“  

 

• Podobně  

• Osoby s potravinovými lístky v NY zákaz nákupu cukrem 

slazených limonád…Výlet do vedlejšího regionu nejčastěji NJ 

 

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1308-neuspech-dan-z-tuku-a-cukru-se-v-dansku-rusi
http://www.foodnavigator.com/Legislation/Scrapping-fat-tax-on-Denmark-budget-agenda


Nejsme v tom sami 

 

• British Medical Journal  ceny cílových potravin by musely vzrůst o 

20%, aby to bylo dostatečně odrazující a aby to dostatečně omezilo 

spotřebu a ovlivnilo míru obezity 

 

•  A je zapotřebí, aby tento krok byl spojen s vládními dotacemi 

produkce ovoce a zeleniny, aby to usnadnilo levné nahrazení 

nezdravé volby zdravějším stravováním 

 

• Výsledek 

• Nepodléhejme jednoduchým řešením - nefungují 

• Místo zákazů poskytujme pacientům a klientům zdravé,  ale 

zejména CHUTNÉ recepty 

• Protože ZDRAVÉ = NECHUTNÉ 

http://www.guardian.co.uk/society/2012/may/16/fat-tax-unhealthy-food-effect


                                   Děkuji  

                 za  

           pozornost  


