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PALEO DIETA

= dieta doby kamenné
¡ Paleolit - starší doba kamenná
¡ nejstarší a nejdelší období lidských dějin
- Člověk stravující se paleo dietou přibližuje svou stravu stravování pravěkého člověka 

z období paleolitu.
- V tomto období člověk neznal zemědělství, a živil se tedy lovem a sběrem.
- Zastánci tohoto stravovacího režimu předpokládají, že lidské trávení není 

ještě evolučně přizpůsobené na produkty zemědělství a na rychlé změny jídelníčku spojené s 
prudkým rozvojem zemědělství (obilí a mléčné výrobky).

* TURNER, Bethany L; THOMPSON, Amanda L. Nutrition Reviews [online]. International Life Sciences Institute, 2014-10-15 [cit. 2017-01-22].

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lovci_a_sb%C4%9Bra%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1ven%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obilniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A9_v%C3%BDrobky


PRINCIP

¡ 55% denně přijatých kalorií 
by mělo pocházet z libového 
masa a z mořských 
živočichů

¡ 15% kalorického příjmu by 
mělo tvořit ovoce, zelenina, 
ořechy a semena

¡ žádné mléčné produkty, 
obilniny, přidaná sůl ani 
cukr



CO ANO?

¡ Nepočítat energii, 
neodměřovat porce:

¡ Všechny druhy libového masa
¡ Jateční maso, drůbež, zvěřina
¡ Ryby, mořské plody, vejce
¡ Ovoce (kromě sušeného)
¡ Zelenina, bylinky, houby
¡ Ořechy, semena
¡ Tuky - avokádo, kokosový 

olej, olivový olej, máslo či 
sádlo.



V OMEZENÉM MNOŽSTVÍ:

¡ Káva, čaj, alkohol, limonády se sladidly

¡ Sušené ovoce



NEVHODNÉ:

¡ cukr 

¡ ovocné džusy a šťávy

¡ cereálie a obiloviny – jedinou 
výjimkou je rýže

¡ luštěniny – včetně arašídů a sóji

¡ mléčné výrobky – hlavně mléko 
a měkké sýry

¡ rostlinné oleje – řepkový, sójový, 
slunečnicový

¡ všechny průmyslově zpracované 
potraviny 



PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU

¡ Snídaně: Paleosteak s vejcem, salátová okurka, bylinný čaj.

¡ Přesnídávka: Jablko, ořechová směs.

¡ Oběd: Krůtí prsa, listový špenát s jahodami  a lněným olejem, papája.

¡ Svačina: 2 vejce

¡ Večeře: Gaspacho, zelný salát, tuňákové rolky, grapefruit.

¡ Nízká E hodnota, nefyziologický trojpoměr živin:

¡ 40 % B 40 % T 20 % S

12-15 % B 30 – 35 % T 55 % - 58 % S



¡ Snídaně:   kokosový koláč s citrónovou příchutí (3 vejce, 2 lžíce medu, 150g kokosu, 1 
citron)

¡ Přesnídávka:   salát s mrkví a jablky 200g, 30g vlašských oříšků

¡ Oběd:  polévka Boršč 200ml (vepřové maso, mrkev, červená řepa, cibule, zelí, rajčata, 
voda, olej)

telecí pečeně s česnekem a cibulí 200g + celerovo – mrkvové pyré 150g

¡ Svačina:  melounovo – borůvkový salát, vejce

¡ Večeře:   hovězí steak, květákový mozeček 



POZITIVA

I když jsou názory odborníků na paleo stravu různé, shodují se v 
tom, že odstranit ze stravy  - vysoce průmyslově zpracované 
potraviny, alkohol, cukr, kávu či některé oleje může našemu zdraví 
prospět.
¡ potraviny, které se během paleo diety konzumují jsou kvalitní

¡ ustálí se hladina krevního cukru?

¡ možné hubnutí?

¡ dostatek bílkovin z masa

¡ zvýšený příjem zdravého ovoce a zeleniny



NEGATIVA

¡ Zásadním záporem je konzumace vysokého podílu masa bez ohledu na obsah tuku a bílkovin v něm 
obsažených. Dnešní člověk nevykazuje takovou fyzickou aktivitu jako člověk pravěký, nepotřebuje 
tedy takový přísun energie. Při nedostatku pohybu může nadměrná konzumace masa vést ke vzniku 
arteriosklerotických onemocnění.

¡ Může vést k nedostatečnému příjmu minerálů, zejména vápníku.
¡ Další problém způsobuje konzumace potravin, zejména masa, v syrovém stavu – tepelná úprava jídla 

je nutností z důvodu hygieny a prevence infekce a mikrobů.
¡ I přes tvrzení propagátorů paleodiety se složení trávicích enzymů ve střevech změnilo, a strava 

pravěkých lidí je pro dnešního člověka nestravitelná či těžce stravitelná, a může tak způsobit trávicí 
a střevní potíže a onemocnění.

¡ Jde o zcela přísnou dietu, která není vhodná pro každého.
¡ Je finančně náročná.
¡ Vysoký obsah proteinů?



ATKINSONOVA DIETA

q Atkinsonova dieta spadá mezi 
kontroverzní způsoby snižování tělesné 
hmotnosti.

q Charakteristickým rysem této diety je, že 
můžete konzumovat jakékoliv potraviny 
kromě potravin obsahující sacharidy. 

q Touto cestou dosáhneme rychlého a 
velkého úbytku na váze.



PRINCIP

• Princip Atkinsonovy diety je v tom, že se sníží příjem sacharidů, protože 
právě sacharidy zvyšují hladinu krevního cukru v krvi. 

• 3 fáze.

• ? Sacharidy tělo připravují k aktivitě. A pokud k žádné aktivitě nedojde, 
cukry se mění na tuk, který se pak ukládá do tukového úložiště v těle. 
Nebude-li tedy tělo přijímat žádné sacharidy, začne energii čerpat právě 
z tukových zásob v těle. A tím dojde k redukci.



- povoleny jsou všechny uzeniny a maso, škvarky, paštika, ryby, 
mléčné výrobky, zelenina, ovoce?, vejce, celozrnné pečivo (v co 
nejmenším množství), tuky neomezeně.

- z tekutin jsou povoleny všechny neslazené nápoje a v malém 
množství i víno.

POVOLENO



ZAKÁZÁNO

o přílohy, mezi které patří i brambory, rýže a těstoviny

o mrkev, kukuřici, meloun, banány a ananas

o v jídelníčku se nesmí objevit žádné sladkosti, slazené nápoje, pivo a ani 
další alkoholické nápoje (kromě vína)



1. FÁZE
- První fáze je velmi 

náročná – může se při ní 
konzumovat jen 20 gramů 
sacharidů denně. Ty by 
měly navíc pocházet ze 
zeleniny, ideálně listové 
(brokolice, špenát, salát) 
nebo z fazolí. Tuky a 
bílkoviny se mohou 
konzumovat bez omezení.

- (jedno malé jablko nebo 
250 g mrkve)

- Tato fáze by měla trvat 14 dní 
a může se během ní shodit 5–7 
kg týdně - pokles primárně 
způsoben tím, že se 
organismus silně odvodní.



2.  A 3. FÁZE
v V další fázi si můžeme "dopřát" 

už 40 gramů sacharidů denně. 

v Přidávají se však pozvolna, po 
pěti gramech týdně. Do 
jídelníčku zařazeno trochu více 
ovoce, nebo celozrnného 
pečiva.

v Tato fáze má trvat tak dlouho, 
dokud téměř nedosáhneme 
optimální váhy.

v Během třetí fáze pak pomalu 
lze přidávat přílohy a sacharidy 
tak, aby to  tělo zvládlo bez 
opětovného přibírání na váze.



PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU

1. fáze

¡ Snídaně: omeleta z bílků

¡ Dopolední svačina: listový salát s trochou olivového oleje

¡ Oběd: maso se zeleninovým salátem

¡ Odpolední svačina: šunka

¡ Večeře: ryba se zeleninovým salátem



PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU

2. fáze

¡ Snídaně: omeleta z celých vajec, šunka, 2 plátky rýžových chlebíků

¡ Dopolední svačina: tvaroh s 1 lžičkou medu a se skořicí

¡ Oběd: ryba se zeleninovým salátem

¡ Odpolední svačina: sýr a zeleninový salát

¡ Večeře: maso s dušenou zeleninou



PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU

3. fáze

¡ Snídaně: jeden plátek celozrnného chleba se sýrem

¡ Dopolední svačina: vařené vejce

¡ Oběd: masový vývar, zeleninový salát s tuňákem

¡ Odpoledni svačina: koktejl z jogurtu, mléka a sladidla

¡ Večeře: maso s dušenou zeleninou a salátem z čerstvé zeleniny



POZITIVA

• Rychlý úbytek na váze?

• Velké množství masa, másla a smetany je jedním z důvodů, proč tato dieta častěji 
přitahuje muže. 

• Při nízkosacharidových dietách lze velmi rychle zredukovat hmotnost. Látky ketogenní
povahy tlumí chuť k jídlu, takže výsledkem je většinou konzumace menšího množství 
jídla (a tedy nižší energetický příjem).



NEGATIVA

¡ Mezi negativa patří, že tělo nepřijímá nedostatek sacharidů – nevyváženost.
¡ Vzhledem k tomu, že každý gram sacharidů váže 4 g vody, dojde rychle k poklesu váhy vlivem 

odvodnění. Mezi vedlejší efekty patří únava, bolesti hlavy, deprese, zácpa, zápach z úst, snížení 
fyzické výkonnosti a nutnost užívat suplementy.

¡ Jak rychle jde váha na extrémně nízkosacharidové dietě dolů, tak rychle se opět jojo efektem 
vrací nahoru. Stačí opět do jídelníčku zavést  minimální množství sacharidů.

¡ V jídelníčku chybí také vitamíny a vláknina.
¡ U Atkinsonovy diety hrozí zdravotní rizika. Jelikož je povolena neomezená konzumace tučných 

jídel, mohou se objevit problémy se žlučníkem či slinivkou břišní, vyšší pravděpodobnost vzniku 
srdečně-cévních chorob.

*Thangaretinam S. et al. Effects of interventions in pregnancy on maternal weight and obstetric outcomes: meta-analysis of randomised evidence. BMJ 2012:e2088 doi:10, 1136/bmj.e208811. Diabetes and 
Nutrition Study Group (DNSG) of the EASD: Evidence-based nutritional approaches to the treatment and prevention of diabetes mellitus. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2004; 14: , 373-394 



DUKANOVA DIETA

Dukanova dieta je typ redukční diety, kterou 
publikoval francouzský odborník na výživu Dr. Pierre Dukan ve své 
knize Neumím zhubnout. 

Princip spočívá v tom, že se konzumují jenom proteiny a zapíjí se 
velkým množstvím vody.

Dieta je založena na rozdělení do čtyř fází, první trvá 2–10 dnů, 
druhá 14 dnů, třetí podle toho, kolik jste zhubli (1 shozený kilogram 
= 10 dnů třetí fáze), a čtvrtá pak trvale.

Extrémně nízkosacharidová, ale zároveň k tomu jsou omezeny také 
tuky. Jediné, co lze konzumovat, jsou potraviny bohaté na bílkoviny.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dieta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Dukan&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1ze


FÁZE DIETY

V každé z nich jsou povolené a zakázané potraviny.

Dieta je navržena od nepřísnější fáze, kdy se vlastně konzumují pouze 
potraviny obsahující maximum bílkovin a téměř nic jiného.

Po poslední fázi, kdy můžete vše, ale jednou týdně musíte 
držet proteinovou dietu celý den. 

Důležité je také nezapomenout na ovesné otruby, ze kterých je možné 
připravit pečivo nebo je můžete sníst s jogurtem. Nutný je i dostatečný 
pitný režim.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otruby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%8Divo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jogurt


1. FÁZE

• První fáze trvá 2-10 dnů.

• Povoleny pouze potraviny, 
jako je libové maso 
(grilované nebo pečené bez 
tuku), vnitřnosti, ryby, drůbež
bez kůže, vejce, nízkotučné 
mléčné výrobky, libové šunky, 
koření, bylinky. 

• Nutné sníst 1,5 polévkové 
lžíce ovesných otrub, které 
regulují vyprazdňování.

• Zakázané je vepřové maso, 
tučné salámy, máslo, mnoho 
žloutků týdně, zelenina 
a sacharidy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Grilov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vnit%C5%99nosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1c%C3%AD_dr%C5%AFbe%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sacharidy


2. FÁZE

Dodržuje se, dokud se nepřiblížíte k požadované váze, 
přidává se k jídlu i zelenina. 

Střídají se dny bílkovinné a dny s bílkovinami a zeleninou. 
Opět se nezapomíná na otruby každý den – 2 lžíce.

Pořád jsou zakázané potraviny, které jsou zakázané v první 
fázi až na povolenou zeleninu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zelenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Otruby


3. FÁZE

Třetí fáze - autor slibuje, že už budete na své vysněné váze.
K uvedenému jídelníčku lze přidat i jedno ovoce denně, dva krajíce 
celozrnného chleba a 40 gramů sýru. 
Týdně dvě jídla obsahující škrob: těstoviny, kuskus, rýži nebo brambory a 
dvě jídla podle vaší chuti. 
Pořád ale platí, že jeden den v týdnu se musí konzumovat čistě bílkovinný 
den (a to bez zeleniny). Každý den se jí otruby – 2,5 lžíce. Dodržuje se podle 
toho, kolik kg jedinec zredukoval. Za každý shozený kilogram se musí tato 
fáze držet 10 dní, pro zamezení jo-jo efektu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDr
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0krob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuskus
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BD%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilek_brambor
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo_jo_efekt&action=edit&redlink=1


4. FÁZE

Jí se, co chceme, ale jednou týdně se musí dodržet proteinová 
dieta (tedy povolené potraviny z fáze první). 

Každý den by se mělo chodit nejméně 20 minut pěšky a stále 
jíst ovesné otruby – 3 lžíce.

Tato fáze trvá navždy. Fáze ale spoléhá na to, že jsou z 
předchozích fází vytvořeny správné stravovací návyky, pitný režim 
atp. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oves


POZITIVA

¡ Velmi rychlý úbytek na váze? což může být pro mnoho lidí motivující. 

¡ Tato dieta je sice náročná na vůli, ale nikoliv na přemýšlení, jsou 
potraviny zakázané a povolené, žádný prostor pro kreativitu. To mnohým 
lidem vyhovuje.



NEGATIVA

¡ Jídlo je velmi streotypní
až nudné. Stejně jako u 
nízkosacharidových a 
zároveň vysokotukových
diet lze očekávat únavu, 
bolesti hlavy, deprese, 
zácpu, zápach z úst, 
snížení fyzické 
výkonnosti a nutnost 
užívat suplementy, 
zejména vlákninu.

¡ Neskutečně rychlý a 
téměř stoprocentně jistý 
jojo efekt.


