
SLAZENÉ A ENERGETICKÉ
NÁPOJE

Slazené nápoje už nejsou v kurzu,  
školáci ale objevili energetické nápoje.  
Víme, jak podpořit zdravý pitný režim.

Výsledky studie, trendy, doporučení, 
praktická inspirace a vzdělávací aktivity.



V rukou držíte informační a výukový materiál, který byl vytvořen na základě 
výsledků mezinárodní výzkumné studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). 

V České republice ji zajišťuje Univerzita Palackého v Olomouci. Od roku 1994 tak vzniká komplexní 
zdroj dat o životním stylu, zdraví, pohybové aktivitě, obezitě, zkušenostech s kouřením a alkoholem
nebo o trávení volného času u 11–15letých školáků. Informace využívají ministerstva, municipality 

i nadnárodní organizace jako UNICEF, UNESCO nebo Světová zdravotnická organizace (WHO). 
My bychom se o klíčová zjištění rádi podělili i s vámi, kteří s mladou generací denně 

pracujete. Zároveň vám nabízíme aktivity týkající se zkoumaných témat.

Téma SLAZENÉ A ENERGETICKÉ NÁPOJE 
jsme rozdělili do tří částí:

V první části naleznete klíčové poznatky a fakta vyplývající ze studie HBSC. 
V další části se zaměřujeme na doporučení k danému tématu a na miniprojekty sloužící 

jako inspirace do výuky. Přiložené infopostery můžete nakopírovat a předat dětem a rodičům.
 V poslední části vám pak nabízíme praktické aktivity s nejrůznějšími podklady a přílohami.

 I ty můžete kdykoliv využít při práci s žáky v hodinách. Materiál je vytvořen 
primárně pro věkovou kategorii 11–15 let, na niž se studie zaměřuje.
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Další informace k jednotlivým tématům naleznete také na webu
www.zdravagenerace.cz



Školáci pijí méně limonád. 
Ale objevili energetické nápoje. 

Spotřeba slazených nápojů u českých dětí 
dlouhodobě klesá. Za posledních 12 let 
se počet školáků, kteří denně pijí 
limonády, snížil na polovinu.

Premiérově se studie zaměřila 
na energetické nápoje. Zjistili jsme, 
že více než desetina mladých Čechů 
má sklon k jejich rizikové konzumaci.

Na třicet tisíc českých školáků ve věku mezi
13 a 15 lety je tak ohroženo jak řadou zdravotních 
rizik spojených se zvýšenou konzumací těchto nápojů, 
tak dalšími faktory, které s jejich pitím souvisí. 
Jde především o kouření, opakovanou opilost,
agresivitu nebo potíže se spaním.

Naše zjištění
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Klíčová zjištění

Mladí Češi pijí méně limonád
Od roku 2006 se zmenšuje počet každodenních konzumentů slaze-
ných nápojů. Zatímco ještě v roce 2006 pila denně limonády téměř 
třetina českých školáků ve věku od 11 do 15 let, o dekádu později se 
jejich počet ztenčil na 14 % – tedy zhruba na polovinu.

1/5Mladí Češi pijí méně limonád1/5Mladí Češi pijí méně limonád

Každodenní konzumace slazených nápojů (11–15letí)

Energetické nápoje? 
Velké téma pro 30 tisíc dětí
Každý desátý mladý Čech – přesně 10,9 % – má sklon 
k rizikové konzumaci energetických nápojů (minimálně 
dva nápoje do týdne). Každý den pak popíjí energetické 
nápoje 3,3 % školáků. Naopak téměř 60 % českých 
dětí energetické nápoje nepije vůbec.
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Dycky Ústí! 
aneb Energetické nápoje v regionech
Vysokou spotřebu energetických nápojů jsme zaznamenali ve třech krajích. 
Žebříčku vévodí Ústecký kraj, mezi rizikové konzumenty energetických 
nápojů zde patří každý pátý školák (20,5 %)! Vysoká čísla ale vykázal 
také Liberecký a Karlovarský kraj. Naopak 
nejméně často si tento druh nápoje 
kupují děti v Praze (7,7 %).
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Limonády a energeťáky 
– rizikový faktor životního stylu
Všimli jsme si, že časté popíjení energetických a slazených nápojů 
se váže k dalším faktorům charakteristickým pro rizikové chování 
školáků – jde především o kouření, opakovanou opilost a konzumaci 
marihuany. Ve skupině dětí se zvýšenou spotřebou obou typů 
nápojů tak najdeme významně více kuřáků nebo konzumentů 
alkoholických nápojů. V případě energetických nápojů je tato 
vazba velmi silná, u limonád o něco méně.

4/5Limonády a energeťáky 4/5Limonády a energeťáky 

Nápoje a životní styl
Studie poukazuje také na silný vztah mezi častým pitím 
energetických nápojů (a limonád) a výskytem depresí, opakovaných 
bolestí hlavy nebo stavů nervozity či podrážděnosti. Konzumenti 
těchto nápojů také tráví podstatně více času u obrazovky počítače 
a mají horší vztah k učení a ke škole.
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Užívání návykových látek a konzumace vybraných nápojů

Užívání návykových látek a vybrané nápoje

Podrobnější informace najdete na webu www.zdravagenerace.cz



Limonády  
a energeťáky?

Zapomeňte 
na energeťáky
Svým složením prokazatelně  
škodí lidskému zdraví.

Nejvíce jsou ohroženy mozek a srdce. 
Energetické nápoje někdy obsahují kofein, 
který do jídelníčku školáků nepatří.

Tip: Pokud potřebujete nabudit organismus, 
udělejte si ovocno-zeleninové smoothie, zelený čaj 
nebo si dejte kvalitní kakao.

Zdravé zdroje energie 
jsou na dosah
Nebudete tak potřebovat energetické 
nápoje ani slazené limonády. 

Tip: Dopřejte si dostatečně dlouhý  
a kvalitní spánek, zajděte si na procházku
do parku nebo do lesa, jezte vyváženou  
a pestrou stravu. 

Slazené 
limonády  
jen výjimečně
Obsahují spoustu cukru 
a nebezpečné konzervanty. 

Představte si, že 1 litr coly obsahuje 22,5 kostky cukru. 
Velká část cukru se v těle přemění na tuk a uloží  
do zásob, což může vést k nadváze a obezitě.

Tip: Vyrobte si čerstvý ovocný džus nebo domácí 
limonádu z bylinek, ovoce či zeleniny. 

Pijte čistou vodu
Je nejlepším základem 
vyváženého pitného režimu. 

Tip: Mějte po ruce vlastní láhev, do které si můžete 
kdykoli a kdekoli doplnit kohoutkovou vodu.

Doporučení Zdravé generace navazují na zjištění dlouhodobé 
studie HBSC. Vycházejí z aktuálních trendů popisovaných  
Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Společností pro výživu, 
Státním zdravotním ústavem, Ministerstvem zdravotníctví ČR  
a Potravinářskou komorou ČR.

www.zdravagenerace.cz

Slazené a energetické nápoje obsahují 
velké množství cukru, stimulačních látek 
a aditiv, které nejsou zdraví prospěšné. 
Jejich konzumace se v dětském věku
nedoporučuje.

Časté pití slazených a energetických 
nápojů vede k výkyvům hladiny krevního 
cukru, což může vést ke střídání 
přívalu energie a vyčerpání. Oba typy 
nápojů mohou zvyšovat chuť k jídlu a tím 
přispívat k nadměrnému příjmu potravy.

Doporučujeme podporovat děti v hledání
zdravých zdrojů energie například v podobě
spánku, pobytu na čerstvém vzduchu 
nebo plnohodnotné stravy.

Naše doporučení
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Zapomeňte na energeťáky

Energetické nápoje poškozují zdraví dětí zejména tím, že zpomalují vývoj mozku v kritickém období 
dospívání, přetěžují srdce a způsobují poruchy spánku, zejména jeho hluboké fáze. To může vést 
ke vzniku psychických nemocí (např. deprese), srdečních arytmií, hypertenze nebo k cukrovce 
2. typu a obezitě. Velkým rizikem pití energetických nápojů je kombinace kofeinu, případně 
dalších stimulačních látek, a cukru. Tyto dvě látky společně dokážou dětský organismus nabudit 
k vyššímu fyzickému či psychickému výkonu. Avšak příval energie velmi rychle odezní a střídá ho 
únava a vyčerpání.

• Další stimulační látky (taurin) působí jako energizéry zvyšující prokrvení mozku a podporující  
    jeho aktivitu. Taurin napodobuje funkci inzulinu v těle, tedy zlepšuje využití sacharidů 
    v organismu. Jeho rizikem v energetických nápojích je, že zvyšuje účinnost kofeinu.
 • Benzoan sodný (E211) se používá jako konzervant. Je zdraví škodlivý a v kombinaci 
    s kyselinou askorbovou (syntetický vitamín C) má nejspíše karcinogenní účinky. U citlivých 
     jedinců může v kombinaci s umělými barvivy vyvolávat hyperaktivitu.
 • Umělá sladidla jsou v energetických nápojích obsažena ve vysokém množství. 
    Dětský organismus si na ně snadno navykne, stejně jako na nepřirozeně intenzivní sladkou 
    chuť energetických nápojů.
 • Vysoký obsah cukru – přibližně 11 g na 100 ml. Pravidelná konzumace tohoto typu nápojů 
    vede ke zvýšenému ukládání tuků a riziku nadváhy a obezity.

 Dětské tělo je velmi senzitivní na kofein a jiné stimulační látky, proto konzumaci
 energetických nápojů nedoporučujeme.

Miniprojekt s žáky: Zkuste s žáky na vaší škole udělat osvětovou kampaň s názvem  
„Energeťák nepotřebuješ“. Každý žák si doma připraví malý letáček (A6) s obrázkem a popisem 
jednoho zdravého zdroje energie (spánek, pohyb, tanec, vyvážená strava, smoothie, relaxace, 
hudba, přátelství apod). Pak už jen stačí během vyučovací hodiny letáčky rozvěsit na různá 
místa po škole a následně sledovat, jak ostatní žáci a učitelé reagují.

Slazené limonády jen výjimečně

Slazené limonády se vyrábějí převážně z glukozovo-fruktózových či vysokofruktózových kukuřičných 
sirupů s velmi negativním vlivem na zdraví. Fruktóza se metabolizuje v játrech a je na inzulinu nezávislá 
(neovlivňuje hladinu krevního cukru). Při nadměrném příjmu se v játrech mění na tuk, který se v těle 
ukládá v podobě viscerálního (útrobního) tuku. Nadměrná konzumace fruktózy pravděpodobně zvyšuje 
riziko vzniku cukrovky 2. typu. Fruktóza netlumí hormon hladu ghrelin, který je produkován trávicím 
traktem a signalizuje mozku, kdy má tělo skutečný hlad. Organismus, který konzumuje příliš mnoho 
fruktózy, tak „má stále hlad“. 

Řada výzkumů prokázala, že cukr stimuluje centrum odměny v mozku a může na něj vzniknout závislost. 
Zvýšenou pozornost si zaslouží také kyselina fosforečná, která je součástí mnoha slazených nápojů. 
Zvyšuje kazivost zubů, dráždí žaludek a ohrožuje kvalitu kostí – stojí totiž pravděpodobně za vznikem 
osteoporózy. Kyselina fosforečná navíc zvyšuje obsah fosforu v těle, který je při nadbytku z těla 
vylučován ve vazbě na vápník. Tělo vápník pro tuto vazbu odebírá z kostí a zubů, a tím zakládá 
na větší křehkost a lámavost kostí.

Problém u slazených limonád je také obsah oxidu uhličitého, který dráždí žaludeční stěnu a může 
vyvolat syndrom dráždivého tračníku (opakované a dlouhodobé bolesti břicha, zácpy, průjmy či 
nadýmání) a subjektivní tlakové obtíže v oblasti žaludku. Zvláštní kategorií jsou „light“ limonády, které 
ve většině případů neobsahují žádný cukr. Sladkou chuť ale nápoji dávají sladidla (např. stévie, aspartam, 
cyklamát, sukralóza, sacharin, acesulfam-K, neotam atd.), která jsou obsažena především ve vysoce 
průmyslově zpracovaných potravinách. V této kombinaci je velice časté překročení bezpečné denní 
dávky. Díky intenzivní sladké chuti navíc podporují vznik závislosti na sladkých potravinách, a tělo 
pak nevnímá sladce přirozeně sladké potraviny.

Zdravé zdroje energie jsou na dosah

Základem toho, jak předejít únavě během dne, je dostatečný a kvalitní spánek. Ten je jedním 
z důležitých předpokladů mentálního a fyzického zdraví člověka. Dále je to pobyt a pohyb 
na čerstvém vzduchu a pestrá vyvážená strava nezbytná pro doplnění energie během 
celého dne (více v samostatném materiálu Stravovací návyky). 

Doporučená délka spánku u dětí ve věku 6–13 let činí 9 až 11 hodin, ve věku 14–17 let 
pak 8 až 10 hodin. Spánková doporučení vycházejí ze zjištění americké nevládní organizace 
(National Sleep Foundation), která toto doporučení opírá o intenzivní a dlouhodobou 
mezioborovou spolupráci odborníků na spánkovou medicínu. Před spaním je vhodné 
místnost vyvětrat a zatemnit, naopak se nedoporučuje vystavovat se modrému světlu 
z počítačů či mobilních telefonů.

Miniprojekt s žáky: Zkuste s žáky v některé z vyučovacích hodin, příp. o přestávce 
krátkou relaxační techniku. Může to být dechové cvičení, krátká meditace nebo jógová 
pozice, kde zaměříme pozornost na klidné dýchání, pravidelnou srdeční činnost a vědomé 
uvolnění svalů. Tímto krátkým zklidněním žákům dopřejete odpočinek mezi jednotlivými 
hodinami nebo pomůžete zlepšit soustředění před náročným úkolem. Konkrétní příklady 
pozic můžete najít na: www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady

Klíčová doporučení
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Pijte čistou vodu

Voda je pro život nezbytná stejně jako živiny z potravin. Proto je její pravidelné pití v průběhu 
celého dne zásadní pro správné a zdravé fungování organismu. Nedostatečný pitný režim způsobuje 
únavu, vyčerpání, horší soustředění, zácpu, popraskané rty nebo zápach z úst. Pro pitný režim  
je nejvhodnější čistá voda, kohoutková nebo balená. Z balených vod pak sáhněte nejlépe 
po pramenité, kojenecké či slabě mineralizované minerální vodě. Nejdostupnější, nejlevnější 
a nejekologičtější je voda kohoutková, jejíž kvalita a čistota se v rámci ČR pravidelně kontroluje. 
Pro uchovávání vody doporučujeme používat skleněnou láhev, případně láhev z tvrdého plastu. 
Naopak méně vhodné je opakovaně používat měkkou PET láhev, u níž v důsledku narušení 
struktury vznikají mikrotrhliny, kde se mohou uchytit patogenní organismy.

U dětí ve věku 11–15 let doporučujeme celkový příjem cca 40–50 ml tekutin na 1 kg hmotnosti 
za den. Orientačně platí, že dítě vážící 40 kg by mělo za den vypít 1,5–2 litry tekutin. Tekutiny 
jsou v průběhu dne přijímány nejen pitím, ale jsou také obsaženy v ovoci, zelenině, jogurtech, 
polévkách a dalším jídle. Přesné doporučení pro pitný režim je tudíž velmi individuální. Záleží 
také na tom, zda dítě není nemocné, jaké je počasí a zda je dítě pohybově aktivní.

Miniprojekt s žáky: Udělejte si v hodině ochutnávku různých typů vody (pramenitá, kojenecká, 
minerální, z vodovodu, ze studánky). Jaký je mezi nimi chuťový rozdíl? Také můžete vyzkoušet, 
zda je rozdíl pít vodu ze sklenice, plastového kelímku či třeba z plecháčku. Hodnotící parametry 
mohou být např. barva, vůně, příchuť, pachuť, svěžest a celkový dojem.

Miniprojekt s žáky: Jednu z hodin můžete s žáky zahájit přípravou rychlé domácí limonády 
bez přidaného cukru. Při pití limonády se společně s žáky zamyslete, z jakých surovin lze takovou 
zdravou limonádu vyrobit. Na konci můžete žáky vyzvat, aby domácí limonádu zkusili doma vytvořit 
pro rodinu. V hodině pak společně sdílejte, jak se jim povedla a jak chutnala ostatním členům rodiny. 
Inspiraci na její tvorbu najdete na: www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady

Když už po sladkém pití chtějí školáci sáhnout, doporučujeme doma vyrobenou limonádu nebo doma 
vymačkaný čerstvý džus z ovoce a zeleniny. Džus je vhodné vždy ředit čistou vodou, a to minimálně 
v poměru 1:1. Doma připravený čerstvý džus zředěný vodou je vhodný také na dodání rychlé energie 
po náročném sportovním tréninku.
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Podrobněji se složením energetických nápojů zabývá následující aktivita.

Metodické poznámky: 
Pokud není k dispozici kostkový cukr, je možné množství uvést číselně např. na tabuli. Věž z kostek 
slouží především k vizualizaci a představě reálného množství cukru v uvedených limonádách 
a energetických nápojích.

Cíl: 
Žáci se seznámí s riziky pití slazených limonád a energetických nápojů.

Charakteristika:  
Aktivita se věnuje tématu slazených limonád, vizualizaci množství cukru obsaženého v těchto nápojích, 
diskusi nad jejich složením a riziky spojenými s jejich konzumací. Na tuto aktivitu přímo navazuje 
následující aktivita „Energetický drink, můj dobře vypadající nepřítel“.

Čas na přípravu: 
15 minut 

Doba trvání:    
25 minut

Prostředí:
školní třída či sál 

Pomůcky: 
• 5× vytištěná příloha „Obrázky limonádových a energetických nápojů pro žáky“
• 2 kg kostkového cukru
• ukázková litrová láhev kolového nápoje / fanty / džusu / slazené mattoni
• ukázková plechovka energetického nápoje
• sklenice vody

Obrázky k vytištění najdete na: www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady

Provedení:

Hodina je zahájena brainstormingem žáků o tom, co vše během dne pijí za nápoje (jejich odpovědi jsou 
zaznamenány na tabuli). Učitel zvýrazní všechny limonádové a energetické nápoje, o kterých se děti zmíní.
Žáci jsou rozděleni do pěti týmů a každý z nich dostane vytištěný obrázek trojice nápojů. Ve skupině 
se žáci pokusí odhadnout a přiřadit, kolik kostek cukru daný nápoj obsahuje.

Na závěr aktivity učitel s žáky společně vyhodnotí a přiřadí kostky cukru k jednotlivým láhvím slazených 
nápojů v porovnání s vodou, která žádnou kostku neobsahuje. Následuje vedená diskuse o škodlivosti 
slazených a energetických nápojů. Informace jsou k dohledání v příloze „Reálné množství cukru v nápojích“.

Ukončení:

Na závěr aktivity doporučujeme shrnout rizika (pravidelného) pití limonádových a energetických nápojů.

Podněty do diskuze:

• Dovedete si představit, že teď sníte najednou tuhle hrstku osmi kostek cukru, 
   které obsahuje plechovka (330 ml) Coca-Coly? Co by se asi stalo?

U někoho by nastalo zvracení, průjem, dehydratace...

• Jaké další nezdravé látky obsahují limonádové a energetické nápoje?

 Kofein, konzervanty, syntetická barviva, další umělá sladidla.

• Čím tedy nejlépe zahnat žízeň?
Vodou – pramenitou či vodou z kohoutku.

Aktivita 1

Adiós sladká limonádo, adiós energeťáku!

Množství cukru ve slazených limonádách 
a energetických nápojích:

COCA-COLA original 
1 litr = 22,5 kostky cukru

KOFOLA original 
1 litr = 16 kostek cukru

PEPSI cola 
1 litr = 22 kostek cukru

RED BULL 
1 litr = 22 kostek cukru
(250 ml = 5,5 kostky cukru)

FANTA pomeranč 
1 litr = 14 kostek cukru

HELLO 100% jablečný džus 
1 litr = 22 kostek cukru

MATTONI margarita mango 
1 litr = 16 kostek cukru

1 kostka = 5 g cukru



Aktivity do výuky Aktivity do výuky

Cíl: 
Žáci simulovaně prožijí škodlivost pití energetických nápojů a pojmenují jejich rizika.

Charakteristika:  
Pohybová aktivita se zaměřuje na projevy způsobené konzumací energetického nápoje. 
Na závěr přijde shrnutí poznatků a ukončení.

Čas na přípravu: 
15 minut 

Doba trvání:    
25 minut

Prostředí:
školní sál, tělocvična, hřiště či travnatá plocha 

Pomůcky: 
• cca 25× kelímek na pití (ideálně kompostovatelné nápojové kelímky – 1 ks pro každého žáka)
• cca 25× kolíček (1 ks pro každého žáka)
• 2× lavor/kýbl
• 5× plastová stříkačka na vodu
• 6× vytištěná příloha „Kartičky tuky a minerální látky“
• cca 25× vytištěná příloha „Co se děje po vypití jedné plechovky energetického nápoje“ 
   (pro každého žáka jedna)

Obrázky k vytištění najdete na: www.zdravagenerace.cz/doskol/podklady

Provedení:

Žáci jsou rozděleni do pěti týmů (je možné ponechat z předešlé aktivity). Smyslem hry je prožít tělesné reakce, 
které po vypití energetického nápoje nastávají. Následující úkoly jsou vtipného charakteru, což pro náš záměr 
nevadí. Důležité je na konci shrnout, co se opravdu s naším tělem děje a jak může pravidelné pití energetických 
nápojů našemu zdraví škodit.

Co se děje po vypití jedné plechovky energetického nápoje?

1. úkol – Společné vypití energetického nápoje

Každý žák dostane nápojový kelímek s pitnou vodou (250 ml), která v tomto případě simuluje energetický 
nápoj (může být se sirupem nebo obarvená potravinářským barvivem). Na znamení všichni společně 
(včetně učitele) vodu vypijí.

2. úkol – Co se děje 30 minut po vypití energeťáku?

S vypitím nápoje jste přijali velké množství cukru. Jeho nadbytek vede k přeměně v tuk a ukládání 
do tukové tkáně.

Na druhé straně tělocvičny jsou tukové zásoby (kolíčky s nápisem tuk). Úkolem je běžet v týmu seřazeni 
za sebou jako vláček pro jeden kousek tuku. Ten si na sebe pověsí první člen týmu a společně pak běží 
zpět. Ten, kdo běžel ve „vláčku“ první, se po návratu zařadí na konec a všichni běží společně pro další 
tukovou zásobu. Ve chvíli, kdy má každý člen uložen na sobě alespoň jeden tuk, začíná třetí úkol.

3. úkol – Co se děje 50 minut po vypití energeťáku?

Přichází velký nástup energie, pociťujete příval radosti, srdce vám zběsile tepe. Máte tolik energie, 
že ji potřebujete zužitkovat.

Aktivita 2

Energetický drink, můj dobře vypadající nepřítel
Po odstartování týmy společně dřepují s výskokem. Při každém výskoku žáci říkají vybrané slovo 
(např. z kategorie zvířat, aut, oblečení) či vtipnou hlášku (např. „měl jsem párek k snídani“). Cílem 
je, aby zavládla veselá nálada. Úkol končí dle potřeby a plynule se přejde k dalšímu úkolu.

4. úkol – Co se děje 60 minut po vypití energeťáku?

Uplynula hodina od vypití energeťáku a kofein začíná působit močopudně. Kvůli diuretickému účinku 
oxidu uhličitého se do moči dostávají také důležité minerální látky (vápník, hořčík, zinek, sodík) a spolu 
s ní odcházejí z těla ven.

Úkolem týmů je přemístit tekutinu z lavoru (kýblu) společně s obrázky minerálních látek z jednoho místa 
na druhý. Žáci mají k dispozici plastovou stříkačku (příp. kelímek) a vždy jeden člen týmu nabere tekutinu 
a donese ji na druhou stranu tělocvičny do prázdné nádoby. Ostatní členové týmu odnáší odcházející 
minerální látky. Členové týmu se opět prostřídají tak, aby každý alespoň jednou přenesl tekutinu i každou 
minerální látku (případně lze ukončit dříve podle časového limitu).

5. úkol – Co se děje po cca 4–5 hodinách po vypití energeťáku?

Tělo je unavené, dostavuje se vyčerpání, únava. Nemáte dostatek energie, minerální látky a voda odešly 
z těla, možná jste podráždění a citliví.

Žáci si lehnou na zem, zavřou oči, zaměřují se na svůj dech a učitel mluví o tom, co vše se právě v těle 
odehrává*. V průběhu klidné chvilky je čas na shrnutí rizik spojených s konzumací energetických nápojů. 
Doporučujeme zmínit se o nevhodnosti pití těchto nápojů dětmi.

* Informace jsou k dohledání v příloze „Co se děje po vypití jedné plechovky energetického nápoje“.

Ukončení:

V rámci posledního úkolu jsou shrnuta rizika spojená s pitím energetických nápojů se zdůrazněním faktu, 
že největším problémem je pravidelná konzumace. Rizikové je už vypití jednoho energetického nápoje za týden, 
přičemž s konzumací těchto drinků se často pojí sklony k užívání dalších návykových látek. Dále se objevují 
pocity nevyspalosti, bolesti hlavy, nervozita a podrážděnost. Na konci hodiny učitel může předat vytištěnou 
přílohu „Co se děje po vypití jedné plechovky energetického nápoje“. Na tuto hru navazuje naše další 
aktivita: „Když dochází baterky“. Věnuje se přípravě zdravější varianty energetických nápojů v podobě 
ovocno-zeleninového smoothie.

Metodické poznámky: 
Pokud nemáte vhodný prostor na přenášení vody, je možné tekutinu nahradit kartičkou 
s nápisem “voda” nebo vlastní láhví každého žáka.



Prvních 10 minut

Do vašeho těla se dostalo
šest velkých kostek cukru, 
což odpovídá konzumaci 
maximální doporučené denní 
dávky jednoduchého cukru. 

Za běžných okolností by vás 
toto množství „prohnalo“, 
případně byste se pozvraceli, 
ale díky kombinaci látek 
v nápoji se tak nestane.

Po 30 minutách

Hladina krevního cukru (glykémie) 
stoupá, a tím pádem se zvyšuje 
i produkce inzulinu. Játra začínají 
přebytečný cukr přeměňovat 
na zásobní cukr a tuk, který 
se pak ukládá to tukové tkáně. 
Díky vysokému obsahu fruktózy 
však není stimulováno centrum 
sytosti v mozku a tělo „má stále 
hlad“ a chce další potraviny.Po 50 minutách

Kofein, který se do těla dostal 
po vypití energetického nápoje, 
se již plně vstřebal a rozjíždí kaskádu 
reakcí v těle. Zrychluje se srdeční tep 
i dech, zvyšuje se nabuzení organismu. 
Tělo spouští obrannou stresovou reakci 
– produkuje hormony adrenalin a kortizol, 
mobilizuje energii, játra jedou na plné 
obrátky a uvolňují zásobní cukr do krevního 
oběhu. Uvolňuje se také energie z tukových 
zásob, krevní oběh je zaplaven energií (tělo 
je připraveno na boj či útěk). Kofein potlačuje 
pocit únavy a brání signalizaci potřeby spánku. 
Kofein také ovlivňuje produkci dopaminu 
– hormonu štěstí a spokojenosti, proto 
na něm vzniká závislost.

Po více než 60 minutách

Tělo potřebuje častěji vylučovat 
tekutiny, oxid uhličitý, který je v nápoji 
obsažen, mimo jiné stimuluje vylučovací 
systém. Působí močopudně, což vede ke 
zvýšenému vylučování vody a potřebných 
minerálních látek. Kyselina fosforečná 
navíc zvyšuje obsah fosforu v těle, který 
je při nadbytku z těla vylučován ve vazbě 
na vápník. Tělo vápník pro tuto vazbu 
odebírá z kostí a zubů, a tím zakládá 
na větší křehkost a lámavost kostí.

Další 4-5 hodin po vypití

Všechno jednou skončí. Vodu z energetického nápoje již tělo 
vyloučilo, cukr uložilo do tuků a po 4 až 5 hodinách přichází 
únava, ospalost, podrážděnost spojená s pociťovaným
nedostatkem energie. Tento útlum může vyvolat potřebu 
sáhnout po dalším energetickém či kolovém nápoji a celý 
proces se opakuje. Tělo uloží nový tuk a spotřebuje další 
důležité živiny a minerální látky. Pak přijde noc a tělo si 
není schopné odpočinout, vyspat se. Má totiž nastartovaný 
metabolismus, postupně se tak může dostat do začarovaného 
kruhu, ze kterého není snadné vystoupit.

Uvedené časy jsou orientační a závisí na konkrétním složení jednotlivých značek energetických nápojů a na individuálních 
parametrech každého člověka, především hmotnosti. Uvádíme hodnoty platné pro energetický nápoj o objemu 250 ml 
s obsahem cukru 27 g.

Co se děje po vypití 
jedné plechovky energetického nápoje

Aktivity do výuky Aktivity do výuky

Aktivita 3

Když docházejí baterky

Cíle: 
Žáci si připraví svůj zdravý energetický nápoj jako alternativu k energetickým drinkům.
Žáci se seznámí s dalšími zdravými nápoji, které dodávají energii.

Charakteristika:  
Tvůrčí aktivita, která zahrnuje výrobu ovocno-zeleninového smoothie z reálných surovin. 
Následuje tematická diskuse a ukončení.

Čas na přípravu: 
20 minut 

Doba trvání:    
45 minut

Prostředí:
kuchyňka, případně třída se zdrojem vody 

Pomůcky: 
• mixér, ideálně smoothie maker nebo jiný stolní či tyčový mixér
• prkénka na krájení
• krájecí nože
• nádoby ( ideálně takové, ve kterých se dá mixovat, ale postačí i misky)
• suroviny (minimální nákup pro 5 týmů, tedy cca 25 lidí)

  Ovoce a zelenina: 5× banán, 3× avokádo, trs hroznového vína, 2× broskev, 1× hruška, 
  vanička mladé kapusty, vanička baby špenátu, vanička polníčku, 1× citrón, 1× mango, 
  1× pomeranč, menší meloun, vanička borůvek, miska kustovnice čínské

  Semínka a ořechy: hrst vlašských ořechů, hrst kešu ořechů, miska chia semínek, 
  miska lněných semínek, miska dýňových semínek, 

  Další suroviny: mléko, bílý jogurt, voda

Provedení:

Žáci jsou rozděleni do týmů po 4–6 lidech a je jim přidělen pracovní stůl s nachystanými pomůckami. Je vhodné 
děti rozdělit cíleně podle jejich osobnostní a povahové výbavy tak, aby byly týmy vyvážené. 

Aktivita navazuje na předešlou hodinu, kde se žáci seznámili s riziky pití slazených limonád a energetických 
drinků. Nyní je čeká výroba vlastního energetického nápoje, který může být alternativou k nezdravým, 
komerčně nabízeným výrobkům. Na jednom centrálním místě jsou nachystány všechny suroviny, které mohou 
žáci použít. Na tabuli lze vyvěsit pro inspiraci několik receptů. Je ale vhodné, aby děti zvolily kombinaci surovin, 
které mají rády, a nebály se experimentovat. Učitel připomíná, jaké je doporučené složení smoothie nápoje: 

3/4 OVOCE + HRSTKA ZELENINY + LŽÍCE SEMÍNEK/OŘECHŮ + MLÉKO/VODA (viz níže)

Pár tipů a postup pro přípravu koktejlu:

Pro děti bude nejchutnější sladké ovocné smoothie. Pro zjemnění doporučujeme dát do každého koktejlu 
kousek banánu či avokáda. K tomu lze přidat libovolné množství dalšího ovoce (doporučujeme 2–3 druhy).

Zelenina může koktejl obohatit o cenné složky. Výborná je listová zelenina. Zpočátku doporučujeme 
přidat hrst jemné listové zeleniny, která nemá tak výraznou chuť (špenát, polníček, mladá kapusta apod.). 
Výborná je také mrkev či červená řepa.



Aktivity do výuky Aktivity do výuky

Doporučujeme přidat alespoň lžíci vybraných semínek či oříšků jako zdroj cenných mastných kyselin.

Nakonec se vybrané suroviny zalijí vodou, lze použít i mléčné výrobky, jakými jsou kravské či rostlinné 
mléko, bílý jogurt nebo kysané výrobky.

Členové týmu si následně chodí pro suroviny. Je potřeba hlídat odebírané množství tak, aby se dostalo na 
všechny týmy. Nastává samostatná příprava surovin pro výživné koktejly. Učitel řídí čas, podporuje týmy a 
pomáhá určovat správný poměr surovin. Následně může jít tým pod dozorem učitele mixovat a svůj nápoj 
dokončit a ochutnat. Do připravené sklenice či průhledného kelímku odlije každý tým část svého nápoje. 
Všichni se pak účastní malé ochutnávky vytvořených koktejlů včetně prezentace názvu, složení a účinků 
(může být pojato tvořivě a vtipně). 

Po úklidu pracovních stolů a pracovního prostoru učitel s žáky diskutuje, jaká pozitiva může taková podoba 
nápoje pro naše tělo přinést. Doporučujeme nápady zaznamenat na tabuli.

Příklad odpovědí: Více energie, lepší nálada, lepší trávení, přísun vitamínů, přísun vlákniny,
krásné vlasy, zdravá pokožka, silné nehty, nižší hladina cukru v krvi, úbytek hmotnosti, lepší
spánek, psychická soustředěnost, snížené riziko chronických nemocí a další.

Ukončení:

Hodina končí výčtem zdravějších variant zdrojů energie v podobě nápojů. Těmi jsou také např. sypaný zelený čaj 
nebo kakao. Je ale důležité upozornit žáky na správné užívání těchto nápojů. I zde platí, že nadměrná 
konzumace může škodit.

Metodické poznámky: 
Nedostatku surovin pro všechny týmy je možné předejít předem přiděleným 
receptem na konkrétní koktejl.

Přehled surovin vhodných pro výrobu koktejlu
Ovoce:
Banán, avokádo, jablka, ostružiny, borůvky, meloun (vodní, cukrový, galia, cantaloupe...), brusinky, fíky, 
hroznové víno, kiwi, mango, nektarinky, pomeranče, papája, broskve, hrušky, ananas, švestky, maliny, 
jahodyplody kustovnice čínské…

Listová zelenina:
Kapusta, římský salát, špenát, mangold, polníček, rukola...

Semínka a ořechy a klíčky:
Chia semínka, lněná semínka, konopná semínka, dýňová semínka, slunečnicová semínka, mandle, 
kešu, vlašské ořechy…

Recepty pro supervýživné koktejly

Elixír energie

banán
šálek hroznového vína
hruška
hrst mladé kapusty
lžíce vlašských ořechů
voda

Tropická vzpruha

avokádo
šťáva z ½ citronu
mango
pomeranč
hrst polníčku
dýňová semínka
voda

Broskvový koktejl

broskev
banán
meloun
hrst polníčku
lněná semínka
mléko

Proteinová bomba

avokádo
šálek malin
mango
pomeranč
baby špenát
kešu oříšky
lžíce bílého jogurtu + voda

Příliv vitality

banán
šálek borůvek
jahody
hrst baby špenátu
chia semínka
mléko

Svěží očista

hroznové víno
banán
borůvky
hrst plodů kustovnice čínské
hrst mladé kapusty
voda
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Prezentovaná klíčová zjištění vycházejí z výsledků mezinárodní výzkumné studie HBSC,  
která je v České republice uskutečňována ve čtyřletých intervalech již od roku 1994.  

V současné době ji zajišťuje Univerzita Palackého v Olomouci. Do posledního výzkumu  
v roce 2018 se zapojilo více než 13 000 žáků ze všech typů škol a napříč regiony 

České republiky včetně hlavního města Prahy.

Doporučení formulovaná v tomto materiálu navazují na zjištění této
dlouhodobé studie a vycházejí z aktuálních informací a trendů popisovaných

Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Společností pro výživu, Státním zdravotním 
ústavem, Ministerstvem zdravotníctví ČR a Potravinářskou komorou ČR.

Tipy a výukové aktivity byly vytvořeny týmem Zdravé generace
s ohledem na zveřejněná zjištění a doporučení pro každé sledované téma.

V pilotní fázi byly tyto materiály konzultovány s učiteli a řediteli vybraných základních
škol v ČR. Splňují vybrané požadavky rámcových vzdělávacích programů základních škol,

konkrétně ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, a mohou se tak stát vhodným
a vítaným rozšířením standardní výuky na základních školách  

a nižších stupních víceletých gymnázií.

Na tomto materiálu pracoval tým výzkumníků a odborných pracovníků projektu
Zdravá generace z Univerzity Palackého v Olomouci. Členy týmu, kteří se na jeho

vzniku podíleli, najdete na webové stránce www.zdravagenerace.cz/tym
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