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Anotace
Tato práce s názvem Složky potravy byla zpracována jako absolventská práce při
ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633.
Práce je zaměřena na jednotlivé složky potravy (Bílkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny,
minerální látky, vláknina) a jejich význam pro člověka, důsledky jejich nedostatku ve
stravě, jejich zdroje v potravě.
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Úvod
Absolventskou práci na téma Složky potravy jsem si zvolil proto, že se o toto téma zajímám už delší dobu. Začal jsem se věnovat posilování, a tak jsem se začal zajímat i o
správnou výživu. Zjistil jsem, že určité složky potravin výrazně ovlivňují jak správný svalový růst, tak i naši energii.
Ovšem díky této práci jsem se dozvěděl spoustu dalších informací, které využiji i
v životě.
Při tvorbě této práce jsem postupoval tak, že jsem hledal informace na internetu i
v časopisech o fitness.
Základními složkami potravy jsou sacharidy (cukry), lipidy (tuky) a proteiny (bílkoviny).
Správná a vyvážená strava obsahuje 60 % sacharidů, 25 % tuků a 15 % bílkovin. Každá samostatná potravina obsahuje různé poměry těchto složek a vodu. Například čistá
šunka obsahuje téměř samé bílkoviny, olivový olej samé tuky a chléb převážně sacharidy. V této práci se na ně podíváme trochu blíže.
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1 Bílkoviny (proteiny)
Bílkoviny jsou základní složkou buněk organizmu. Bílkoviny působí v organizmu jako
základní stavební látky svalů, kostí, chrupavek, buněk a orgánů, fungují jako enzymy,
umožňují transport látek a energie, zajišťují imunologickou obranu a působí jako energetické rezervy.
Bílkoviny jsou využity jako zdroj energie v době, kdy není k dispozici dostatek sacharidů
a tuků. Jedná se o stav hladovění u drastických krátkodobých diet, kdy dochází k již
zmiňovanému úbytku svalové hmoty. Bílkoviny dají našemu tělu největší práci při zpracování v žaludku.

Bílkoviny můžeme rozdělit na:
Živočišné – např. maso, vejce, mléčné výrobky – mají vysokou biologickou hodnotu a
jsou tak pro organizmus hodnotnější.
Rostlinné – např. brambory, luštěniny, sója - jsou pro organizmus méně hodnotné, neboť obsahují méně důležitých aminokyselin.
Denní podíl bílkovin v celkové stravě by měl být asi 15 %. Doporučená denní dávka je
0,8 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti.
Většina sportovců k dosažení nulové dusíkové bilance potřebovala alespoň 1,4 g bílkovin na 1 kg váhy (když se přijatý dusík rovná vyloučenému dusíku, nenastává žádný
růst, ani žádné ztráty). V současné době je uznávanou normou pro příjem bílkovin u
silových sportovců 1,4 – 2,4 g bílkovin na 1 kg tělesné váhy. Široké rozpětí 1,4g – 2,4g
je zde uvedeno záměrně, např. 18 letému začínajícímu cvičenci stačí pro růst svalové
hmoty denní množství bílkovin do 1,4g na 1kg TH, zkušenější sportovec s vyšším podílem aktivní tělesné hmoty a celkově vyšší hmotností se bude pohybovat v příjmu nad 2g
bílkovin na 1kg TH. Vzhledem k praktickým zkušenostem je ale naopak potřeba varovat
i před příliš vysokým příjmem bílkovin - ve skutečnosti u většiny lidí organismus více
než 2,5 g bílkovin na 1 kg hmotnosti není schopen využít. Na tomto místě je třeba opět
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zmínit odlišnosti od profesionálních kulturistů a jejich jídelníčků i s několika kilogramy
masa na den, kteří samozřejmě mají svůj metabolismus a celkové využití živin ovlivněny jinými „prostředky“. Neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by příjem bílkovin
přesahující tyto hodnoty přinášel nějaké významné výhody.
Dwayne Johnson
Herculesova dieta – typický denní kalorický příjem Dwaynea Johnsona během většiny
šestiměsíční přípravy na natáčení.
Denní kalorický příjem
4940

547g

469g

99g

kalorií

bílkovin

sacharidů

tuku
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2 Sacharidy (cukry)
Jsou základním zdrojem energie pro organizmus. V těle mají formu glukózy fungující jako
okamžitý zdroj energie nebo formu glykogenu
fungujícího jako záložní zdroj energie v játrech a
svalech.
Cukry můžeme rozdělit na:
Jednoduché - např. cukr a med, potraviny s cukrem (sladkosti) - tyto cukry se rychle vstřebají a dodávají tělu okamžitou energii. Brzy
ale přichází hlad a únava. Těmto cukrům označovaným jako prázdné kalorie je vhodné
se vyhnout.
Složené - např. cereálie, chleba, těstoviny, rýže, zelenina - tyto cukry se vstřebávají
pomalu, dodávají energii pozvolna a dlouhodobě. Současně díky pomalému vstřebávání a obsahu vlákniny navozují pocit sytosti. Tyto sacharidy by měly tvořit 60 % denní
stravy.
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3 TUKY
Tuk je díky své energetické vydatnosti významnou složkou potravy. V organizmu funguje hlavně jako rezervní zdroj energie. Dále
pak má funkci např. v tělesné termoregulaci,
ochraně některých orgánů a oběhu a absorpci vitamínů obsažených v tucích.
Konzumace tuků v rozumné míře je důležitá.
Je však potřeba spotřebu tuků omezovat a
dávat pozor na skladbu tuků.
Které tuky konzumovat a kterým se raději vyhnout.
Konzumaci živočišných tuků (nasycené tuky) je potřeba nahradit tuky rostlinnými a rybími (nenasycené tuky). Nenasycené rostlinné a rybí tuky jsou zpravidla při pokojové
teplotě tekuté. Jedná se především o olivový olej, rybí olej obsažený v rybách a mořských plodech (tuňák, sardinka, losos), sójový olej, či oleje obsažené v ořechách a
margarínech. Tyto tuky snižují hladinu špatného cholesterolu (LDL) a snižují výskyt srdečně-cévních onemocnění. Oproti tomu nasycené tuky obsažené především v mase,
másle, palmovém a kokosovém oleji, sýrech a výrobcích s technologicky ztuženými oleji
zvyšují hladinu špatného cholesterolu (LDL) a zvyšují riziko aterosklerózy a srdečněcévních onemocnění. Tyto tuky zpravidla nejsou při pokojové teplotě tekuté.
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4 Vláknina
Vlákniny jsou nestravitelné látky obsažené v
rostlinných potravinách jako např. v celozrnném pečivu, ovesných vločkách, luštěninách, zelenině a ovoci. Mechanicky povzbuzují správnou funkci střev a podporují
tak zažívání, snižují schopnost střeva vstřebávat škodlivé látky, tuky a cholesterol. Další funkcí je zpomalení odchodu potravy z
žaludku do střev, čímž vláknina podporuje
pocit nasycení.
Vláknina neobsahuje žádnou energii. Konzumace dostatečného množství vlákniny je
důležitá, ale všeho moc škodí. Konzumace 50 g vlákniny a více za den může způsobit
střevní potíže.
Vlákninu rozlišujeme na:
Rozpustná vláknina je součástí ovoce a zeleniny, ovsa, ořechů a luštěnin - je tvořena
složkami rostlinných buněk a buněčných stěn, které bobtnají ve vodě. Typem rozpustné
vlákniny jsou i drobounká semínka jitrocele blešníkového (psyllia). Složení a podíl vlákniny závisí především na stupni zralosti rostlin,
plodů. Hlavní složkou vlákniny ovoce je pektin.
Rozpustná vláknina vstřebává nadbytečnou vodu ze střev, změkčuje a zvětšuje stolici. Také na
sebe váže cholesterol, který také odchází z těla
ven. Strava s vysokým podílem rozpustné vlákniny dokáže pomoci snížit spotřebu inzulinu v
organismu a účinně pomáhá diabetikům zpomalovat vstřebávání krevního cukru.
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Nerozpustná vláknina je obsažena v
obilninách a zrnech, skládá se hlavně z
různých složek buněčných stěn a z ligninů, přírodních pojiv dřevnatých rostlin,
které vážou vodu, ale nebobtnají. Zažívacím traktem procházejí nestrávené,
poněvadž nemohou být vstřebány ani
rozštěpeny enzymy lidského těla. V obilninách je téměř veškerá vláknina tvořena celulózou a hemicelulózou v povrchové vrstvě. Při zpracování obilí na bílou mouku je vláknina odstraňována jako otruby. V otrubách je podíl vlákniny asi 26 %. V kvalitním celozrnném pečivu je asi 8 % vlákniny. V bílém pečivu tvoří vláknina jen 2,5 %. Nerozpustná
vláknina, například celulóza podporuje střevní funkci, váže toxiny a rakovinotvorné látky
a podporuje jejich vylučování z těla. Strava s vysokým obsahem nerozpustné vlákniny
je důležitá jako prevence zácpy a hemeroidů tím, že snižuje čas potřebný k průchodu
odpadových látek zažívacím traktem. Nerozpustná vláknina také zpomaluje vstřebávání
cholesterolu ze střeva, takže snižuje jeho hladinu v organismu.
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5 Vitamíny a minerály
Vitamíny a minerály jsou klíčové látky
pro metabolizmus organizmu a působí
společně s ostatními složkami potravy.
Většina potřebných minerálů a vitamínů
je obsažena v komplexní pestré stravě.
Pokud některé v těle chybí, je možné je
doplnit uměle pomocí vitamínových a
minerálních tablet. Vysoké množství
těchto látek ale může být škodlivé.
Vitamíny
Každý vitamín má v těle člověka svou
funkci. Většinou si povšimneme, že nám
některý z nich schází až v době, kdy se
jeho nedostatek projevuje viditelně navenek.
Máte-li problémy s růstem a kvalitou vlasů,
zřejmě Vám schází vitamíny řady B. Tyto
vitamíny mají vliv nejen na vlasy, ale i na
nehty a pleť. Jejich nedostatek se projevuje zejména u mladých lidí jako akné. Dále
má vitamín B, hlavně B6 a vitamín E vliv na činnost srdce.
Další významný vitamín řady B je kyselina listová, která je vhodná na plodnost a správný vývoj plodu.
Na oči a především na kůži, její ochranu a výživu, je vhodné užívat kromě vitamínu B
také vitamín A či provitamín betakarotén. Vitamín A přispívá k normálnímu stavu zraku.
Nalézt jej můžeme v ovoci a zelenině se žlutočervenou barvou (mrkev, meruňky, jahody), ale také v rybách, žloutcích nebo máslu.
Betakarotén zpomaluje proces stárnutí kůže a podporuje její opálení. Oba patří mezi
významné antioxidanty neutralizující nebezpečné volné radikály.
Vitamín A spolu s vitamínem D jsou dobré na mineralizaci a růst kostí, na klouby i na
zuby. Vitamín D je silný antioxidant. Mezi významný zdroj tohoto vitamínu patří sluneční
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záření, z něhož dokáže lidský organismus získat až 80% potřebné denní dávky vitamínu D. V zimních měsících, kdy je kůže zahalená pod vrstvou oděvu, je potřeba jej více
doplnit stravou.
Vitamín K, nazývaný také proti krvácivým, je důležitý pro správnou srážlivost krve a má
pozitivní vliv na procesy probíhající v játrech.
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Minerální látky
Nezbytnou součástí naší výživy jsou také minerální látky. Náš organismus je nutně potřebuje získávat z potravy, protože si je nedokáže vyrobit sám. Minerální látky hrají významnou roli při růstu a pro metabolismus kostí i např. svalů.
Minerální látky se podílejí na
výstavbě tělesných tkání, regulují, aktivují a kontrolují metabolické pochody a jsou také důležité pro vedení nervových vzruchů. Mnohé minerální látky hrají
důležitou úlohu v prevenci civilizačních onemocnění. Ve většině
případů

jich

lze

dostatečné

množství získat z běžných potravin. Není tedy vůbec nutné ve většině případů používat
různé komerční potravinové doplňky, které jsou často nabízeny jako nezbytné.
Vápník: je nejčastěji zastoupeným minerálem v našem těle, zejména v kostech a zubech. Nízký příjem vápníku ve stravě dětí má negativní dopad na mineralizaci kostí.
Velký význam hraje i pro zajištění svalové práce, srdeční akce a přenos nervového
vzruchu.
Hořčík: hraje významnou roli v rámci svalové kontrakce, chrání nervy a pomáhá tělu
využívat vitaminy C, E a je důležitý pro metabolismus glukózy. Je nepostradatelný pro
metabolismus enzymů, které zajišťují důležité syntetické děje.
Fosfor: podílí se společně s vápníkem rozhodující měrou na stavbě kostí a zubů. Až 80
% tělesného fosforu je uloženo v kostech a zubech.
Sodík a draslík: oba prvky se podílí na přenosu nervových impulsů. Draslík je dále nezbytný pro správnou činnost svalů, zejména svalu srdečního. Stimuluje duševní činnost.
Zvýšený přísun sodíku hraje negativní roli pro regulaci krevního tlaku, ale klade i zvýšené nároky na srdeční práci. Zvláště lidé s vysokým krevním tlakem, srdečním onemocněním, ale i obezitou se mají vyvarovat vyššího příjmu sodíku resp. kuchyňské soli
(NaCl).
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Železo: zabezpečuje „dýchání“ buněk, bez železa by se buňky „zadusily“. Má zásadní
význam pro tvorbu a funkci hemoglobinu (červené krevní barvivo v červených krvinkách). Je jedním z nejdůležitějších faktorů, na kterých závisí, kolik kyslíku se dostane
do mozku, srdce a ostatních důležitých orgánů, včetně svalů.
Jód: jeho hlavní úlohou v lidském organismu je účast na tvorbě hormonů štítné žlázy.
Jód urychluje metabolismus živin. Nedostatek jódu může zhoršovat kvalitu kůže, vlasů,
nehtů a zubů. Velký význam hraje jeho dostatek především v těhotenství, protože hraje
nezastupitelnou roli při vývoji nervové tkáně včetně mozkové. Jeho nedostatek při vývoji
plodu v budoucnosti lze jen těžko nahradit.
Fluór: je důležitý pro zdravé zuby a také nezbytný pro zajištění pevnosti kostní tkáně
resp. tvorbu tvrdých a silných kostí. A další měď, selen, mangan.
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6 Voda
Velmi důležitou složkou potravy je voda. Ve
většině potravin je obsažena. Přesto je potřeba vody pro organismus nezbytná. Pijte minimálně 2 litry vody denně. Vyhněte se však
slazeným limonádám a minerálkám, či slazeným džusům. Pravidelným pitným režimem
zabráníte poškození životně důležitých orgánů a zajistíte správnou funkci organizmu.
Pramenitá voda nese s sebou veliké množství látek, jenž jsou nezbytnou součástí
úspěšného průběhu potravy lidského organismu. Dostatečné množství pitné vody před
jídlem působí jako přirozený podmíněný reflex při tvorbě a aktivování trávicích enzymů.
Obsah vody v potravinách (g/100 g)

kuřecí prsa

71

brambory

78

Jablko

84

meruňky, mrkev

86

mandarinky

87

mléko, jogurt

88

okurka salátová

96,5
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Závěr
Téma složky potravy je a pravděpodobně i bude často probíraným tématem. Naše
uspěchaná doba je plná fastfoodů , a proto bychom se měli více zajímat o to, co jíme.
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