
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 

Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví 
v Moravskoslezském kraji  

 

 

 

 

 

 

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI 

KARDIOVASKULÁRNÍCH 
CHOROBÁCH 

  

 CZ.1.07/3.2.07/04.0065 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     2 

 

 

 

Obsah ................................................................................................................................................................... 2 

1. Cholesterol ..................................................................................................................................................... 4 

2. Zásady výživy při zvýšené hladině cholesterolu ............................................................................................. 6 

2.1 Jednotlivá výživová doporučení .............................................................................................................. 7 

3. Léčebná výživa po infarktu myokardu .......................................................................................................... 12 

3.1 Zásady nízkocholesterolové diety ......................................................................................................... 12 

4. Léčebná výživa při hypertenzi ...................................................................................................................... 15 

4.1 Dietní opatření při léčbě hypertenze .................................................................................................... 15 

5. Souhrn .......................................................................................................................................................... 17 

6. Literatura ...................................................................................................................................................... 17 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     3 

 

 

     Žijeme na počátku 21. století, v období přesyceném technickými vymoženostmi a informacemi ze 

všech možných oblastí. Vědeckotechnický rozvoj sice povznáší lidstvo a má usnadnit náš každodenní 

život, na druhé straně nás však pohlcuje a okrádá o přirozený způsob života. Jsme hnáni kupředu 

neviditelnou silou, životní styl mnoha lidí je naplněn stresem, přemírou pracovních povinností, 

nezbývá čas na odpočinek, sport a zachování biorytmů. Stejně tak rozvaha nad kvalitou našeho 

každodenního jídelního lístku nestojí na prvním místě, upřednostňujeme rychlou přípravu a 

dostupnost, potraviny mnohdy nakupujeme především podle ceny a chuti. Preferujeme potraviny 

s dlouhou trvanlivostí, což je dáno stylem nakupování do zásoby. Výsledkem je jídelní lístek 

s přemírou cukru, živočišných tuků a naopak s nedostatkem čerstvého ovoce, zeleniny, luštěnin a 

dalších, zdraví prospěšných potravinových skupin.  Rozmáhá se kuřáctví. Navzdory zvyšování cen za 

cigarety přibývá kuřáků, především z řad mladých lidí. Také žen kuřaček rozhodně neubývá. O 

konzumaci alkoholu v českých končinách není nutno psát dlouhé stati. Jsme proslulí jeho 

nadužíváním, a zdaleka se nejedná pouze o pivo, coby český fenomén. Přemíra cholesterolu v naší 

stravě se tak stává pouze jedním z negativních aspektů našeho způsobu života, které při 

dlouhodobém působení zpravidla končí kardiovaskulárním onemocněním.  

 

Vzhledem k statickým údajům, které evidují výskyt kardiovaskulárních onemocnění v České 

republice, především infarktu myokardu, aterosklerózy a hypertenze je velmi důležité seznámit 

širokou veřejnost se zásadami životního stylu a výživy, které mají být prevencí i léčbou těchto 

onemocnění.  

 

 význam cholesterolu pro lidský organismus a jeho zdroje, 

 režimová opatření v prevenci kardiovaskulárních nemocí, 

 doporučené hladiny lipidových složek v krvi, 

 postup nutriční intervence po infarktu myokardu, 
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 nízkocholesterolovou dietu, 

 výživová opatření při hypertenzi. 

 

 
 

Tato kapitola pojednává o významné výživové složce, kterou cholesterol bezesporu je. Nelze jej 

vnímat pouze negativně, což se vlivem reklam a médií děje, ale je potřeba si připomenout také jeho 

významné postavení v organismu každého z nás. 

 

 původ a význam cholesterolu pro organismus, 

 rozdělení cholesterolu ve vazbě na bílkovinný nosič, 

 optimální a rizikové hladiny lipoproteinů v krvi, 

 doporučované denní dávky cholesterolu ve stravě. 

 

Cholesterol, endogenní cholesterol, exogenní cholesterol, low density lipoprotein, very low density 

lipoprotein, high density lipoprotein, lecitin, hypercholesterolémie, lecitin. 

Cholesterol je látka lipidové (tukové) povahy, tudíž se ve vodě a v tělesných tekutinách prakticky 

nerozpouští. Řadíme jej do skupiny zoosterolů, neboť se vyskytuje pouze v živočišných tkáních. 

Potravinové zdroje cholesterolu jsou tedy jen potraviny živočišného původu. Navzdory tomu, že jej 

v současné době civilizačních onemocnění vnímáme jako negativní výživovou složku, má 

nepostradatelný význam ve stavbě lidského organismu. Mimo jiné je součástí buněčných membrán, 

slouží jako výživa buněk, tvoří se z něj řada významných látek, například steroidní hormony, žlučové 

kyseliny, a podobně. Poslední jmenované jsou významné pro vstřebávání tuků ve střevě. Jedná se 

tedy o nepostradatelnou součást každé buňky, a to především v období růstu. 

 Na druhou stranu nutno připomenout, že dvě třetiny cholesterolu se tvoří v játrech (endogenní 

cholesterol) a pouze jedna třetina je přijímána ve stravě (exogenní cholesterol).   Pomáhá při 

metabolismu sacharidů, čím více jich ve stravě přijímáme, tím více se jej v játrech tvoří! Proto se 

v nízkocholesterolové dietě omezují v jídelním lístku také sladkosti, cukr a přemíra jednoduchých 
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sacharidů, aby nedocházelo k nadměrné stimulaci jater k jeho syntéze (viz. dieta 

nízkocholesterolová). 

V krvi vyhodnocujeme hladinu několika druhů cholesterolových sloučenin. Jedná se o původní 

cholesterol, který je navázán na bílkovinný nosič a vzniká tak LIPOPROTEIN. 

 

Podle druhu bílkoviny, na kterou je cholesterol navázán, rozlišujeme tyto kombinace: 

LDL (low density lipoprotein) = lipoprotein s nízkou hustotou, transportuje 60% cholesterolu do 

cévních stěn, čímž se zvyšuje riziko aterosklerózy, infarktu myokardu, centrální mozkové příhody a 

jiných kardiovaskulárních onemocnění. Lidé jej znají většinou jako „zlý cholesterol“. 

VLDL (very low density lipoprotein) = lipoprotein s velmi nízkou hustotou, transportuje asi 10% 

cholesterolu do jater, kde se z něj tvoří LDL. 

HDL (high density lipoprotein) = transportuje asi 20% cholesterolu, rozpouští usazené 

cholesterolové pláty v cévách, odnáší je do jater, kde se z něj tvoří lecitin. Pro své účinky bývá 

označován jako „hodný cholesterol“. Čím vyšší hladina HDL, tím nižší riziko infarktu myokardu. 

Dále bývá vyhodnocována hladina celkového cholesterolu v krvi. Je-li lékařem pomocí krevních 

odběrů zjištěna zvýšená hladina cholesterolu v krvi, pak hovoříme o hypercholesterolémii.  

 

Hladina cholesterolu v krvi: 

celkový cholesterol               LDL 

3,4 – 5,2 mmol/l                do 4 mmol/l 

5,2 – 6,5 mmol/l                4,0 – 5,0 mmol/l               lehce zvýšené riziko cévního onemocnění 

nad 6,5 mmol/l                  nad 5,0 mmol/l             výrazně zvýšené riziko cévního onemocnění 

 

Hladina HDL by se měla pohybovat okolo 0,9 – 2,2 mmol/l. Hladina triglyceridů by neměla 

převyšovat 2,0 mmol/l krve. 

Ve stravě by mělo být denně přijímáno asi 300 mg cholesterolu, při hypercholesterolémii méně, 

maximálně do 200 mg. 
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Celá řada preventivních opatření je v silách každého jedince. Proto je velmi vhodné o nich 

informovat a přenést tak zodpovědnost za své zdraví na každého z nás. Uvedená doporučení jsou 

optimální nejen pro pacienty s poruchami tukového metabolismu, ale pro všechny, kdo chtějí něco 

udělat pro své zdraví. 

 význam tuků ve výživě, 

 jednotlivé zásady při výživě s antisklerotickým účinkem 

 

Tuky volné, tuky vázané, rozpustná vláknina, nerozpustná vláknina, pitný režim, flavonoidy, 
fytosteroly, antioxidanty, jednoduché cukry, umělá sladidla. 

Tuky jako jedna ze tří základních živin mají ve výživě každého z nás své nezastupitelné místo a 

rozhodně do jídelního lístku patří. Důležité je však vědět jak a které používat, aby měly maximální 

přínos pro naše zdraví. Kromě dodání energie, plní v rámci fyziologie výživy celou řadu funkcí. 

Jednotlivé tukové složky bývají nutričně vyhodnocovány. Negativně bývají hodnoceny především 

nasycené mastné kyseliny a cholesterol. Ten však lidské tělo potřebuje, proto jej nelze považovat za 

toxickou látku. Důležité je sledovat také příjem pozitivně hodnocených tukových složek, především 

nenasycených mastných kyselin. 

Základním rozdělením tuků z výživového hlediska je rozdělení na tuky rostlinné a živočišné, dále pak 

na tuky volné a vázané. U posledně jmenovaných se jedná o tuky obsažené v potravinách, 

především v bílkovinách živočišného původu. Jsou nepřítelem číslo jedna a ne nadarmo se jim říká 

též tuky skryté, neboť mnoho strávníků si vůbec nevšimne, jak vysoké mohou být rozdíly mezi 

obsahem tuků v jednotlivých potravinách stejné kategorie. V České republice je stále většina 

populace ohrožena nadměrnou konzumací tuků, především živočišných, což se odráží ve 

statistikách kardiovaskulárních onemocnění. Potravinářský průmysl zahlcuje trh energeticky 

koncentrovanými potravinami s malou sytící schopností.  

Rovněž sortiment jednotlivých potravinových skupin je nadměrný, což přes naše smysly ovlivňuje 

naše stravovací zvyklosti a jídelní chování. Ani jednotlivé technologické úpravy pokrmů nejsou 
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v české kuchyni optimálně zastoupeny. Stále nadměrně smažíme a pečeme, protože máme 

zafixováno, že se jedná o chuťově nejpřitažlivější technologické úpravy. 

Naproti tomu potraviny, které dobře zasytí při optimální energetické koncentraci, stojí v pozadí, 

některé patří dokonce stále mezi méně známé a tudíž také nedoceňované. Zpravidla bývají 

doporučovány až při indikaci nízkocholesterolové diety. Tato doporučení by však měla být v rámci 

prevence kardiovaskulárních onemocnění výchozím standardem i pro zdravou populaci. Jedná se 

především o obiloviny, luštěniny, olejniny, zeleninu a ovoce. Prospěšnými látkami v nich jsou 

především vláknina, antioxidanty, fytosteroly a flavonoidy. 

 

 

Výživová doporučení při zvýšené hladině cholesterolu v krvi lze rozdělit na dvě základní: 

1. Snížení nežádoucích výživových složek v každodenní konzumaci. Především se jedná o samotný 

cholesterol, který je obsažen pouze v potravinách živočišného původu. Dále pak o celkové 

snížení množství konzumovaných tuků, snížení konzumace bílého cukru a sladkostí. 

2. Navýšení konzumace příznivě působících výživových složek - vlákniny, především rozpustné, 

navýšení podílu konzumace kvalitních rostlinných tuků a zabezpečení dostatečného pitného 

režimu vhodnými nápoji. 

 

Cholesterol ve výživě 

Omezení příjmu exogenního cholesterolu, tedy toho, který přijímáme konzumací živočišných 

potravin je jedním z opatření v boji proti jeho vysoké hladině v krvi. Není však opatřením 

všemocným, neboť cholesterol se tvoří v játrech a na výslednou hladinu má vliv také celá řada 

mechanismů. Kromě diety bývá lékařem zpravidla indikována také příslušná farmakoterapie. 

Nicméně pro docílení omezení příjmu cholesterolu na 200mg je v následující tabulce uveden jeho 

výskyt v základních potravinách: 

Tabulka č. 1: Obsah cholesterolu ve 100g potraviny 
(zdroj: Svačina a kol.: Klinická dietologie, Grada 2008) 

otravinabsah cholesterolu 

maso jehněčí  71 mg 

hovězí zadní  67 mg 

telecí kýta 65 mg 

vepřový bok  75 mg 
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vepřová pečeně  69 mg 

vepřová kýta  60 mg 

kuře s kůží  75 mg 

srnčí hřbet 85 mg 

ryby kapr  70 mg 

kaviár 490 mg 

sardinky v oleji  140 mg 

treska (filé)  50 mg 

uzeniny párky  85 mg 

salám lovecký  85 mg 

šunka bez kosti  68 mg 

vnitřnosti jitrnice  105 mg 

játrová paštika  108 mg 

játra  300 mg 

ledvinky  380 mg 

mozeček  2500 mg 

tuky, vejce máslo  240 mg 

máslo pomazánkové  93 mg 

sádlo vepřové 94 mg 

vejce slepičí 1 ks  250 mg 

sladkosti čokoláda mléčná  74 mg 

keksy máslové  37 mg 

piškoty  223 mg 

příkrmy těstoviny třívaječné 30 mg 

mléčné výrobky jogurt 2,5%tuku  9 mg 

jogurt 1%tuku  5 mg 

kefír  4 mg 

mléko plnotučné 14 mg 

mléko polotučné 7 mg 

mléko odstředěné 2 mg 

nanuk  31 mg 

smetana 12%  37 mg 

smetana 33%  105 mg 

hermelín 45%  77 mg 

eidam  80 mg 

sýr Niva 50%  105 mg 

sýr tavený 65%  90 mg 
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Blaťácké zlato 43 mg 

Niva 80 mg 

měkký tvaroh netučný  5 mg 

měkký tvaroh tučný 13 mg 

tvrdý tvaroh  11 mg 

 
Cholesterol obsahují všechny potraviny živočišného původu, kromě vaječného bílku. Rostlinné 
potraviny cholesterol neobsahují. 

 

Tuky  

Dalším významným dietním opatřením je ukázněnost v konzumaci tuků. Důležité je sledovat jejich 

celkové množství, ale také využívání jednotlivých druhů z pohledu biologické hodnoty, tj. jaký přínos 

mají pro zdraví organismu. Celková denní dávka na přípravu pokrmů a k namazání na pečivo by 

měla být snížena na 30g. Ideální je využívat 10gramové porce k jednotlivým hlavním jídlům 

(snídaně, oběd, večeře). Nejhodnotnější jsou jednodruhové rostlinné oleje – například slunečnicový, 

sójový, kukuřičný. Pro přípravu studené kuchyně by neměl v každé kuchyni chybět ani olivový olej, 

za studena lisovaný. K namazání na pečivo a do pomazánek upřednostňujeme rostlinné margaríny, 

vhodná je Flora. V nízkocholesterolové dietě se nepoužívá máslo ani sádlo. Pokrmy pokud možno 

nesmažíme. Při výjimečném smažení je zapotřebí použít stoprocentní ztužený tuk, aby nedocházelo 

působením vysokých teplot k jeho přepalování. 

Dalším opatřením z pohledu konzumace tuků je snížení příjmu tuku, který je vázaný v potravinách, 

tzv. skrytý tuk. Jedná se především o bílkoviny živočišného původu. Proto vybíráme masa a uzeniny 

s nízkým obsahem tuku, využíváme v jídelním lístku ryby. Nepoužíváme vnitřnosti. Z uzenin volíme 

pouze nízkotučné druhy, především se jedná o kuřecí a krůtí výrobky. Mléko s nižším až středním 

obsahem tuků. Nepoužíváme plnotučné mléko, smetanu a šlehačku. Jogurty a zakysané mléčné 

výrobky s obsahem tuku do 2%. Sýry s obsahem tuku do 45%, nízkotučný tvaroh. 

V rámci diety lze používat Floru pro-activ, rostlinný tuk, který je běžně dostupný v našich obchodech 

s potravinami. Jedná se o funkční potravinu. Tento tuk je obohacen o steroly rostlinného původu, 

které inhibují vstřebávání živočišného cholesterolu v tenkém střevě.  

 

Cukr, jednoduché sacharidy 

Dalším opatřením je omezení konzumace cukru. Proč právě cukr? Běžný bílý cukr (sacharóza), který 

používáme v našich kuchyních, patří mezi disacharidy. Ty mají poměrně jednoduchý řetězec, proto 

jsou snadno štěpeny a v případě nadbytku přetvářeny na tělesný tuk. Jinými slovy metabolismy 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     10 

jednotlivých základních živin jsou v organismu provázanými ději, proto má své opodstatnění také 

snížení konzumace cukru, sladkostí a výrobků s cukrem. 

Jednoduché sacharidy jsou také součástí ovoce a zeleniny. Velmi sladké druhy ovoce by proto měly 

být konzumovány s mírou. Obecným pravidlem je, že upřednostňujeme v konzumaci zeleninu. 

Doporučená denní dávka ovoce a zeleniny je minimálně 300g.  

 

Vláknina  

Vláknina je souhrnný název pro celou řadu polysacharidů. Mezi nejznámější patří celulóza, 

hemicelulóza a pektin. Cholesterol, v játrech přeměněný na žlučové kyseliny přechází se žlučí do 

střeva. Zde slouží ke vstřebávání tuků a poté jsou organismem znovu přijímány. Z organismu se 

ztrácí pouze asi 5 % těchto kyselin. Při konzumaci vlákniny dochází ke změnám v koloběhu 

žlučových kyselin. Dochází k inhibici jejich zpětného vstřebávání a navyšuje se jejich vylučování 

stolicí, recyklace je tudíž nižší. Následně tak klesá i hladina cholesterolu v krvi. V naší stravě by mělo 

být obsaženo každý den 30g celkové vlákniny. Ta se dělí na rozpustnou ve vodě a nerozpustnou ve 

vodě. Obě mají v naší výživě svůj nezastupitelný význam. 

- Nerozpustná se nachází především v otrubách, celozrnné mouce, luštěninách, kapustě, 

brokolici, jablkách a podobně. 

- Rozpustnou vlákninu najdeme především v jablkách, mrkvi, citrusových plodech, 

bramborách, dále pak v ovesných vločkách, v ovoci a zelenině. 

Základní význam vlákniny pro lidské zdraví: 

 Nerozpustná: 

- Nasává a zadržuje vodu, tím působí jako rezerva vody pro tlusté střevo. 

- Shromažďuje odpad v tlustém střevě a posunuje jej směrem ven, tím chrání střevo před 

divertikly, dále tím chrání před vznikem rakoviny nebo dráždivého tlustého střeva. 

 Rozpustná: 

- Ovlivňuje resorpci látek ze žaludku a tenkého střeva. 

- Váže žlučové kyseliny, které mají usnadňovat resorpci tuku, proto tak dochází k jeho 

zpomalené resorpci a tím i snížené resorpci cholesterolu. 

- Obaluje žaludeční sliznici a tak zpomaluje vstřebávání sacharidů po jídle, což je příznivé 

především u diabetiků, neboť glykémie stoupá pomaleji. 

K zabezpečení dostatečné konzumace vlákniny bychom proto měli konzumovat nejen ovoce a 

zeleninu, ale své místo v našem jídelním lístku mají rozhodně také luštěniny, obiloviny v původní 

podobě – především pohanka, neloupaná rýže, dále pak výrobky z těchto biologicky hodnotných 

rostlinných potravin – ovesné vločky, žitné vločky, celozrnné pečivo, jáhly a jiné. Na trhu jsou 
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k dostání i další, dříve méně známé druhy – červená čočka, cizrna, sója, kuskus, celá škála 

celozrnných těstovin, špaldová mouka a jiné. Měly by mít své místo v naší každodenní stravě. 

Hledání nových receptur, jejich ochutnávání v různých kombinacích má smysl pro naše zdraví. 

Nemusí to být pouze pokrmy, kde jsou hlavní surovinou, ale má smysl tyto potraviny konzumovat i 

jako dílčí součást pokrmů, například v salátech, v polévkách, jako příkrm k hlavnímu jídlu, do 

pomazánek a podobně.   

Pitný režim 

Své opodstatnění má také vhodné zabezpečení pitného režimu. Tento bývá vyhodnocován nejen 

z pohledu množství přijatých tekutin, ale také z pohledu vhodnosti jednotlivých nápojů. Ideálním 

nápojem zůstává voda. Nezatěžuje organismus nadbytečnou energií. Ranní sklenice čisté vody 

nalačno slouží k opláchnutí sliznic trávicího traktu, vhodné je doplnit ji několika kapkami citrónové 

šťávy pro podporu činnosti jater. V průběhu dne je vhodné vypít 6 – 8 sklenic vody, přičemž 1 

sklenice = 250 – 300 ml. Jednu sklenici vody bychom měli vypít i večer před ulehnutím, protože ve 

spánku dochází ke ztrátám vody dýcháním a pocením.  

Dalšími vhodnými nápoji jsou ředěné ovocné šťávy, čaj – bílý, černý, zelený, ale bez cukru. Minerální 

vody by měly být pouze doplňkovým pitím, volíme ty, které mají nízký obsah sodíku. Nevhodnými 

nápoji jsou všechny, které obsahují cukr. Ale umělá sladidla také nejsou vhodná k běžné konzumaci 

v nápojích. 

Z potravin jsou bohaté na vodu především ovoce a zelenina, z pokrmů pak polévky. Celkový přísun 

vody do organismu by měl činit 2 – 2,5 litru denně. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     12 

 
 

Tato kapitola má své čtenáře seznámit s postupem klinické výživy po prodělaném infarktu 

myokardu. Obdobně se postupuje ve výživě i po prodělané cévní mozkové příhodě, vždy s ohledem 

na schopnost konzumace stravy „per os“. 

 zásady léčebné výživy v bezprostředním období po prodělaném infarktu myokardu, 

 zásady a složení nízkocholesterolové diety. 

 

Infarkt myokardu, antisklerotický charakter diety, nízkocholesterolová dieta, dieta šetřící. 

V bezprostředním období po prodělaném infarktu myokardu (dále IM) usilujeme o zabezpečení 

dostatečného energetického příjmu a všech živin, protože pacient se může dostat do katabolického 

stavu. Postupně přecházíme z parenterální výživy pomocí moderních preparátů enterální výživy na 

šetřící stravu. Podle schopností kousat a polykat určujeme konzistenci diety – tekutá, kašovitá, poté 

tuhá strava. Množství tekutin určuje lékař. Dietu není nutné připravovat bez soli, nicméně obsah 

sodíku je výběrem potravin v bezprostředním období (asi 3 dny) po IM snížen. Strava má být 

nenadýmavá. Nedoporučuje se pít černou kávu. Pozornost je věnována množství tuků v dietě a 

jejich kvalitě. Upřednostněny jsou kvalitní oleje.  

Po dosažení metabolické rovnováhy a odeznění akutních potíží přecházíme z šetřící diety na dietu 

nízkocholesterolovou, která nejlépe odpovídá zásadám zdravé výživy s antisklerotickým 

charakterem. 

 

 
 

Je určena především pro lidi s vysokou hladinou cholesterolu, dále se používá dlouhodobě 

v pozdějším období po infarktu myokardu a po centrální mozkové příhodě, při ateroskleróze. 

Charakteristika: 

Jedná se o vyváženou plnohodnotnou stravu. Takto se lze stravovat celoživotně. Dieta má 5 - 6 

denních porcí, obdobně jako diabetická dieta. Stravu podáváme v malých porcích, pacient by se 
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neměl přejídat. Pitný režim je nutné dostatečně zabezpečit, nejlépe nápoji, které neobsahují cukr. 

V dietě je potřeba dodržet denní doporučenou dávku vlákniny 30 g, což znamená několik porcí 

zeleniny, ovoce denně, dále obiloviny, celozrnné výrobky a luštěniny. Potraviny s obsahem 

cholesterolu jsou omezeny, s vysokým obsahem cholesterolu jsou z diety vyloučeny. K přípravě 

pokrmů využíváme teflonové nádobí. Nepoužíváme smažení, pouze výjimečně. Pod maso lze použít 

pouze rostlinné oleje v malém množství. 

 Obsah tuků je limitován, důležité je volit vhodné a kvalitní tuky s obsahem vyšších nenasycených 

mastných kyselin. Zahušťujeme omezeně, dáváme přednost přírodním úpravám. Kromě mouky lze 

využít zeleninu, cibuli, pečivo, apod. V dietě minimalizujeme příjem jednouchých sacharidů, neboť 

jsou poměrně snadno metabolizovány na tělesný tuk. Místo cukrovinek, raději zařadíme sladké 

hlavní jídlo s podílem ovoce a kvalitních obilovin. 

Minimalizujeme stres a zařazujeme každodenní tělesnou aktivitu. Důležité je nekouřit. 

 

Výběr potravin: 

Maso 

Maso má v průměru 65 – 75 mg cholesterolu ve 100 g. Jsou velké rozdíly v obsahu tuku. Používáme 

libová masa – kuře, krůta, králík, hovězí, vepřové z kýty, telecí. Častěji zařazujeme ryby, mají vyšší 

obsah nenasycených mastných kyselin. Měly by se v jídelním lístku vyskytovat alespoň dvakrát 

týdně. 

Vnitřnosti - nepoužíváme 

Uzeniny 

Minimální zařazování, především kuřecí a krůtí výrobky. 

Mléko, mléčné výrobky 

Používáme nízkotučné druhy, sýry s obsahem tuku do 30%, jogurty s obsahem do 2%. Používáme 

mléko i zakysané mléčné výrobky, vhodnější jsou výrobky bez cukru. 

Vejce 

Bílky používáme neomezeně. Žloutek 1x týdně, ovšem ne upravený na tuku. Kromě cholesterolu 

obsahuje také lecitin, což je fosfolipid, který jej napomáhá metabolizovat. 

Tuky 

Používáme pouze rostlinné tuky. Jednodruhové oleje, olivový olej. Na pečivo margaríny – Flora, 

Perla. Vhodná je investice do Flory pro-activ. 

Obiloviny 
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Upřednostňujeme pohanku, jáhly, celozrnné druhy mouky, rýži Natural, bezvaječné celozrnné 

těstoviny, celozrnné pečivo. Bílá mouka a bílé pečivo, bílá rýže a těstoviny z bílé mouky nejsou 

zakázány, ale omezovány. Pečivo upřednostňujeme celozrnné – například grahamy, a pečivo i z jiné 

mouky než pšeničné – žitné, pohankové a jiné.  

Luštěniny  

Povolené jsou všechny druhy. Zařazujeme je alespoň 1-2x týdně. 

Brambory 

Velmi vhodný příkrm, ovšem ne upravované na tuku. 

Ovoce, zelenina 

Zařazujeme několik denních porcí. Celková dávka je minimálně 300g. Upřednostňujeme zeleninu 

před ovocem a ovoce s nižším obsahem cukru. Používáme všechny druhy v různé úpravě a zasyrova.  

Slazení 

Minimalizujeme používání cukru. Omezujeme i cukr skrytý v ovocných nápojích. Nepoužíváme 

slazené kompoty ani kandované ovoce. V omezené míře lze použít med, džemy.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
CZ.1.07/3.2.07/04.0065 
Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji     15 

 
 

Lidí s vysokým krevním tlakem u nás neustále přibývá. Velmi často se jedná o mladé lidi. Každá 

změna v životním stylu má své místo v prevenci tohoto onemocnění a může více či méně pomoci ke 

snížení hodnot krevního tlaku k normě. 

 Jednotlivé zásady výživy při hypertenzi a jejich význam v terapii hypertenze. 
 

Esenciální hypertenze, sekundární hypertenze, hypokalémie, hyperkalémie, draslík, sodík, 

kuchyňská sůl. 

Normální krevní tlak je nižší než 140/90 milimetrů rtuťového sloupce (mm Hg). Již samotná hodnota 

140/90 mm Hg se pokládá za mírné zvýšení krevního tlaku (TK). Za středně těžkou se považují 

hodnoty nad 180/105 mm Hg a za těžkou hypertenzi pak hodnoty nad 200/105 mm Hg. Je potřeba 

si uvědomit, že TK během dne kolísá a má na něj vliv celá řada faktorů. Nejvyšší je ráno po 

probuzení a odpoledne mezi 16. a 18. hodinou. Vyšší je po větší psychické nebo fyzické zátěži, nebo 

po konzumaci alkoholu. 

Přesné příčiny esenciální hypertenze nejsou přesně známy. Samotné onemocnění je velmi úzce 

spjato s metabolickým syndromem, proto je velmi významná léčba. Na první místo stavíme 

dostatečný pohybový režim, minimalizaci stresového životního stylu a nekuřáctví. Významné 

postavení mají také dietní opatření. Hypertenze je sice dědičným onemocněním, ovšem svou roli při 

jejím vzniku hraje také obezita, nadměrný příjem kalorií a sodíku ve stravě.  

Existuje také sekundární hypertenze, která je důsledkem jiného onemocnění. 

 

Jedním z nejvýznamnějších opatření je omezení příjmu soli. Pokud je pacient obézní, má své 

opodstatnění dodržování redukční diety, a to i u obézních diabetiků. Kromě snížení energetického 

příjmu se v posledních letech doporučuje dodržovat i každodenně dostatečný příjem ovoce a 

zeleniny. Toto opatření se jeví jako nejdůležitější. Pro pacienty se ovšem jedná o nelehký úkol – 

konzumovat denně 500 gramů zeleniny a ovoce je pro mnohé nereálné. Přitom by bylo vhodné 

konzumovat těchto potravin i více. Doporučuje se, aby ovoce a zelenina byla součástí každého 
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denního jídla, protože jedině pomocí minimálně pěti denních dávek lze zajistit jeho dostatečnou 

konzumaci. Dojde tak navýšení hladiny vitamínu C a betakarotenu, stejně tak ke zvýšenému příjmu 

draslíku. Podle jeho množství v séru zvyšujeme jeho příjem až na 7 g za den. Ke snížení hodnot 

krevního tlaku při hypertenzi dochází již při příjmu draslíku okolo 3,5 g za den, což souvisí právě 

s navýšeným přísunem ovoce a zeleniny.  

U pacientů, kteří jsou léčeni diuretiky je potřeba sledovat hladiny draslíku, protože by mohlo dojít 

k hypokalémii. U pacientů s renální insuficiencí by se zase naopak mohly jeho hladiny v séru 

zvyšovat – hyperkalémie.  

Pokud jde o omezení sodíku, rozlišujeme: 

1. Mírné omezení soli 

Jedná se o snížení příjmu sodíku (Na) na 2 gramy za den. Nepoužíváme proto v dietě konzervované 

a solené potraviny, například paštiky, uzeniny, zeleninu ve slaném nálevu, tavené sýry, uzené a 

marinované ryby, brambůrky, slané pečivo a sušenky, solené ořechy, směsi s glutamátem, 

Podravku, Vegetu, Masox, polévky v prášku, minerální vody s vysokým obsahem sodíku. 

Nedoporučuje se ani časté pití alkoholických nápojů, kávy a silného černého čaje. Při přípravě 

pokrmů se solí velmi omezeně. Ve 2,5 gramech soli (NaCl) je obsažen asi 1 gram sodíku (Na). 

2. Vyloučení soli 

Zde se dostáváme na úroveň neslané diety, která se připravuje bez použití soli. Podle dietního 

systému této zásadě odpovídá dieta č. 10 neslaná šetřící. Je vhodné neslanou chuť pokrmů zastírat, 

aby pacienti stravu konzumovali. Proto používáme při přípravě pokrmů zelené natě (celerová, 

bazalka, saturejka, kopr, libeček), kořenovou zeleninu, rajčatový protlak s jeho typickou nakyslou 

chutí. Kromě potravin uvedených v dietě s omezením sodíku omezujeme také potraviny s vyšším 

obsahem sodíku – margaríny, cornflakes, sušené mléko, maso, vnitřnosti, vejce. Strava má šetřící 

charakter, proto nepoužíváme ostré kořenící směsi ani ostré koření. Je známo, že asi 60 – 70 % 

přijaté soli pochází z průmyslově zpracovaného jídla. Proto má smysl používat čerstvé potravina 

stravu připravovat doma čerstvou. Nejvýznamnější je dodržování této diety u starších lidí 

s hypertenzí. Při dietní chybě, tedy požití slané potraviny při neslané dietě může dojít k retenci 

tekutin a zhoršení krevního tlaku i na několik dní. 

Velmi důležitým opatřením v léčbě hypertenze je omezení příjmu alkoholu. Již požití jedné až dvou 

jednotek alkoholu (dvě piva, dvě sklenice vína) denně, zvýší krevní tlak. Proto pijáci alkoholu mají 

hypertenzi téměř všichni. 
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Problematika kardiovaskulárních chorob je velmi aktuální, neboť příliš velké procento lidí v České 

republice má potíže s vysokým krevním tlakem, aterosklerózou, poruchami lipidového 

metabolismu, popřípadě se setká ve svém životě s infarktem myokardu. Jedná se o zhoubu 

dvacátého i dvacátého prvního století, neboť svým životním stylem nesmírně přispíváme k expanzi 

těchto zdravotních obtíží. Nedostatek pohybu, kouření, zvýšená konzumace alkoholu, každodenní 

stres – to jsou stěžejní faktory, podílející se na jejich vzniku. Proto jsou pracovní listy věnovány 

receptům pokrmů pro zdraví a kondici, neboť tak mohou napomoci změnit jídelníček každého z nás. 
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