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u Vegetariánská dieta je jednou z forem alternativní výživy, 
která bývá často spojována s celkově zdravějším životním 
stylem – např. nekonzumování alkoholu a cigaret. 

u Pohled na vegetariánství je různý a je třeba jednotlivé formy 
vegetariánství hodnotit individuálně s ohledem na míru 
omezení jídelníčku a také etapu života, pro kterou je bezpečný, 
nebo ve které může být naopak rizikový (Zlatohlávek a kol. 
2016); (Svačina, 2012).

u Vegetariánství má na jedné straně kladný vliv na lidské zdraví 
z pohledu prevence civilizačních chorob a na straně druhé 
skrývá nebezpečí nedostatku některých nutričních látek. 

u Rizika vyplývající z karencí některých živin se týkají především 
rizikových skupin, jako jsou těhotné a kojící ženy, kojenci, děti 
a adolescenti.



Důvody 

u Zdravotní,
u etické,
u ekologické,
u sociální,
u filozofické a duchovní.

u snaha žít zdravěji, zhubnout, nezabíjet zvířata a 
nekonzumovat jejich maso. V poslední době se čím 
dál častěji objevuje snaha nekonzumovat průmyslově 
zpracované potraviny, jedná se také o módní 
záležitost a v neposlední řadě je to u některých 
jedinců protest proti všemu konvenčnímu 



Formy
u Vegetariánství dělíme podle stupně restrikce potravin do 

několika skupin. 
u Nejmírnější formy:
1) ovo-vegetariánská strava zahrnuje vejce, ale ne mléčné výrobky
2) lakto-vegetariánská strava zahrnuje mléčné výrobky, ale ne vejce
3) laktoovo-vegetariánská strava zahrnuje jak vejce, tak i mléčné výrobky, 

nejrozšířenější forma. Správně sestavená strava je schopna zajistit 
plnohodnotnou výživu - pouze dostatečný příjem železa je snad 
diskutabilní?

Ke karenci důležitých nutričních živin by nemělo docházet při 
správné kombinaci rostlinných potravin a současné konzumaci 
mléka, mléčných výrobků a vajec. 

maso vejce mléčné 
produkty

Laktoovovegetariánství Ne Ano Ano

Ovovegetariánství Ne Ano Ne

Laktovegetariánství Ne Ne Ano

Veganství Ne Ne Ne

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovovegetari%C3%A1nstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Laktovegetari%C3%A1nstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Laktoovovegetari%C3%A1nstv%C3%AD


Polovegetariánství

u = semivegetariánství, částečně bezmasá 
strava se skládá převážně z vegetariánských 
jídel, ale může zahrnovat i občasnou 
konzumaci ryb, drůbeže nebo někdy i jiných 
druhů masa. Ti, jejichž strava obsahuje ryby 
nebo drůbež, někdy definují 
pojem maso pouze jako maso savců a 
mohou se identifikovat s vegetariánstvím.

u považováno za nejmírnější formu 
vegetariánství a odborníky respektovaným 
stylem, často bývá srovnáváno s racionální 
stravou.



Pescetariánství
(Pesco
vegetariánstní)
u strava je popisována 

jako „ryby ano, ale ne 
žádné jiné maso“.

u dále mléko, vejce a v 
některých případech i 
plody moře. Tento 
způsob stravování je 
zvláště populární v 
Japonsku, kde je známý 
jako dieta Okinawa.



Veganství

u Veganská strava vylučuje 
všechny produkty živočišného 
původu včetně vajec, mléčných výrobků 
a medu. Někteří vegani se také vyhýbají 
dalším živočišným produktům jako je -
včelí vosk, oděvy z kůže nebo hedvábí, 
nebo krém na boty z husího tuku.

u S tímto směrem výživy je spojeno také 
odmítání jakéhokoli využívání zvířat pro 
lidský užitek, proto je tomuto postoji 
velmi často říká striktní vegetariánství. 
Vegani velmi často nesouhlasí 
s myslivostí, s cirkusy, zoo a také 
nepoužívají kosmetiku testovanou na 
zvířatech.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Veganstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Di%C5%A1n%C3%BD_produkt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Med
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Del%C3%AD_vosk


u Možný deficit plnohodnotné živočišné 
bílkoviny, vitamínu B12 obsaženého 
pouze v živočišných zdrojích, vápníku
nejlépe využitelného z mléka a mléčných 
výrobků, dále deficit železa, zinku, 
selenu, vitaminu D, B2.



u Snídaně: Pohanková kaše
70 g pohanková kaše nomina
90 g banán
90 g (3 ks) meruňky
20 g mandle (mohou být použity na výrobu 
mléka)

u Přesnídávka: Obložená bageta
60 g francouzská bageta
20 g flora margarín
90 g rajče
20 g rukola
20 g žampiony

u Oběd: Polentová pizza
80 g polenta
30 g rajský protlak
60 g vařené fazole
20 g špenát
20 g olivy
10 g olivový olej

u Odpolední svačina: Vločky se sójovým 
dezertem
110 g sladký sójový dezert
40 g ovesné vločky
20 g arašídové máslo
10 g mák

u Večeře: Brambory s asijskou směsí
150 g brambory ve slupce
100 g batáty
100 g seitan
30 g cuketa
30 g mrkev
20 g fazolové klíčky
10 g řepkový olej
15 g sójová omáčka



Vegetariánská strava a děti?

u Dětství = vysoká potřeba 
esenciálních živin

u Riziko karence na základě 
náboženských představ a nebo díky 
nedostatečným znalostem při 
kombinaci potravin

u Studie ukazují, že růst a tělesná 
hmotnost u dětí na vegetariánské 
stravě jsou ve dvou prvních letech 
nižší, než odpovídá průměru

u Mezi 10. a 15. rokem ale výsledky 
vyrovnány



Vegetariánská strava a děti?
u Při přísně vegetariánské výživě se projevuje nedostatek vit. D à

známky rachitidy.

u Droese a Kersting poukázali na to, že pokud je kojenec vyživována 
rostlinným mlékem vzniká nebezpečí díky nedostatečnému zásobení 
esenciálními AMK, vápníkem, železem a téměř všemi vitaminy 
(primárně mandlové mléko).

u Autoři dále vyslovují všeobecné varování před „Alternativními 
směry“ v dětském věku . Poukazují na to, že účelní výživa v 
kojeneckém věku je rozhodujícím faktorem, určujícím zdravotní stav, 
odolnost vůči infekcím a pozdější výkonnost. 

Zdroj: Droese, W., M. Kersting: Probleme der Säuglings- und Kinderernährung heute. Ernähr Umsch 31(1984) 3.



Vegetariánství a 
alergie
u Vegetariánská strava obsahuje podstatný podíl 

potravy bez tepelné úpravy (vaření, pečení) 
àzvýšené nebezpečí alergie z potravin

u V čím přirozenějším stavu potraviny zůstávají, 
tím mají vyšší schopnost vyvolat alergii

u Druhy ovoce, zeleniny (karotka, celer), obilí

u Větší riziko pro pacienty s pylovou alergií  



Atypické 
formy
u Převážně mezi mladými 

lidmi se často vyskytuje 
tzv. americká forma 
vegetariánství, tedy 
vyloučení masa z jídelníčku, 
ale nerespektování filozofie 
a ostatních zásad. Strava je 
tvořena fast-foodem, 
cukrovinkami, pochutinami, 
množství ovoce a zeleniny v 
jídelníčku je nedostatečné.



Vitariánství = Raw food
u Vitariánství je výživový směr založený na přijímání výhradně 

tepelně neupravených potravin. 

u Někdy jen rostlinného původu, mezi což patří zelenina, ovoce, 
ořechy, semena, naklíčené obilí a luštěniny. Obiloviny hlavně kvůli 
vysokému obsahu lepku, vyjma pohanky, která lepek neobsahuje a 
není obilovinou, luštěniny pak kvůli špatné stravitelnosti.

u Za vitariány se označují i tací, kteří pijí syrové mléko a mléčné   
výrobky převážně z kozího nebo ovčího mléka. 

u Může také zahrnovat i konzumaci syrového masa. Většinou jsou 
vitariáni ale zároveň vegani.

u Příkladem raw stravy obsahující i maso je paleolitická dieta.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cere%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lepek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohanka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%A1t%C4%9Bnina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9ko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%BD_v%C3%BDrobek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veganstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleolitick%C3%A1_dieta


u Strava, která neprošla tepelnou úpravou nad 42 stupňů 
Celsia. 

u V českém jazyce se označuje jako živá strava. 
u Raw food vychází z myšlenky, že tepelně upravená strava 

výrazně ztrácí své výživové hodnoty.
u Za hraniční považuje teplotu cca 42°, nad kterou dochází ke 

zničení živin a důležitých enzymů. Vitariáni totiž tvrdí, že 
enzymy tvoří život a vařená strava se v raw food nazývá 
„mrtvá strava“. 

u Důležité je také vhodné pořadí jídla pro správné trávení. 
Například ovoce by se nemělo kombinovat se zeleninou apod. 
Oblíbené jsou na živé stravě také různé koktejly, ve kterých se 
smíchá několik potravin – tzv. smoothies.

u Tepelně neupravené potraviny mají větší riziko mikrobiální 
kontaminace a kontaminace plísněmi a hrozí také přítomnost 
přírodních toxických látek, steroidních alkaloidů, dusitanů a 
dusičnanů. 



Ukázka jídelníčku 

u UKÁZKA JÍDELNÍČKU (RAW STRAVA) 

u Snídaně: krém z avokáda a borůvek 

u Svačina: fresh džus 

u Oběd: mrkvový polévka s kokosem a 
zázvorem 

u Svačina: lisovaná tyčinka z fíků a datlí �
Večeře: thajský salát s goji a kešu ořechy



Frutariánství
u druh vegetariánství, jedná se o striktní formu veganství

u strava zahrnuje pouze ovoce, ořechy, semena, a jiné plody

u při sběru plodů navíc nesmí být zraněna rostlina, a proto jedí 
někteří frutariáni jen plody, které spadly na zem

u jablka, hrušky, hrozny, pomeranče, melouny, banány, rajčata, ale 
vyhýbají se bramborám nebo luštěninám

u základní myšlenkou frutariánství je uznání rostlin jako 
plnohodnotných živých organismů

u dle lékařů je frutariánská strava vhodná pro dospělé jen po 
omezenou dobu, nevhodná pro dospívající osoby a zcela nevhodná 
pro děti

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetari%C3%A1nstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veganstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%99%C3%AD%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jablko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9va_vinn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomeran%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Meloun
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Raj%C4%8De_jedl%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B


u Frutariánství je ještě restriktivnější než 
veganství nebo RAW strava.

u Frutariánská strava může způsobit 
nedostatek vápníku, bílkovin, železa, zinku,
vit.D, většiny vitamínů B (zejména B12) 
a esenciálních mastných kyselin.

u U dětí může být růst a vývoj v ohrožení. 
Nutriční problémy zahrnují závažnou 
podvýživu bílkovinnou 
energií, chudokrevnost a nedostatky včetně 
železa, vápníku, esenciálních mastných 
kyselin a širokého spektra vitamínů a 
minerálů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitari%C3%A1nstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlkovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_B12
https://cs.wikipedia.org/wiki/Esenci%C3%A1ln%C3%AD_mastn%C3%A1_kyselina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chudokrevnost


Nevýhody
u Vege jídelníček nemusí být vždy zdravý (smažený sýr, hermelín, sladkosti, 

chipsy, langoše, pizza…).
u Nedostatek: železa, vápníku, zinku a vitaminu B12.

u Záleží hlavně na skladbě vegetariánské stravy.
u U veganů – nedostatek vit. B12, bílkovin, vápníku, zinku a vitaminu D a 

omega -3 MK.
u Nižší vstřebatelnost vápníku a železa – váží se do nevyužitelných fytátů a 

oxalátů. Fytáty jsou nejvíce obsaženy v celozrnných výrobcích a v 
luštěninách, oxaláty zase v některých druzích zeleniny, jako je špenát či 
řepa.

u Proteiny i aminokyseliny mohou být ve stravě dostatečně obsaženy díky 
konzumaci vajec a mléčných výrobků, ale jelikož rostlinná strava 
neobsahuje plnohodnotné bílkoviny (rostlinné bílkoviny neobsahují v 
dostatečné míře celé spektrum aminokyselin) je dobré dbát na správnou 
kombinaci potravin, kde se aminokyseliny vzájemně doplňují. Takovou 
kombinací jsou například luštěniny s obilovinami, nebo cereálie s ořechy.



Železo 

u Pokrytí potřeby železa se dosáhne obtížně

u Nejdůležitější zdroje železa jsou –

- Telecí maso (3 mg/100 g)

- Hovězí maso (2,5 mg/100 g)

- Játra (8-20 mg/100 g)

- Vepřové maso (2 mg/100 g)

u Rostlinné potraviny mají dostatek…

- Ovesné vločky (4,6 mg/100 g)

- Celozrnný chléb (3,3 mg/100 g)
- Ořechy (4 mg/ 100 g)

ALE!!

ü Železo se resorbuje jen částečně 

- Vstřebatelnosti železa výrazně napomáhá konzumace vitamínu C a 
naopak vstřebatelnost zhoršuje konzumace kávy, černého čaje a 
některých bylinkových čajů. 

- Vitamín C zvyšuje vstřebatelnost železa natolik, že v případě deficitu 
železa mívá zařazení vitamínu C větší efekt než suplementace 
železa.



Vitamin B12

u Nejbohatší zdroj: játra, ryby, vepřové 
maso, hovězí maso

u Naproti tomu v rostlinných produktech 
vitamin B12 zcela chybí

u Přísní vegetariáni proto svou potřebu 
nepokryjí

u Ovolaktovegetariáni – v mléce a 
mléčných produktech, vejce

u Karence – vzácně, nejspíše kryto 
vitaminem B12 syntetizovaného enterálně 
bakteriemi v terminálním ileu 

u Pokud karence, tak u veganů (vzácně 
megaloblastická anémie)



Výhody
u ↑ vláknina.

u Vitaminy- zejména vitamin B1, C, E a β-karoten a minerální látky -
hořčík či měď.

u Dostatečný je i příjem flavonoidů, karotenoidů a pektinu.

u Ovolaktovegetariánská forma umožňuje optimální pokrytí všech 
živin.

u Méně nasycených mastných kyselin a cholesterolu  à + KVK.

u Preventivně působí také proti vzniku kolorektálního karcinomu, 
aterosklerózy a diabetu 2.typu, ale častější trávící potíže.

u Vyšší věk?  méně častý výskyt  diabetes melitus 2.typu, hypertenze, 
zvýšené hodnoty cholesterolu, štíhlejší postavy.



Závěr

u American Dietetic Association hodnotí vegetariánskou výživu 
takto:

1) Vegetariánské formy stravy při správném plánování pokryjí 
potřebu živin, také potřebu bílkovin, železa, vápníku a zinku.

2) Pokrytí vit. B12 je bezproblémové, jestliže strava obsahuje 
dostatečné množství mléka a vajec.

3) Při čistě vegetariánské výživě je třeba zařadit do stravy i zaručené 
zdroje vit. B12 (doplněk, nebo potravinu obohacenou o vit. B12).

4) Toto hodnocení platí jak pro děti, mladistvé, těhotné a kojící ženy, 
jestliže se do plánu výživy zařadí dostatečné množství zdrojů vit. 
B12 a vit. D.

5) Při dodržování těchto zásad mají vegetariánské formy výživy řadu 
zdravotních výhod, je třeba vzít v potaz to, že vegetariáni často 
více pečují o své zdraví (nekouří, pijí méně alkoholu apod.).

Zdroj: American Dietetic Association, Position of The Ame−rican Dietetic Association: Vegetarian diets. J. Amer. 
Diet. Assoc. 93 (1993) 1317–1319. 



u Laktoovovegetariánství pro dospělé bez rizika, u dětí není vhodné pro 
nedostatečný obsah proteinů a železa důležitých látek pro růst organismu.

u Veganství „způsobuje“ nedostatečný příjem vit. B12 (není obsažen 
v rostlinných potravinách) a vit. D (příjem z fortifikovaných margarínů, 
slunečním osvitem), železa (zhoršená využitelnost z rostlinných zdrojů, 
vyvazuje ho čaj), lépe se vstřebává v kyselém prostředí + vit.C, vápníku
(vláknina a šťavelová kyselina zhoršují vstřebatelnost z trávicího traktu) a 
selenu.

u Nedostatek bílkovin z důvodu nepřijímání živočišných potravin, mohou 
„vegetariáni“ nahrazovat sojovou bílkovinou, která je dostatečným 
zdrojem všech potřebných aminokyselin.

u Nedostatek nenasycených MK může negativně ovlivnit vývoj mozku. 
Zvýšeným příjmem ořechů doplní kyselinu α-linolenovou důležitou pro 
endogenní vznik polynenasycených mastných kyselin.



u Přechod na vegetariánskou stravu by měly pečlivě zvážit těhotné, 
kojící ženy a děti. Hlavním problémem zde jsou odlišné potřeby 
jednotlivých živin, u dětí je problém také ve velikosti jejich žaludku, 
potřebné množství stravy nejsou schopni sníst. Mohou vznikat 
poruchy růstu, anemie a jiné onemocnění související s karencí 
určitých živin.

u Veganské stravování díky absenci mléčných výrobků a vajec 
neumožňuje dostatečný příjem všech minerálních látek, vitaminů a 
plnohodnotných bílkovin. Mimo výše zmíněné skupiny je velmi 
problematické i pro obézní a diabetiky. 



Děkuji za pozornost.


