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Anotace 

Tato středoškolská odborná práce seznamuje s druhy potravinových alergií a reakcemi orga-

nismu na jednotlivé potravinové alergeny. Dále jsem se zabývala finanční náročností stravo-

vání přizpůsobeného potravinovým alergiím, příspěvky zdravotních pojišťoven a sortimentem 

pro alergiky. Na základě sestavených jídelníčků se prokázala vyšší finanční nákladnost 

bezlepkové a bezlaktózové stravy oproti stravě běžné. Byly však předpokládány vyšší rozdíly 

mezi cenami normální, bezlaktózové a bezlepkové stravy.  

V práci jsou uvedené prodejny s nejpříznivějšími cenami pro nákup dietních potravin a zdra-

votní pojišťovny poskytující pacientům nejvyšší příspěvky snižující finanční náročnost stravy 

alergika. Dále byly srovnány ceny vybraných bezlaktózových a bezlepkových výrobků ve 

Velké Británii a ČR. Tyto informace jsou přínosné i pro normálně se stravující zdravé jedince. 

 

Klíčová slova 

Alergie; potravinová alergie; zdravotní pojišťovna; stravování; celiakie; intolerance na laktó-

zu 

Annotation 

This Secondary-school Specialized Activity (SOČ) introduces types of food allergies as well 

as various reactions of an organism to particular food allergens. Secondly, the work focuses 

on financial aspects of a diet adapted to food allergies, benefits provided by insurance compa-

nies, and an assortment of products for people suffering from allergies. Based on the formed 

diets, higher expenses of gluten-free and diary-free diets were proven compared to a non-

specific diet. However, bigger differences between these diets had been assumed.   

This work also deals with shops with the most advantageous prices of specific diet food and 

insurance companies that offer their patients the highest benefits decreasing expenses of diets 

suitable for people suffering from allergies. Next, prices of particular diary-free and gluten-

free products in Great Britain and the Czech republic were compared. This information is use-

ful for healthy people without food allergies as well.  
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Allergy; food allergy; insurance company; diet; celiac disease; lactose intolerance
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ÚVOD 

„Bez jídla člověk vydrží maximálně 1–2 měsíce. Průměrně spotřebuje asi 1 kg potravin za 

den. Jídlo je nejen základní potřebou, ale i požitkem, součástí kultury společnosti. Pro někoho 

z nás se však může stát zdrojem obtíží, chorob, či dokonce (vzácně) vražedným nástrojem 

(Bartůňková, 1998).“ 

Již 40–50 % dětí školního věku trpí nějakým druhem alergie.  Konkrétně potravinové alergie 

postihují 8 % dětí a až 4 % dospělých. Od roku 1997 do roku 2011 se zvýšil počet dětí posti-

žených potravinovými alergiemi o 50 % (Gupta et al., 2011). Počet lidí s alergickými reakce-

mi, které negativně ovlivňují trávení potravin, se markantně zvyšuje. Informací také přibývá, 

ale s informacemi přichází i dezinformace. A ty v případech spjatých se zdravím nejsou žá-

doucí. Právě to byl jeden z důvodů mého výběru tohoto tématu. 

Tato práce se zabývá finanční náročností potravinové alergie, kdy bylo užito příspěvků zdra-

votních pojišťoven, porovnání cen a sortimentu dietních produktů a sestaveného jídelníčku 

převedeného do bezlepkové a bezlaktózové verze. Na základě výše příspěvků, které zdravotní 

pojišťovny poskytují celiakům, bylo provedeno srovnání finanční výhodnosti výběru jednotli-

vých pojišťoven vzhledem k výši příspěvků na bezlepkovou stravu, a to pro mladistvé a do-

spělé zvlášť, jelikož se značně liší výše příspěvků, které zdravotní pojišťovny poskytují mla-

distvým a dospělým klientům. V kapitole 2.2 jsou dále uvedeny celkové sumy příspěvků, jež 

zdravotní pojišťovny poskytnou v průběhu celého života, a to i variantou kombinace dvou 

zdravotních pojišťoven za předpokladu, že by člověk po ukončení studia ve 26 letech změnil 

pojišťovnu. 

Pro jasnější zobrazení dostupnosti a nalezení nejvýhodnějšího obchodu pro nákup bezlepko-

vých a bezlaktózových produktů byly porovnávány ceny a dostupnost bezlaktózového mléka, 

jogurtu a sýru a z bezlepkových produktů šlo o bezlepkové chlebíčky, těstoviny a vločky, 

müsli či kaše. V České republice byl sortiment porovnáván v obchodech Kaufland, Tesco, 

Albert, Lidl, Billa a ve speciálním obchodě se zdravou výživou. Bezlaktózový sortiment ve 

Velké Británii byl srovnáván v Asdě, Tescu a taktéž ve speciálním obchodě se zdravou výži-

vou. Poté, co byly porovnány ceny a velikost sortimentu jednotlivých obchodů v České re-

publice a ve Velké Británii, byl vzájemně porovnán i sortiment obou států kvůli zjištění, ve 

kterém státu jsou dietní produkty levnější.  

Kapitola 4 obsahuje již zmíněné jídelníčky, verzi pro normálně stravujícího se jedince, celiaka 

(či člověka s intolerancí na lepek) a alergika na bílkovinu kravského mléka, laktózu (či člově-

ka s intolerancí na laktózu). Jídelníčky jsou vedené pro ženu se sedavým zaměstnáním ve vě-

ku 18–30 let a menší fyzickou aktivitou s použitím většího množství potravin s lepkem a lak-

tózou. Větší množství těchto produktů poskytovalo prostor pro bezlepkové a bezlaktózové 

produkty v následujících jídelníčcích, které pomáhají lépe znázornit finanční náročnost a sa-

motnou možnost nahrazení potravin s lepkem a laktózou dietními produkty. 
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Tato SOČ tedy nabízí zajímavý a užitečný pohled na potravinové alergie. V praktické části 

obecněji a v teoretické části z hlediska financí. Zjištění nejvýhodnější pojišťovny, porovnání 

cen jednotlivých dietních potravin i samotný jídelníček mohou alergikům pomoci snížit ná-

klady související se speciálním způsobem stravování, který jejich „zdravotní postižení“ vyža-

duje. 
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1 POTRAVINOVÉ ALERGIE  

Alergií, nejen těch potravinových, přibývá, zapříčiňuje to jednak geneticky porouchaná imu-

nita, jednak změněný způsob života. Nevhodná strava s přebytkem cukrů a tuků, horší kvalita 

potravin a vyšší obsah chemických látek, nadměrný stres, markantní úbytek pohybu a další 

faktory související s novými zvyklostmi (očkování, antibiotika) také ovlivňují vznik imunolo-

gických reakcí (Fuchs, 2013). 

1.1 Dělení nežádoucích reakcí na potraviny 

Tabulka 1 ukazuje rozdělení nežádoucích reakcí na potraviny. Jsou zde zobrazeny dvě hlavní 

skupiny: pravé potravinové alergie  a potravinové intolerance. Potravinové alergie mají imu-

nologický základ a potravinové intolerance naopak imunitní systém nezahrnují. Tyto nežá-

doucí reakce na potraviny jsou známé také známé pod pojmem imunologické a neimunolo-

gické reakce.  

Tabulka 1: Dělení nežádoucích reakcí na potraviny  

Dělení nežádoucích reakcí na potraviny  Příklady  

Pravé potravinové alergie  

     Zprostředkované protilátkami IgE-zprostředkované potravinové alergie  

       (na arašídy, kravské mléko atd.) 

     Zprostředkované buňkami Celiakie 

 Jiné typy přecitlivosti oddáleného typu 

Potravinové intolerance  

     Farmakologická Intolerance jahod, čokolády a další 

     Metabolické reakce Intolerance laktózy 

Zdroj: Erdman et al., 2012; Fuchs, 2013 -upraveno 

1.1.1 Potravinové alergie 

Potravinové alergie jsou patologickou reakci imunitního systému na antigeny.
1
 Odpověď na 

antigeny probíhá prostřednictvím reakcí protilátkových (IgE) nebo reakcí buněčných (non-

IgE). Při první z nich se vytváří protilátky IgE a při buněčné reakci se aktivují bílé krvinky 

(lymfocyty T a další). Oba tyto imunitní mechanismy hrají významnou roli v obraně proti 

                                                 
1
 Látka proti níž imunitní systém tvoří protilátku. 
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infekcím, bakteriím a parazitům. U jedinců s alergií však reagují tyto mechanismy také vůči 

alergenům.
2
  

Z reakcí zprostředkovaných protilátkami je nejznámější atopie,
3
 což je vrozená tendence 

nadměrné tvorby imunoglobulinů třídy E vznikajících reakcí na nízké dávky alergenů. Odha-

duje se, že 90 % potravinových alergií je způsobeno právě IgE.  

 

Druhý typ přecitlivělosti zahrnující imunitní systém je potravinová alergie zprostředkovaná 

buňkami. Symptomy se projevují až několik dní po požití potravy, proto je často nazývána 

jako pozdní přecitlivělost. Délka časového intervalu znesnadňuje diagnostiku. Jako příklad 

pozdní přecitlivělosti lze uvést atopickou dermatitidu po požití mléka, projevující se zejména  

u dětí. Onemocněním, které se do této skupiny taktéž řadí, je celiakie (viz kapitola 1.3.2) 

(Bartůňková, 1998; Fuchs, 2007; Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2015). 

1.1.2 Potravinové intolerance 

Jedná se o nežádoucí reakce na potraviny, u nichž příčina není v chybné obranyschopnosti 

organismu. První skupinou příčin vzniku potravinové nesnášenlivosti jsou příčiny farmakolo-

gické. Vznikají při nedostatku či snížené aktivitě enzymů odbourávajících biogenní aminy 

nebo jejich negativním ovlivněním. Tuto reakci tedy vyvolávají potraviny s vysokým obsa-

hem biogenních aminů, především histaminu, což je případ masa z tuňáků a makrel, nejčastěji 

se jedná o starší maso z ryb. Tyramin, obsažený v sýrech (zejména plísňových), ve víně nebo 

v čokoládě, způsobuje bolesti hlavy. Glutamát sodný často způsobuje bolesti hlavy, zčervená-

ní nebo bolení břicha. Zejména čínská kuchyně glutamát hojně využívá ke zvýraznění chuti 

svých pokrmů. Kromě obsahu biogenních aminů v samotných potravinách mohou potraviny 

aminy také uvolňovat z buněk. Mezi potraviny uvolňující histamin se řadí např. ryby, vepřové 

maso, rajčata, vaječný bílek, jahody, čokoláda a alkohol. 

Další skupinou jsou metabolické příčiny reakce na potraviny. Patří mezi ně laktózová intole-

rance (viz kapitola 1.3.1) (Bartůňková, 1998; Fuchs, 2007). 

1.2 Potravinové alergeny  

Potravinové alergeny jsou většinou ty nejčastěji vyskytující se přírodní bílkoviny. Potraviny 

však obsahují stovky tisíců různých proteinů a jen malé procento z nich je známo jako alerge-

ny. Alergeny se dělí dle vzniku na alergeny rostlinného a živočišného původu. Alergeny obi-

lovin (pšenice, žito, ječmen, oves), luštěnin (sója, arašídy), ořechů a semen (zejména vlašské 

a lískové ořechy), ovoce (jahody, jablka, broskev, kiwi), zeleniny (brambory, paprika, lilek, 

celer) a koření (anýz, tymián, hořčice) patří mezi alergeny rostlinného původu. K nejčastějším 

alergenům živočišného původu se řadí ryby (treska, tuňák), krabi, krevety, produkty hovězího 

dobytka (velmi rozšířený alergen mléko), vepřové produkty a zejména slepičí vejce (Erdman 

et al., 2012; Ferenčík et al., 2011; Fuchs, 2007).   

                                                 
2
 Látka, která vyvolala tvorbu protilátek. 

3
 IgE alergická přecitlivělost. 



 

12 

 

1.2.1 Postoj ČR k poskytování informací o potravinových alergenech spo-

třebitelům 

Od roku 2011 je v ČR zavedeno potravinové právo EU (konkrétně nařízení (EU) č. 

1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům), které stanovuje povinnost poskytnout 

spotřebitelům informace o alergenních látkách a produktech, které byly použity při výrobě 

potraviny. Tato informační povinnost se vztahuje na 14 potravinových alergenů (viz obrázek 

I), u kterých je vědecky dokázáno, že patří mezi nejčastější příčiny alergických reakcí u spo-

třebitelů. 

 

Obrázek I: Seznam alergenů  

Zdroj: http://www.simplygastro.eu/seznam-alergenu-v-jidelnim-listku  

V případě restaurací, jídelen, rychlého občerstvení a ostatních zařízení společného stravování 

musí být spotřebiteli k dispozici informace o alergenních látkách použitých při přípravě po-

krmů. To je možno buď formou uvedeného seznamu, či na vyžádání spotřebitele u obsluhy. 

Usnadňuje to spotřebitelům přístup k informacím o alergenech a zároveň by to mělo zabraňo-

vat nedorozuměním, která při nevědomostech mohou nastat.  

http://www.simplygastro.eu/seznam-alergenu-v-jidelnim-listku
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U samotných obalů potravin musí být alergenní látka ve složení od ostatních složek odlišena. 

Často se jedná o zvýraznění či změnu typu písma. Pokud není nutností na daném produktu 

uvádět složení, alergenní látky jsou vypsány individuálně za slovem „obsahuje“. Označení 

„Může obsahovat… (mléko, stopy arašídů.)“ není povinné, ale spíše preventivní upozornění 

na stopové množství alergenu. Neznamená to však, že tato potravina musí tuto látku opravdu 

obsahovat. 

Právní úprava č. 1169/2011 ze 13. 12. 2014 taktéž zpřísnila požadavky na označování nebale-

ných potravin a potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele pro účely bezprostředního 

prodeje, při jejichž nákupu byli spotřebitelé s potravinovou alergií nebo intolerancí těchto 

potravin v předchozích letech velmi omezení. Informace o alergenech musí být v těchto pří-

padech uvedeny v blízkosti místa nabídky potraviny nebo na obalu potraviny zabalené bez 

přítomnosti spotřebitele (Státní zemědělská a potravinová inspekce, 2015). 

1.3 Druhy nežádoucích reakcí na potraviny 

1.3.1 ABKM, intolerance laktózy 

Mléko je celoevropsky nejrozšířenější potravinou vůbec a alergie na bílkoviny kravského 

mléka se řadí mezi nejvíce vyskytovanou alergii, zejména u kojenců. Jedná se o alergii, která 

pochází spíše z nedávné minulosti, kdy došlo k vysokému nárůstu konzumace kravského 

mléka (i jako náhrada kojení). Kravské mléko bylo původně produktem, který je stejně jako 

mateřské mléko určený k výživě mláďat (telat). Jeho složení je přizpůsobeno potřebám růstu a 

vývinu telat, nikoliv lidí. Telata potřebují nabrat mnohem vetší hmotnost než děti, proto obsa-

huje kravské mléko více bílkovin a minerálních látek než lidské mléko. Počet bílkovin je až 

3x větší než v mateřském mléce (30 různých proteinů). 

Imunologickou odpověď u mléka vyvolávají předně bílkoviny beta-laktoglobulin a kasein. 

Jedná se o bílkoviny z mléčných žláz ve vemeni krávy, proto nejsou obsaženy v hovězím ma-

se. U projevů opožděných (při non-IgE reakci), projevujících se většinou za 4–6 hodin, se 

objevuje atopický edém a potíže se zažíváním. Nejčastějšími časnými potížemi (u IgE reakcí) 

vznikajícími do 2 hodin jsou kopřivovité vyrážky, alergická rýma, dušnost a astma. 

Laktóza je součástí mléka většiny savců. Jedná se o disacharid složený z glukózy a galaktózy. 

Tyto dva cukry spojuje vazba, která se za účelem vstřebávání do krve musí nejprve rozpojit. 

K tomuto rozpojení slouží enzym laktáza produkovaný buňkami střevní stěny. Laktáza u lidí 

s laktózovou intolerancí chybí. Nejčastějším příznakem je průjmová stolice či jiné trávicí pro-

jevy. Laktózová intolerance bývá často zaměňována s ABKM. Nesnášenlivost mléčného cuk-

ru je na rozdíl od ABKM reakcí nezahrnující imunitní systém. Dalším rozdílem je, že u aler-

gie na mléčné proteiny je třeba vysadit všechny mléčné výrobky (vyhnout se také náhodné 

kontaminaci nebo přísady u vaření) a u intolerance pouze mléko samotné, jelikož u jogurtů a 

sýrů je laktóza trávena mléčnými fermenty. Stačí tedy pouhé omezení konzumace mléčných 

výrobků (Alergocentrum s.r.o., 2013; Bidat, 2005; Fuchs, 2007; Fuchs, 2013). 
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1.3.2 Alergie na obilí, celiakie 

Nejdůležitější obilovinou je pšenice, dále ječmen, žito a oves. Většinou imunitní systém nere-

aguje na jedinou obilovinu, ale na více (u 80 % dětí). Hlavními proteiny obilí jsou albuminy, 

globuliny a lepek (gluten). Nejvýznamnější alergen gluten je ještě sám složený z více protei-

nů, hlavně z gliadinu a gluteninu. Nejčastějším symptomem nežádoucích reakcí na obilí je 

ekzém. Někdy tato přecitlivělost nevyvolává přímé příznaky po požití, ale potíže se projeví 

při fyzické námaze.  

Klasickou alergii na obilí může vyvolat jakákoliv moučná bílkovina, glubuliny, lepek aj. Pro-

jevy se různí, od kožních přes respirační až po anafylaktický šok. V případech spojení požití 

osudného alergenu s fyzickou námahou, bývá příčinou až 90% smrtelných případů anafylaxe.   

Celiakie je běžnější v Evropě než v USA. Definuje se jako geneticky podmíněné onemocnění, 

při kterém dochází k nežádoucí reakci na určité zásobní bílkoviny pšenice, žita, ječmene a 

ovsa, což způsobuje poškození stěny tenkého střeva a zhoršuje to schopnost vstřebávání nu-

tričních látek. Nepanuje jednotný názor na to, čím je zapříčiněna, jestli je způsobena deficitem 

enzymů, poruchou imunity či úplně jinými faktory. Děti s celiakií trpí rovněž nedostatkem 

některých enzymů, např. laktázy. Je tedy nezbytné omezit také přísun laktózy (hlavně mléka). 

Mezi příznaky celiakie patří chronické průjmy, únava, špatná chuť k jídlu, zpomalení růstu či 

chudokrevnost. Diagnostika se zakládá na odběru krve a střevní biopsii (Bidat, 2005; Fuchs, 

2013; Kvasničková, 1998). 

1.3.3 Alergie na vejce  

Alergie na vejce kura domácího se řadí mezi nejčastěji vyskytované reakce na potraviny u 

dětí v USA i v Evropě. Nežádoucí reakce na vejce většinou vymizí okolo třetího roku dítěte.   

Příznaky alergie nastávají ihned po požití vejce v jakékoliv formě (na měkko, sněhové pusin-

ky a i u vejce jako výrobní suroviny -těstoviny, koláče). Projevy mohou nastat i při dotyku, 

kdy i pouhá kapka může vyvolat zánět spojivek, kopřivky i závažnější projevy.  

Vaječný bílek obsahuje více než dvacet alergizujících bílkovin, mezi ty hlavní se řadí oval-

bumin, ovomukoid a ovotransferin. Oproti tomu vaječný žloutek zahrnuje pouze tři alergizu-

jící proteiny: globuliny, livetiny a lipoproteiny. Vejce jiných druhů (krůta, kachna, husa) ob-

sahují podobné alergeny vejci kura domácího. Člověk postižený alergií na vejce kura domácí-

ho by měl preventivně vysadit i vejce jiných druhů (Bidat, 2005; Kvasničková, 1998).  

1.3.4 Alergie na ovoce 

Výskyt alergií na určité druhy ovoce se po celém světě velmi různí. Je to způsobeno mírou 

konzumace jednotlivých druhů. V ČR převládá alergie na ovoce z čeledi růžovitých (jablka, 

hrušky, broskve, švestky, meruňky, jahody, maliny), které se u nás pěstují. Zvýšeným dovo-

zem exotického ovoce dochází i k nárůstu alergie na exotické plody (banány, kiwi, citrusy). 

Minimálně u poloviny případů nežádoucí reakce na ovoce dochází k orálnímu alergickému 

syndromu (OAS), a to bezprostředně po požití potraviny.  
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Kiwi a banány jsou velmi alergenní potraviny. Jako nejznámější alergen je u kiwi uváděn 

actinidin a u banánu profilin. U obou potravin byla zjištěna spojitost s alergií na latex. Je do-

poručeno omezení kontaktu s latexem, který je obsažen např. v karnevalových maskách či 

jednorázových rukavicích.  

Do čeledi růžovitých se řadí většina českého ovoce. Z podčeledi jabloňovitých s plody malvi-

cemi: jabloň, hruška; mandloňovitých s plody peckovicemi: bluma, broskev, nektarinka, me-

ruňka, švestka, třešeň, višeň a z růžových s plody tvořícími souplodí nažek: jahoda, malina a 

ostružina. Čeleď růžovitých má úzký vztah s čeledí břízovitých. To je důvodem častého vý-

skytu zkřížené alergie. Ta je definována jako homologie
4
 bílkovin. V případě přesáhnutí 80% 

homologie bílkovin v rozdílných alergenech se proteiny nazývají panalergeny. Jako klasický 

příklad se uvádí bílkoviny ze skupin Bet 1 v homologii a Bet 2 v homologii (profiliny) obsa-

žené v ovoci z čeledi růžovitých. Častý je syndrom zkřížené alergie ve vztahu bříza–jablko–

třešeň–lískový ořech (Fuchs, 2007; Fuchs, 2013).  

1.3.5 Alergie na sóju 

Konzumací luštěniny sóji přežívá stamiliónů chudších obyvatel Asie, Afriky a Jižní Ameriky. 

K další hojné konzumaci dochází u vegetariánů, pro které představuje vhodnou náhradu masa, 

protože je bohatá na bílkoviny. K vegetariánské stravě se hlásí již 5 % dnešní populace, což 

vede k výraznému nárůstu konzumace samotné sóji i sójových výrobků (mléko, jogurty, sójo-

vé omáčky, tofu, tempeh). Větší rozšířenost této potravy způsobila výrazný růst výskytu aler-

gie. V Číně a Japonsku obsazuje první místo mezi nejhojněji vyskytujícími se alergeny 

(Stiftung, 2014). 

Hlavními proteiny sóji jsou globuliny (glycininy) tvořící až 80 % proteinové složky sóji. Mezi 

nejčastější příznaky na alergeny sóji se řadí atopická dermatitida a trávicí potíže (Fuchs, 2007; 

Kvasničková, 1998; Špičák et al., 2004).  

1.4 Symptomy nežádoucích reakcí na potraviny 

Spouštěcí doba příznaků po pozření potraviny se může pochybovat v řádech minut ale i dnů. 

Stejně tak se různí i vážnost jednotlivých symptomů. Od ekzémů až po smrt, která může na-

stat v případě propuknutí anafylaktického šoku.  

1.4.1 Zažívací potíže 

Vyskytuje se velké množství obtíží, vyvolaných potravinovými alergiemi, které zahrnují trá-

vicí trakt. Odmítaní stravy, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha, plynatost. Může dojít 

k narušení střevní stěny (krev ve stolici), chudokrevnosti a neprospívání.  

Trávicí symptomy bývají spíše nevýrazné, ale oproti tomu jsou vleklé, chronické a tím i 

úmorné (Fuchs, 2007). 

                                                 
4
 Chemická podobnost. 
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1.4.2 Respirační příznaky 

Alergická rýma a astma patří mezi příznaky potravinových alergií.  

Alergická rýma bývá doprovázena svědícím či pálícím nosem a záchvaty kašle. Samotný nos 

bývá buď ucpaný, nebo neustále produkuje hlen. Dále dochází k pálení a svědění očí, otékají 

víčka a někdy svědí i uši.  

U astmatu se uvolňuje v žírných buňkách histamin a z toho důvodu sliznice zduří a vytváří 

hlen. To vede k zúžení dýchacích cest a započetí kašlavého reflexu pokoušejícího se dostat 

hlen z plic. Astma zapříčiněné potravinovou alergií není ojedinělé, ale potraviny se neřadí 

mezi jednu z jeho hlavních příčin. Sulfity E221–E 228 a alkoholické nápoje jsou častým dů-

vodem zhoršení astmatu (Fuchs, 2007; Nevoral, 2003; Putz, 2007). 

1.4.3 Kožní projevy 

Mezi kožní projevy potravinových alergií lze zařadit kopřivku a ekzémy. U kopřivky vznikají 

na kůži svědivé vystouplé pupeny, které se dokonale hojí. Většinou zanikají již do jednoho 

dne od jejich vzniku, ale mohou se opět na stejném místě objevit.  

Atopický ekzém (dermatitida atopická) se projevuje načervenalými až hnědavými, často svr-

bějící, vyrážkami a v horších případech i mokvajícími puchýři a strupy. Jedná se o onemoc-

nění, jež se hojně vyskytuje u dětí (Bidat, 2005; Ferenčík at al., 2011). 

1.4.4 Orální alergický syndrom (OAS) 

Orální alergický syndrom byl donedávna doménou dospělých, ale s jeho příznaky se setká-

váme stále častěji i v dětském věku. Tímto syndromem v ČR trpí až 50 % pylových alergiků 

s přecitlivělostí na pyly stromů. Bezprostředně po požití potravin rostlinného původu (čers-

tvého ovoce, zeleniny, ořechů, luštěnin, koření) dochází k pálení a svědění patra, jazyka či rtů, 

kýchání, k poruchám polykání a otokům v obličeji (Špičák, 2004). 

1.4.5 Anafylaktické reakce 

Všechny příznaky alergie se mohou spojit v anafylaktický šok: astmatický záchvat, generali-

zovaná kopřivka, Quinckeho edém,
5
 rýma, zánět spojivek, zvracení. Tyto projevy se začínají 

se projevovat obvykle během několika minut po expozici cizím proteinem. Závažnost šoku je 

určena především srdeční slabostí, kdy dochází ke klesání tlaku a zrychlování pulzu. V přípa-

dech, kdy není léčen, nastává smrt. Jedná se naštěstí jen o ojedinělou reakci.  

Potraviny vyvolávající anafylaktickou reakci a šok: burské ořechy, korýši, mléko a vejce (Bi-

dat, 2005; Kvasničková, 1998; Nevoral, 2003). 

                                                 
5
 Masivní otok tkání v oblasti hlavy a krku. 
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1.5 Eliminačně-expoziční test (EET) 

Eliminačně-expoziční test je způsob diagnózy alergie na potraviny. Nejprve se musí být sta-

novena hypotéza, že obtíže jsou vyvolány potravinami a je třeba vyloučit jiné spouštěče. A to 

se provádí prostřednictvím kožních testů či krevních vzorků zkoumajících přítomnost IgE 

protilátek. Pouze v tom případě, že dosavadní vyšetření nepřináší diagnózu, provádíme EET.  

První fází metody je eliminace. Je prováděna vyloučením podezřelého alergenu ze stravy vy-

šetřovaného. Provádí se minimálně 7 a ideálně 14 dní. V průběhu této doby jsou sledovány 

symptomy s důrazem na jejich ústup. Pokud dojde k viditelnému ústupu, tak se přechází 

k další fázi EET, kterou je expozice.  

Expozice je definována jako opětovné zavádění alergenní látky do jídelníčku. Provádí se kon-

trolovaně a opatrně. Nejprve se potřou rty a poté v pravidelných intervalech dochází ke zvy-

šování dávky alergenu. Příklad samotné expozice kravského mléka lze vidět v tabulce 2.  

Tabulka 2: Expozice kravskému mléku dle Isolauri (1996–2001) 

Den trvání testu Dávka alergenní látky 

1. den 

Podávají se volné aminokyseliny -Neocante nebo 

testované mléko, pořadí je určeno náhodně 

8.00: 1 ml na rty 

8.30: 5 ml 

9.30: 10 ml 

10.30: 100 ml 

Poté konzumace do běžné denní dávky a interva-

lu dle věku pacienta 

2.–7. den Plná dávka mléka 

8.–14. den Opakování 1.–7. Dne s použitím druhé varianty 

(Neocante nebo testované mléko)  

Zdroj: Fuchs, 2007  -upraveno 

V průběhu testování je třeba přesného zápisu příznaků (vyrážky, svědění, zvracení, průjem, 

kašel, rýma, poruchy chování aj.) a první, osmý a čtrnáctý den je nutná konzultace s lékařem. 

U potravin způsobující anafylaktický šok (arašídy, korýši) se vyžaduje zvláštní opatrnost a 

konzultace dávky alergenu, která se v tomto případě pohybuje jen kolem 1 mg sušené bílko-

viny. Prahová dávka čisté bílkoviny arašídu je 0,25 mg a vejce 0,13 mg. 

Někdy dochází k tzv. falešné expozici, tedy navrácení potíží po expozici. Nutně to neznamená 

potvrzení alergie, ale může se jednat také o psychologickou reakci. Velký počet lidí reaguje 

na alergen psychickým blokem či averzí. Často z důvodu přemíry informací (Fuchs, 2007). 

  



 

18 

 

2 PŘÍSPĚVKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 

Všechny zdravotní pojišťovny v ČR poskytují určitý finanční příspěvek svým klientům s dia-

gnostikovanou celiakií. Závisí to ale často na věku a pacient si o to musí předem zažádat. 

Formou i částkou se příspěvek různí dle pojišťovny. Pacientům s jinou potravinovou alergií 

pojišťovny ČR bohužel na speciální diety nepřispívají. 

2.1 Druhy pojišťoven a jejich příspěvky 

V České republice k roku 2017 funguje 7 zdravotních pojišťoven: Všeobecná zdravotní pojiš-

ťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zdravotní 

pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna, Vojenská 

zdravotní pojišťovna ČR a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 

stavebnictví. 

2.1.1 Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, kód: 111) 

„Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje roční příspěvek až do výše 6000 Kč, který je roz-

dělený na dva bloky v roce na základě žádosti, a to za uplynulé pololetí (za měsíce leden až 

červen 2017 je potřeba podat žádost do konce srpna 2017).  Maximální výše pololetního pří-

spěvku je 3000 Kč a příspěvek se vyplácí pouze dětem do 18 let nebo studentům do 26 let (se 

statusem nezaopatřeného dítěte).“ 

 

VZP příspěvky pro mladistvé jsou opravdu veliké v porovnání s 310 Kč v OZP. Další výho-

dou je, že příspěvky mohou pobírat i studenti do 26 let, nejen ti do 18, jak to u příspěvků pro 

mladistvé u většiny pojišťoven je. Oproti tomu dospělým tato pojišťovna vůbec nepřispívá. 

2.1.2 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ, kód: 209) 

„Zaměstnanecká pojišťovna Škoda poskytuje jedenkrát za rok příspěvek ve výši až 4000 Kč 

bez omezení věku, kdy je nutné předložit doklad o nákupu dietní stravy.“ 

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda přispívá bezkonkurenčně nejvyšší příspěvky zároveň dětem 

i dospělým. Celkový příspěvek sice překonává VZP, ale ta dospělým na rozdíl od této pojiš-

ťovny nepřispívá.  

2.1.3 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP, kód: 205) 

„Česká průmyslová zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek do výše až 1000 Kč pro děti  

a mládež do 18 let v rámci preventivního programu Balíčku DIA.“ 

 

Příspěvek u ČPZP pro děti a mládež do 18 let je poměrně vysoký, ale pojišťovna již nepřispí-

vá svým dospělým klientům. 
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2.1.4 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMVČR, kód: 211) 

„Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR poskytuje jednou ročně příspěvek do výše 600 

Kč pro děti ve věku od 3 do 15 let. Uplatňuje přísné pravidlo nákupu na potraviny bezlepkové 

diety zakoupené pouze v lékárně, prodejně zdravotnických potřeb nebo prodejně zdravé výži-

vy.“ 

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR  přispívá pouze dětem od 3 do 15 let. Jde o nej-

více věkově omezenou skupinu mezi všemi pojišťovnami, protože většinou se přispívá již od 

narození až příspěvek trvá až do dosažení dospělosti, ne-li déle.  

2.1.5 Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna (RBP-ZP, kód: 213) 

„Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna poskytuje příspěvek do 500 Kč pro děti  

do 18 let, a do výše 300 Kč pro dospělého pojištěnce.“ 

Nejedná se o vysoké příspěvky, ale výhodou je, že RBP-ZP přispívá i svým dospělým klien-

tům. 

2.1.6 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VOZP, kód: 201) 

„Vojenská zdravotní pojišťovna ČR poskytuje příspěvek do výše 400 Kč, ale pouze na zvlášt-

ní preparáty (doplňky stravy).“ 

 

Jedná pouze o příspěvek na doplňky stravy, které nejsou součástí běžné stravy většiny celia-

ků. Proplacení bezlepkových produktů by bylo výhodnější, ale každý příspěvek je prospěšný a 

výhodou je, že se jedná o příspěvek pro všechny bez rozdílu věku. 

2.1.7 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a sta-

vebnictví (OZP, kód: 207) 

„Příspěvek na úhradu bezlepkových potravin mohou pojištěnci získat v rámci kreditního sys-

tému VITAKONTO. Pojištěnec sbírá za různé činnosti kredity, a podle jejich výše může 

uplatnit příspěvek na „preventivní aktivity“ dle vlastního výběru.“ 

 

Příspěvky od OZP se dají pobírat pouze skrz program VITAKONTO. Systém je poněkud slo-

žitější než u ostatních pojišťoven. Po časově náročném pročtení podmínek bylo zjištěno, že na 

bezlepkové výrobky přispívají maximálně 310 Kč, a to pouze v tom případě, že pojištěnec 

disponuje kredity za očkování, darování krve, těhotenství atp. Z tohoto důvodu byla volba 

OZP pro mladistvé shledána tou nejhorší variantou. Navzdory tomu je tento příspěvek 

v případě dospělých vyšší než u 3 českých zdravotních pojišťoven, které dospělým nepřispí-

vají (Bezlepek.cz, 2017). 
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2.2 Zhodnocení výše příspěvků zdravotních pojišťoven 

Srovnávala jsem výši příspěvků pojišťoven pro dospělé, mladistvé a celoživotní příspěvek, za 

to, že je člověk u jedné pojišťovny po celý svůj život.  

  Pro mladistvé
6
 

1. VZP (dětem do 18 let a studentům do 26 let až 6 000 Kč/rok) 156 000 Kč  

2. ZPŠ (až 4 000 Kč/rok) 72 000 Kč 

3. ČPZP (až 1 000 Kč/rok pro děti a mládež do 18 let) 18 000 Kč 

4. RBP-ZP (až 500 Kč/rok pro děti do 18 let) 9 000 Kč 

5. ZPMVČR (až 600 Kč/rok pro děti od 3 do 15 let) 7 200 Kč (jedná se o stejnou částku, jako   

u VOZP, ale celiakie bývá diagnostikována často až ve starším věku dítěte, tím pádem by   

byla částka u VOZP nižší) 

6. VOZP (až 400 Kč/rok na doplňky stravy) 7 200 Kč 

7. OZP (až 310 Kč/rok ve speciálním programu) 5 580 Kč  

 

  Pro dospělé 

1. ZPŠ až 4 000 Kč/rok 

2. VOZP až 400 Kč/rok na doplňky stravy 

3. OZP až 310 Kč/rok, ale poněkud složitější systém 

4. RBP-ZP až 300 Kč/rok 

5., 6., 7. ČPZP, VZP, ZPMVČR dospělým celiakům vůbec nepřispívají 

 

  Celoživotně 1 pojišťovna
7
 

1. ZPŠ 320 000 Kč  

2. VZP (počítáno se studiem do 26 let) 156 000 Kč 

3. VOZP 32 000 Kč na doplňky stravy 

4. RBP-ZP 27 600 Kč 

5. OZP 24 800 Kč 

6. ČPZP 18 000 Kč 

7. ZPMVČR 7 200 Kč 

 

Zde lze vidět markantní rozdíl mezi příspěvkem od ZPMVČR, která přispěje pouze 7 200 Kč 

na celý život, a částkou od ZPŠ, která je o 312 800 Kč vyšší.  

 

Avšak nejvýhodnější variantou je kombinace dvou pojišťoven, a to VZP do 26 let a poté ZPŠ 

do konce života (při mých výpočtech konkrétně do 80 let), kde by bylo možné dostat ještě  

o 52 000 Kč víc než při pobírání příspěvků jen u ZPŠ. 

                                                 
6
 Celiakie zjištěna u kojence, kterému pojišťovny přispívají po 15/18/26 let dle pojišťovny. 

7
 Předpokládáme od narození po 80 let, kde celiakie byla zjištěna již u několikaměsíčního kojence. 
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3 SORTIMENT PRO ALERGIKY  

V této části jsou přiblíženy ceny bezlepkových a bezlaktózových produktů v českých obcho-

dech. Dále je porovnáno a zjištěno, v jakém obchodě je pro alergiky nejvýhodnější tyto vý-

robky nakupovat. Cena nebyla jediným aspektem, ale zmiňuje se i sortiment, který byl taktéž 

srovnán. 

V druhé části byly porovnány průměrné ceny produktů ve Velké Británii oproti cenám těchto 

produktů v České republice, a stejně tak jsem postupovala i u sortimentu. Porovnávané ob-

chody v obou státech jsem osobně navštívila a ceny i s fotografiemi získala touto cestou. 

V České republice byly navštíveny konkrétně obchody v Brně a ve Velké Británii v Londýně 

a Brightonu. 

3.1 Nabídka vybraných dietních produktů v obchodech v ČR 

Vybrané bezlaktózové výrobky, které je možné zakoupit v obchodech v ČR (zde konkrétně 

v řetězcích Kaufland, Tesco, Albert, Lidl, Billa a ve speciálním obchodě  se zdravou výži-

vou), jsou uvedeny v tabulce 3 společně s cenou a značkou.  

Tabulka 3: Bezlaktózové produkty ČR 

Zdroj: vlastní 

V tabulce 4 lze vidět vybrané bezlepkové výrobky, které jsou v nabídce v maloobchodní síti 

v ČR. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ceny jsou na gramáže přepočítány, jelikož jsou v každém obchodě jiné gramáže. 

9
 Značka produktu. 

Bezlaktózové 

produkty
8
 

Obchody 

Kaufland Tesco Albert Lidl Billa 
Speciální 

obchod 

Mléko 1 l 
25 Kč  

Meggle
9
 

32 Kč  

FreeFrom 

26 Kč 

Meggle 

22 Kč 

Pilos 

25 Kč 

Meggle 

45 Kč 

Meggle 

Jogurt 500 g 

40 Kč  

Take it 

Veggie 

33 Kč  

FreeFrom 

30 Kč 

FreeFrom 

30 Kč 

Pilos 

55 Kč 

Bauer 

52 Kč 

Sojade 

Sýr 200 g 
33 Kč  

Meggle 

33 Kč  

FreeFrom 
X X X 

70 Kč 

Violife 
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Tabulka 4: Bezlepkové produkty ČR 

Zdroj: vlastní  

Průměrné ceny
12

 

Průměrná cena 1 l bezlaktózového mléka:    Kč 

Průměrná cena 500 g bezlaktózového jogurtu:    Kč 

Průměrná cena 200 g bezlaktózového sýru: 51 Kč  

 

Průměrná cena 130 g bezlepkových chlebíčků: 16 Kč 

Průměrná cena 300 g bezlepkových těstovin: 26 Kč 

Průměrná cena 400 g bezlepkových vloček/müsli či kaše: 68 Kč 

Nákup porovnávaných bezlaktózových produktů by vyšel nejlevněji v obchodě Kaufland, kde 

mají v nabídce i bezlaktózovým sýr. Při koupi pouze mléka a jogurtu by bylo nejvýhodnější 

nakoupit v řetězci Lidl. U nákupu bezlepkových produktů nejlevnějšími řetězci zůstaly Lidl a 

Kaufland. Při celkovém porovnání cen na prvním místě skončil Lidl a těsně za ním Kaufland, 

který ale na rozdíl od Lidlu, nabízel veškeré srovnávané zboží. 

3.2 Nabídka vybraných dietních produktů v obchodech ve VB 

Vybrané bezlaktózové výrobky, které je možné zakoupit v obchodech ve VB (zde konkrétně 

v řetězcích Asda, Tesco a ve speciálním obchodě se zdravou výživou), jsou uvedeny v tabulce 

5 společně s jejich cenou a značkou. 

 

 

 

 

                                                 
10

Viz poznámka č. 8. 
11

 Typ produktu. 
12

 Ceny platné k 25. 8. 2017. 

Bezlepkové  

produkty
10

 

Obchody 

Kaufland Tesco Albert Lidl Billa 
Speciální 

obchod 

Chlebíčky 130 g 
14 Kč  

rýžové
11

 

15 Kč  

rýžové 

20 Kč 

kukuřičné 

15 Kč 

rýžové 

15 Kč 

rýžové 

18 Kč 

kukuřičné 

Těstoviny 300 g 
18 Kč  

kukuřičné 

19 Kč  

kukuřičné 

33 Kč 

kukuřičné 

18 Kč 

kukuřičné 

42 Kč 

rýžové 

28  Kč 

kukuřičné 

Vločky/müsli/ 

kaše 400 g 

54 Kč  

kaše 

61 Kč  

kaše 

80 Kč 

musli 

53 Kč 

kaše 

110 Kč 

vločky 

48 Kč 

kaše 
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Tabulka 5: Bezlaktózové produkty VB 

Zdroj: vlastní 

Průměrné ceny
14

 

Průměrná cena: 1 l bezlaktózového mléka:    Kč 

Průměrná cena 500 g bezlaktózového jogurtu:    Kč 

Průměrná cena 200 g bezlaktózového sýru: 52 Kč 

Jako nejlevnější britský řetězec vyšel z porovnávaných cen řetězec Asda, v němž prodávali 

všechny srovnávané položky za nejvýhodnější cenu.  

3.2.1 Porovnání cen ve VB  s ČR 

Ceny 

  a) Bezlaktózové potraviny  

  UK: Průměrná cena l l bezlaktózového mléka:    Kč 

          Průměrná cena 500 g bezlaktózového jogurtu:    Kč 

          Průměrná cena 200 g bezlaktózového sýru: 52 Kč  

          

  ČR: Průměrná cena 1 l bezlaktózového mléka: 29 Kč 

          Průměrná cena 500 g bezlaktózového jogurtu: 40 Kč 

          Průměrná cena 200 g bezlaktózového sýru: 51 Kč 

 

Cena bezlaktózových produktů ve VB byla v přepočtu na české koruny shledána srovna-

telnou s cenou bezlaktózových potravin v ČR. Pořád však zde je určitý rozdíl, jelikož oby-

vatelé VB pobírají průměrnou mzdu 2,4krát vyšší než obyvatelé ČR, tím pádem i bezlepkové 

produkty jsou 2,4krát levnější než v ČR (viz Příloha I: Výpočty). 

 

 b) Bezlepkové potraviny 

Cena bezlepkových produktů ve VB a v ČR byla po přepočítání na koruny přibližně stejná. 

                                                 
13

 Značka produktu. 
14

 Ceny platné k 7. 7. 2017. 

Bezlaktózové produkty 

Obchody 

Asda Tesco Speciální obchod 

Mléko 1 l 
30 Kč  

Alpro
13

 

30 Kč  

Arla 

39 Kč  

Provamel 

Jogurt 500 g 
30 Kč  

Alpro 

42 Kč  

Arla 

36 Kč 

Sojade 

Sýr 200 g 
45 Kč  

Arla 

54 Kč  

Arla 

57 Kč  

Violife 
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Jedná se tedy o stejný případ jako u bezlepkových potravin. Vzhledem k vyšší průměrné 

mzdě ve VB byly  bezlepkové potraviny v porovnání s ČR shledány 2,4krát levnější (viz Pří-

loha I: Výpočty). 

3.3 Výběr bezlepkových a bezlaktózových potravin 

Nejen cena je nižší, ale i dietní sortiment ve VB byl shledán pestřejším. Ve třech obchodech 

nabízeli bezlaktózový sýr, který v ČR byl nalezen jen v polovině navštívených řetězců. U 

zbytku bezlaktózových a bezlepkových produktů už je dostupnost podobná. Závisí na velikos-

ti obchodu a celkovému sortimentu. 

 

Při porovnání výběru v britském a českém Tescu bylo zjištěno, že nepatrně větší výběr diet-

ních potravin najdeme ve VB, ale záleží také na velikosti prodejen (viz obrázek II a III). 

V obou státech se v Tescu prodávají stejné produkty (hlavně u pečiva značka Schär) či potra-

viny na stejné bázi, pouze od jiného výrobce (v UK raw tyčinky značky Nakd a v ČR značky 

Bombus energy).  

 

 

Obrázek II: Oblast vyhrazená pro bezlepkový a bezlaktózový sortiment v českém Tescu 
Zdroj: vlastní 
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Obrázek III: „Koutek“ vyhrazený pro bezlepkové a bezlaktózové potraviny v Tescu ve VB 
Zdroj: vlastní 

V již zmíněném obchodním řetězci Tesco byl největší bezlepkový i bezlaktózovým sort i-

ment v obou státech. V porovnání s ostatními řetězci šlo o opravdu enormní převahu. V 

českém Tescu byl viděn velký počet potravin, které ostatní obchody v ČR vůbec nenabíze-

ly (bezlepkové listové těsto, bezlaktózový pudink, bezlepkové omáčky, bezlaktózové más-

lo), nebo nabízely, ale v Tescu byl mnohem větší výběr (přes 15 druhů bezlaktózových 

mlék, 5 druhů bezlaktózových sýrů, 12 druhů bezlaktózových jogurtů či pudinků , 10 dru-

hů bezlaktózové smetany, viz obrázek IV). 
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Obrázek IV: Velký výběr v českém Tescu  

Zdroj: vlastní 
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4 CENA JÍDELNÍČKU ZA TÝDEN  

Byl porovnán týdenní jídelníček celiaka a člověka s alergií na bílkovinu kravského mléka 

s běžným jídelníčkem, aby byl viděn finanční rozdíl mezi těmito stravami. Na internetu lze 

nalézt články týkající se porovnání bezlepkové a bezlaktózové stravy (např. Týden.cz, 2017), 

ale všechny jsou spíše hrubé odhady, tudíž by srovnání mělo alergikům i běžným lidem po-

moct udělat si určitou představu o finanční náročnosti těchto diet. 

4.1 Jídelníček pro zdravého jedince, jídelníček bezlepkový  

a jídelníček bezlaktózový 

Nejprve lze vidět jídelníček člověka bez jakýchkoliv potravinových alergií (viz tabulka 6).  

Nejedná se o ukázkový jídelníček, jak by se měl člověk doopravdy stravovat (zdravěji), ale 

spíše o levnější verzi k názornému ukázání finanční náročnosti bezlepkové a bezlaktózové 

stravy. Na pravé straně uvedené ceny za stravu za celý den slouží pro závěrečné porovnání 

s cenou tohoto jídelníčku vedeného do bezlepkové a bezlaktózové verze. Základní jídelníček 

byl vytvořen tak, aby šlo o reálný jídelníček pro ženu se sedavým zaměstnáním ve věku 18–

30 let, na kterém lze dobře vidět množství lepkových a laktózových produktů, které se denně 

běžně konzumují, a jejich nahrazení.  

Tabulka 6: Normální jídelníček 

Den Jídlo Skladba potravin Cena  

Pondělí 

 

Snídaně  

 150 ml mléka s 30 g Bonavita Choco 

balls, jablko 

 79 Kč 

  

  

  

  

Dopolední svačina  60 g croissant 7Days 

Oběd  Boloňské špagety 

Odpolední svačina  Rohlík s žervé a sýrem  

Večeře  Zeleninový kuskus 

Úterý 

Snídaně  

 55 g ovesných vloček s 150 ml mléka, 

20 g lesního ovoce 

 77 Kč 

  

  

  

  

Dopolední svačina  Rohlík se šunkou a žervé 

Oběd  Těstoviny se sýrovou omáčkou 

Odpolední svačina  250 ml kefírového mléka 

Večeře 

 3 míchaná vajíčka, 2 plátky chleba, 1 

paprika 

Středa 

Snídaně  

 190 g ovocné přesnídávky, 30 g piško-

tů  82 Kč 

  

  

  

  

Dopolední svačina  140 g nastrouhané mrkve se skořicí 

Oběd  Kuřecí nudličky s pórkem a nudlemi 

Odpolední svačina  Anglický rohlík 100 g 
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Večeře 

 125 g mozarelly, 100 g rajčat, bazalka,  

1 plátek chleba 

Čtvrtek 

Snídaně  

 2 plátky chleba s žervé a šunkou,  

80 g salátové okurky 

  

 75 Kč 

  

  

  

Dopolední svačina  250 ml kefírového mléka, banán 

Oběd  Kuřecí řízek s bramborami 

Odpolední svačina  Mramorová bábovka 75 g 

Večeře  2 párky, 2 plátky chleba, kečup 

Pátek 

Snídaně  

 150 ml mléka s 30 g Bonavita Choco 

balls, banán 

  

 110 Kč 

  

  

  

Dopolední svačina  Rohlík s žervé a sýrem 

Oběd  Pstruh s bramborem 

Odpolední svačina  Horalky 

Večeře  2 plátky chleba ve vajíčku, 1 rajče 

Sobota 

Snídaně  

 40 g piškotů, 150 ml mléka, 1/3 sáčku 

pudinku  

  

 102 Kč 

  

  

  

Dopolední svačina  Jablko 

Oběd  200 g šunkové pizzy 

Odpolední svačina  250 g tvarohu, 10 g kakaa 

Večeře  Šopský salát, 1 rohlík 

Neděle 

Snídaně  

 55 g ovesných vloček s 150 ml mléka, 

20 g lesního ovoce, 30 g marmelády 

 70 Kč 

  

  

  

Dopolední svačina 

 40 g piškotů, 150 ml mléka, 1/3 sáčku 

pudinku 

Oběd  Kuře s rýží 

Odpolední svačina 

 120 g bílého jogurtu Activia, 60 g per-

níku 

Večeře 

 100 g čočky na kyselo s vejcem, 2 

plátky chleba 

Zdroj: vlastní  

Konečná cena: 595 Kč/týden 

Tento jídelníček byl přepracován na verzi a) bez lepku a verzi b) bez laktózy. Verze a) je 

vhodná pro celiaky či lidi trpící intolerancí na lepek a verze b) pro lidi s diagnostikovanou 

ABKM či intolerancí nebo alergií na laktózu.  
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a) Bez lepku 

Přepracovaná verze jídelníčku do bezlepkové verze vhodná pro celiaky či lidi trpící intoleran-

cí na lepek je zaznamenána v tabulce 7. 

Tabulka 7: Bezlepkový jídelníček 

Den Jídlo Skladba potravin Cena  

Pondělí 

 

Snídaně  

 150 ml mléka s 30 g pohankových 

křupek, jablko 

100 Kč 

 

 

Dopolední svačina  60 g Candy family snack čokoláda 

Oběd  Boloňské kukuřičné špagety 

Odpolední svačina  3 rýžové chlebíčky s žervé a sýrem  

Večeře  Zeleninový kukuřičný kuskus 

Úterý 

Snídaně  

 55 g jáhlové kaše Nomina s 150 ml 

mléka, 20 g lesního ovoce 

100 Kč 

 

 

 

Dopolední svačina  3 rýžové chlebíčky se šunkou a žervé 

Oběd  Rýžové těstoviny se sýrovou omáčkou 

Odpolední svačina  250 ml kefírového mléka 

Večeře 

 3 míchaná vajíčka, 2 plátky bezlepko-

vého chleba, 1 paprika 

Středa 

Snídaně  

 190 g ovocné přesnídávky, 30 g 

bezlepkových piškotů 

101 Kč 

 

 

 

 

Dopolední svačina  140 g nastrouhané mrkve se skořicí 

Oběd 

 Kuřecí nudličky s pórkem a rýžovými 

nudlemi 

Odpolední svačina 

 100 g Racio chlebíčky rýžové mléčno-

kakaové 

Večeře 

 125 g mozarelly, 100 g rajčat, bazalka,  

1 plátek bezlepkového chleba 

Čtvrtek 

Snídaně  

 2 plátky bezlepkového chleba s žervé a 

šunkou, 80 g salátové okurky 

95 Kč 

 

 

 

Dopolední svačina  250 ml kefírového mléka, banán 

Oběd  Kuřecí přírodní řízek  s bramborami 

Odpolední svačina 

 Mramorová bábovka z pohankové 

mouky 75 g 

Večeře 

 2 párky, 2 plátky bezlepkového chleba, 

kečup 

Pátek 

Snídaně  

 150 ml mléka s 30 g pohankových 

křupek, banán 
127 Kč 

 

 

 

Dopolední svačina  3 rýžové chlebíčky s žervé a sýrem 

Oběd  Pstruh s bramborem 

Odpolední svačina  Bounty 

Večeře  2 plátky bezlepkového chleba ve va-
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jíčku, 1 rajče 

Sobota 

Snídaně  

 40 g bezlepkových piškotů, 150 ml 

mléka, 1/3 sáčku pudinku  
132 Kč 

 

 

 

Dopolední svačina  Jablko   

Oběd  200 g šunkové bezlepkové pizzy 

Odpolední svačina  250 g tvarohu, 10 g kakaa 

Večeře  Šopský salát, 3 rýžové chlebíčky 

Neděle 

Snídaně  

 55 g Nomina jáhlové kaše s 150 ml 

mléka, 20 g lesního ovoce, 30 g mar-

melády  
96 Kč 

 

 

 

Dopolední svačina 

 40 g bezlepkových piškotů, 150 ml 

mléka, 1/3 sáčku pudinku 

Oběd  Kuře s rýží  

Odpolední svačina  120 g bílý jogurt Activia, Sójový suk 

Večeře 

 100 g čočky na kyselo s vejcem, 2 

plátky bezlepkového chleba 

Zdroj: vlastní 

Konečná cena: 751 Kč/týden 
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b) Bez laktózy 

Tabulka 8 ukazuje změněný jídelníček do bezlaktózové formy vhodný pro lidi s ABKM  

či intolerancí nebo alergií na laktózu. 

Tabulka 8: Bezlaktózový jídelníček  

Den Jídlo Skladba potravin Cena  

Pondělí 

 

Snídaně  

150 ml bezlaktózového mléka s 30 g 

Bonavita Bran flakes, jablko 
 

 

80 Kč 

 

 

Dopolední svačina 

60 g croissant 7Days jahoda (neobsa-

huje mléko) 

Oběd Boloňské špagety 

Odpolední svačina Rohlík s bezlaktózovým sýrem 

Večeře Zeleninový kuskus 

Úterý 

Snídaně   55 g ovesných vloček s 150 ml bezlak-

tózového mléka, 20 g lesního ovoce 

95 Kč 

 

Dopolední svačina  Rohlík se šunkou a Perlou 

Oběd 

 Těstoviny se sýrovou omáčkou bez 

laktózy 

Odpolední svačina  125 g Frankenland jogurt bez laktózy 

Večeře 

 3 míchaná vajíčka, 2 plátky chleba, 1 

paprika 

Středa 

Snídaně  

 190 g ovocné přesnídávky, 30 g piško-

tů 

89 Kč 

 

Dopolední svačina  140 g nastrouhané mrkve se skořicí 

Oběd  Kuřecí nudličky s pórkem a nudlemi 

Odpolední svačina  100 g arašídové křupky 

Večeře 

180 g bezlaktózový cottage Meg-

gle, 100 g rajčat, bazalka, 1 plátek 

chleba 

Čtvrtek 

Snídaně  

 2 plátky chleba s Perlou a šunkou,  

80 g salátové okurky  

92 Kč 

 

Dopolední svačina 

 250 g Bauer ochuceného bezlaktózo-

vého nápoje, banán 

Oběd  Kuřecí řízek s bramborami 

Odpolední svačina 

 Mramorová bábovka s bezlaktózovým 

mlékem 75 g 

Večeře  2 párky, 2 plátky chleba, kečup 

Pátek 

Snídaně  

 150 ml bezlaktózového mléka s 30 g 

BonavitaBran flakes, banán 

117 Kč 

 
Dopolední svačina  Rohlík s bezlaktózovým sýrem 

Oběd  Pstruh s bramborem 

Odpolední svačina  60 g 7Days Croissant jahoda 
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Večeře  2 plátky chleba ve vajíčku, 1 rajče 

Sobota 

Snídaně  

 40 g piškotů, 150 ml bezlaktózového 

mléka, 1/3 sáčku pudinku 

117 Kč 

 

Dopolední svačina  Jablko  

Oběd  200 g šunkové pizzy  

Odpolední svačina 

 280 g Meggle bezlaktózového tvarohu, 

10 g kakaa 

Večeře  Zeleninový salát, 1 rohlík 

Neděle 

Snídaně  

 55 g ovesných vloček s 150 ml bezlak-

tózového mléka, 20 g lesního ovoce, 30 

g marmelády 

96 Kč 

 

Dopolední svačina 

 40 g piškotů, 150 ml bezlaktózového 

mléka, 1/3 sáčku pudinku 

Oběd  Kuře s rýží  

Odpolední svačina 

 125 g Frankenland ovocného jogurtu 

bez laktózy, Bombus Raw tyčinka 50 g 

Večeře 

 100 g čočky na kyselo s vejcem, 2 

plátky chleba 

Zdroj: vlastní 

 

Konečná cena: 686 Kč/týden
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4.2 Porovnání cen jídelníčků  

Ceny
15

  

   Normální týdenní jídelníček: 595 Kč  

  Bezlepkový týdenní jídelníček: 751 Kč 

  Týdenní jídelníček bez laktózy: 686 Kč 

 

Bez lepku: týdně o 156 Kč víc → ročně o 8 112 Kč víc → za 5 let o 40 560 Kč víc 

Bez laktózy: týdně o 91 Kč víc → ročně o 4 732 Kč víc → za 5 let o 23 660 Kč víc 

 

Zhodnocení: 

Předpokladem bylo, že oba jídelníčky budou oproti jídelníčku zdravého jedince hodně finanč-

ně náročné. Opak se stal pravdou a bylo spočítáno, že finanční náročnost dietní stravy je men-

ší oproti předpokládané. Stále to může výrazným způsobem zatěžovat domácnost, ale nejedná 

se o částky, které jsou o 3 000 Kč za měsíc vyšší než u normální stravy, jak uváděl zpravodaj 

Týden.cz. 

Finanční náročnost dietní stravy závisí i na výběru potravin. Potraviny ve výše uvede-

ných jídelníčcích byly spíše levnějšího rázu (rýžové chlebíčky místo chleba, levné cereálie), 

ale oproti tomu strava obsahovala hodně náhražek. Jídelníček bez bezlaktózových a bezlep-

kových verzí běžných výrobků je levnější. Nejvýhodnějšími potravinami pro alergiky jsou 

potraviny přirozeně obsahující pouze malé množství alergenních proteinů, často ocitajících se 

i v nákupních košících „nealergiků“, brambory, rýže, zelenina, ovoce a maso.  

Dalším aspektem, který ovlivnil cenu, byla gramáž jídla, tedy pro koho byl jídelníček vytvo-

řen. Výše uvedené jídelníčky byly určeny pro ženu ve věku 18–30 let, která má sedavé za-

městnání a není příliš sportovně aktivní. U muže, který by byl stejného věku, ale aktivní spor-

tovec se zaměstnáním zahrnujícím i pohyb, by bylo potřeba energetický příjem navýšit až 

dvakrát. Tedy místo průměrných 1 600 kcal, které měly porovnávané jídelníčky, až na 3 200 

kcal. Mimo pohlaví, věku, pohybu a zaměstnání je třeba brát v potaz i tělesnou hmotnost, 

výšku, množství stresu a cíl stravování (hubnutí, udržování a zvyšování tělesné hmotnosti). 

 

 

 

 

 

  

                                                 
15

 Ceny z: https://www.rohlik.cz/ platné ke dni 31. 8. 2017. 

https://www.rohlik.cz/


 

34 

 

ZÁVĚR 

Srovnáním jídelníčků byla prokázána vyšší finanční náročnost bezlaktózové a bezlepkové 

stravy oproti stravě „nealergiků“, avšak původně byl předpokládán vyšší rozdíl mezi částkami 

za dietní stravu a částkou za stravu „normální“. Výběrem potravin přirozeně bez alergenů je 

možno náklady na dietní stravování dále snížit. K vyrovnání náročnosti stravy celiakům při-

spívají zdravotní pojišťovny. 

Nejvyšší profit z příspěvků zdravotních pojišťoven pro celiaky byl prokázán u ZPŠ či při 

kombinaci dvou pojišťoven, nejdříve do 26 let u  VZP a poté do konce u ZPŠ. Nejhůře na tom 

naopak u příspěvků pro mladistvé je OZP a pro dospělé ČPZP, VZP A ZPMVČR, které do-

spělým celiakům vůbec nepřispívají.  

Pokud bychom porovnávali sortiment a ceny produktů pro alergiky v ČR, pak by při nákupu 

bezlaktózových potravin vyšel nejlépe obchod Kaufland, kde nabízejí i bezlaktózový sýr, ale 

cenově ostatní produkty vyšly levněji v Lidlu, kde sýr nabízejí. U bezlepkových produktů 

v České republice by nákup v Lidlu a Kauflandu vyšel taktéž nejlevněji. Ve Velké Británii byl 

shledán nejlevnějším řetězcem pro nákup bezlaktózových produktů řetězec Asda a při porov-

nání průměrné ceny bezlaktózových produktů v České republice a ve Velké Británii byly di-

etní produkty ve Velké Británii shledány levnější. Při přepočítání vyšly ceny stejně, ale 

vzhledem k 2,4krát vyšší průměrné mzdě ve Velké Británii, jsou bezlaktózové produkty ve 

Velké Británii levnější než v České republice. Z hlediska sortimentu v obou zemích nabízí 

nejvíce produktů obchod Tesco.  

Na základě těchto znalostí by měli být alergici schopni ušetřit na speciálním způsobu stravo-

vání, který jejich „zdravotní postižení“ vyžaduje.  
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IgE  imunoglobulin E, alergická protilátka 

ABKM alergie na bílkoviny kravského mléka 

BKM bílkoviny kravského mléka 

EET  eliminačně expoziční test 

VZP  Všeobecná zdravotní pojišťovna 
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ZPMVČR  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České  

 

republiky 

RBP-ZP  Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 

VOZP Vojenská zdravotní pojišťovna 

OZP Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
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Příloha I: Výpočty 

Porovnání průměrné mzdy ve Velké Británii a v České republice:  

 K porovnání cen bylo použito porovnání průměrných měsíčních mezd v obou  

státech:  Průměrná mzda ČR 2017: 27 889 Kč/měsíc 

  Průměrná mzda VB 2017: 2 236 £/měsíc→ 67 087 Kč/měsíc 

                    

 Ve Velké Británii mají 2,4krát vyšší mzdu. Všechny ceny byly přepočítány z liber v kurzu 

1£/30 Kč (po zaokrouhlení z 29,456 Kč/1£ ke dni 29. 9. 2017). 
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Příloha II: Použité potraviny 

Tabulka 9: Použité běžné potraviny 

Běžné potraviny (i s lepkem a laktózou) 

Potraviny Gramáž Cena 

Skořice 20 g 7 Kč 

Holandské kakao 100 g 35 Kč 

Pudink  37 g 7 Kč 

Strouhaný kokos 200 g 21 Kč 

Mléko čerstvé 1 l 17 Kč 

Activia bílý jogurt 120 g 10 Kč 

Bílý jogurt  150 g 6 Kč 

Mozzarella sýr 125 g 20 Kč 

Kefír 0,5 l 15 Kč 

Sýr Eidam  100 g 16 Kč 

Tvaroh 250 g 17 Kč 

Balkánský sýr 200 g 33 Kč 

Žervé 80 g 20 Kč 

Vajíčko (chov na podestýlce) 1 kus 4 Kč 

Paprika 1 kus 4 Kč 

Jablko 1 kus 5 Kč 

Banán  1 kus 5 Kč 

Bluma 1 kus 5 Kč 

Nektarinka 1 kus 5 Kč 

Brambory 150 g 2 Kč 

Cibule 1 kus 2 Kč 

Mrkev 1 kus 1 Kč 

Hrozny 1 kg 50 Kč 

Salátová okurka 1 kg 20 Kč 

Rajče 1 kus 4 Kč 

Řepa 1 000 g 25 Kč 

Švestka 1 kus 1 Kč 

Špagety 500 g 15 Kč 

Lesní ovoce mražené 200 g 30 Kč 

Ovesné vločky  450 g 15 Kč 

Kuskus  1 000 g 72 Kč 

Rýže  500 g 20 Kč 

Čínské nudle 500 g 45 Kč 

Kolínka 500 g 20 Kč 

Rohlík 1 kus 2 Kč 

Penam chléb 500 g 23 Kč 

Čočka 500 g 30 Kč 
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Pstruh 280 g 66 Kč 

Párky  6 ks 26 Kč 

Šunka  100 g 30 Kč 

Kuře  500 g 51 Kč 

Špagetka směs od Hamé 400 g 60 Kč 

Anglický rohlík 100 g 18 Kč 

Croissant 7Days  60 g 13 Kč 

Piškoty 120 g 10 Kč 

Emco instantní kaše 5x55g 50 Kč 

Ovocná přesnídávka 190 g  30 Kč 

Free Style chlebíčky 25 g 12 Kč 

Perník 60 g 7 Kč 

Horalky  35 g 7 Kč 

Fit Fruit Musli tyčinka 23 g 9 Kč 

Kit Kat tyčinka 41,5 g 13 Kč 

Marmeláda Hamé 300 g  33 Kč 

Kečup Hamé 900 g 47 Kč 

Šunková pizza 200 g 50 Kč 

Mramorová bábovka 75 g 10 Kč 
Zdroj: vlastní 

Tabulka 10: Použité bezlepkové a bezlaktózové potraviny 

Bezlepkové a bezlaktózové potraviny 

Potraviny Gramáž Cena 

Bezlaktózové mléko 1 l 30 Kč 

Bezlaktźový jogurt Frankenland 125 g 11 Kč 

Bezlaktózový tvaroh Meggle 180 g 30 Kč 

Bezlaktózový sýr  150 g 35 Kč 

Bezlaktózový cottage sýr 180 g 35 Kč 

Bezlaktózový nápoj Bauer 250 g 25 Kč 

Perla margarín 500 g 34 Kč 

Bezlepkové cereálie Bonavita Choco balls 375 g 49 Kč 

Nomina rýžová kaše 300 g 50 Kč 

Kukuřičný kuskus 375 g 62 Kč 

Rýžové těstoviny 300 g 35 Kč 

Rýžové chlébíčky 130 g 13 Kč 

Kukuřičné špagety 300 g 40 Kč 

Rýžové nudle 250 g 35 Kč 

Bílý bezlepkový chléb  400 g 100 Kč 

Racio chlebíčky mléčno-kakaové 100 g 20 Kč 

Sójový suk 50 g 9 Kč 

Bezlepkové piškoty 100 g 29 Kč 
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Candy Family Snack čokoláda 60 g 14 Kč 

Arašídové křupky Delta 70 g 10 Kč 

Bombus raw tyčinka  50 g 28 Kč 

Šunková pizza  200 g 70 Kč 

Mramorová bábovka s pohankovou moukou 75g 15 Kč 

Mramorová bábovka s bezlaktózovým mlé-

kem 75g 12 Kč 
Zdroj: vlastní 
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Příloha III: Kazuistika 

1)  Paní  Zdena (67 let) s alergií na lepek, mléčnou bílkovinu a vaječnou bílkovinu 

Odkdy máte zjištěnou potravinovou alergii? „Již od mala jsem měla problémy s žaludkem a 

byla jsem unavená, ale nevěděla jsem příčinu. V 50 letech k mým problémům přibyl ještě 

ekzém na ruce a začala jsem to řešit . Zprvu mi byla diagnostikována alergie na prostředky 

z nemocnice, kde jsem pracovala. Změnila jsem práci, ale to stále nepomáhalo a při druhé 

návštěvě doktora mi zjistili celiakii. Problémy však nepřestávaly a docela náhodou na výletě 

s celiaky, mi doktor, který tam s námi byl, řekl, že bych měla vysadit mléčnou a vaječnou 

bílkovinu a ekzém by měl zmizet. Vysadila jsem a konečně mé problémy vymizely, ale samo-

zřejmě mi to celkem zásadně změnilo život.“ 

Jak to děláte s jídlem na dovolené? „Na dovolených často s jídlem vyhoví a vaří mi speciální 

jídla nebo to řešíme tím, že si bereme jídlo s sebou a vaříme si sami. Někdy kupujeme např. 

Express menu, což je již předem uvařené jídlo, které se jen ohřeje. Jedna porce stojí přibližně 

80 Kč. “ 

Chodíte do normálních  restaurací nebo do nějakých speciálních? „Stravuji se i v normálních 

restauracích, protože jsou povinni mi alergeny zaznamenat či sdělit. Pokud si v jídelním lístku 

nevyberu, tak jsou většinou ochotni uvařit nějakou alternativu, jako např. kuřecí plátek 

s bramborem atp. Stalo se mi zatím jen jednou, že nechtěli uvařit ani alternativu. 

Kde nakupujete potraviny? Ve zdravé výživě např. vločky bez lepku, směs na bezlepkový 

chléb, bezlepkovou kaši, Zajíc soyový nápoj, jako alternativu mléka, sýr pro vegany, pšenič-

nou deproteinovou mouku Jizerka, soyový jogurt či mandlové mléko, jinak samozřejmě ovo-

ce, zeleninu, maso, uzeniny atp. nakupuji v normálním supermarketu.“ 

Vyjde vás nákup potravin kvůli vaší dietě dráž? „Bohužel docela značně. Jen když porovnáte 

cenu normální a bezlepkové mouky, tak vidíte markantní rozdíl a takhle je to u celého sorti-

mentu pro nás dietáře (pozn. autorky: pšeničná hladká mouka -1 kg za 10 Kč x pohanková 

mouka -1 kg za 100 Kč).“ 

A  přispívá vám na vaši speciální dietu nějakým způsobem pojišťovna? „Bohužel ne.“ 

 

2) Slečna Hana (21) s intolerancí na laktózu a kasein 

Odkdy máte zjištěnou potravinovou alergii? „První obtíže jsem zaznamenala během maturity 

v 19 letech. Po pozření/vypití mléčných výrobků mě bolelo břicho, byla jsem nafouklá, měla 

jsem průjmy a ekzém a byla jsem hodně zahleněná. Tehdy jsem byla zaneprázdněná školou, 

takže k doktorce jsem šla až v červnu 2015. Tam mi byla zjištěna nejdříve intolerance na lak-

tózu, takže jsem se začala stravovat bezlaktózově. Když ani to po půl roce moc nepomáhalo, 

tak jsem si pročítala články na internetu a diagnostikovala si intoleranci i na kasein, kterou mi 

potvrdili krevními testy v lednu 2016.“ 

Jak to děláte s jídlem na dovolené? „Co se týče dovolených, tak jezdím na vlastní pěst s uby-

továním přes server Airbnb,
16

 takže si sama nakupuji jídlo v supermarketu a problémy ne-

mám.“   

Chodíte normálně do restaurací nebo do nějakých speciálních? „S restauracemi je to povětši-
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 Společnost zprostředkující pronájem ubytování. Většinou si člověk stravování musí zařídit sám (často je však 

k dispozici kuchyňka). 
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nou jednoduché, protože si dávám jídla, jako např. kuřecí steak na houbách. Pokud mám po-

chybnosti, tak se zeptám obsluhy, jestli jídlo obsahuje laktózu, nebo se podívám na jídelní 

lístek, kde by měly být uvedené alergeny. Jít do pizzerie je však téměř nemožné, protože při 

její minulé návštěvě jsem si musela vystačit pouze se suchou foccaciou. Většinou to však ně-

jak vyřeším a nějaké jídlo si vyberu. Mám i jednu kamarádku veganku,
17

 takže s ní často cho-

dím do veganských restaurací.“ 

Kde nakupujete potraviny?  „Jídlo nakupuju normálně v supermarketu, nejčastěji v Lidlu. 

Z důvodu, že tam mám brigádu, ale také ceny mi připadají nízké. Sojové mléko tam stojí 30 

Kč a připadá mi stejně dobré, jako Alpro mléko, které stojí cca 60 Kč. S tímto je spojeno i 

trošičku veganství, protože si všímám, že v poslední době přibylo v normálních supermarke-

tech sortimentu pro vegany a já tak nemusím obcházet tolik prodejny zdravé výživy.“ 

Vyjde vás nákup potravin kvůli vaší dietě dráž? „Nemyslím si, že by se mi potraviny nějak 

zvlášť prodražily. Občas si sice koupím sojový jogurt Alpro, který je dražší (75 Kč za 1 l), ale 

jinak i když se snažím mít ve své stravě bílkoviny, tak to nemusí být jen formou těchto náhra-

žek. Při včerejším nákupu jsem zaznamenala, že sýr stál 21 Kč a šunka 20 Kč, takže šunka, 

která obsahuje ještě více bílkovin než sýr, mě vyjde ještě trošku levněji. Spíše jsem měla v 

začátcích tohoto stravování problém si na nekonzumování mléčných výrobků zvyknout, pro-

tože jsem milovala sýry, hlavně grilovaný hermelín.“ 

3) Slečna Dominika (25) s intolerancí na laktózu 

Odkdy máte zjištěnou potravinovou alergii? „Vím o ní již od základní školy, kdy se při po-

zření jakékoliv potraviny s laktózou dostavily křeče v břiše, průjem, plynatost. Bylo mi také 

špatně od žaludku. K lékaři jsem šla na odběr krve tento rok a tím se mi oficiálně potvrdilo, že 

mám intoleranci.“ 

Jak to děláte s jídlem na dovolené? „Jídlo na dovolené příliš neřeším. Stravuji se vždy v nor-

málních restauracích, kde si dávám jídla, ve kterých laktóza není.“ 

Chodíte do normálních restaurací nebo do nějakých speciálních? „Jak už jsem zmínila u před-

chozí otázky, chodím do normálních restaurací.“ 

Kde nakupujete potraviny? „Potraviny nakupuji v běžných obchodech a když potřebuji něco, 

co nemají (např. bezlaktózová smetana), tak jdu do obchodu se zdravou výživou.“ 

Vyjde vás nákup potravin kvůli vaší dietě dráž? „Co se týče stránky financí, tak to vyjde tro-

chu dráž než normální strava, ale náhražky laktózových výrobků nepoužívám denně. Díky 

tomu si myslím, že to nevyjde zas o tolik dráž než kdybych mohla konzumovat mléčné vý-

robky.“ 

4) Slečna Elena (23) s celiakií 

Odkdy máte zjištěnou potravinovou alergii? „Celiakii mám zjištěnou od mých osmi let (tedy 

13 let). Asi rok nebo možná i 2 roky jsem běhala neúspěšně po doktorech a nakonec jsem 

přišla na gastroenterologii a pomocí biopsie mi jí zjistili.“ 

Jak to děláte s jídlem na dovolené? „Tam se snažím spíše nejezdit, ale když už jedu, tak tam 

musí mít švédské stoly a já si s sebou i tak musím vézt pečivo a kaše. Když je to pobyt bez 

jídla, tak i více věcí než jen pečivo a kaše, protože mám zkušenosti, že v dovolenkových 

destinacích toho moc bez lepku není. Batoh plný vlastního jídla je vlastně nutností.“ 
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 Člověk stravující se pouze rostlinnou stravou. 
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Chodíte do normálních restaurací nebo do nějakých speciálních? „Co se týče restaurací, tak 

téměř všude je možnost si dát přírodní řízek či grilovanou zeleninu s bramborami nebo rýží. 

Chodím, ale většinou do zeleninových barů,veganských restaurací nebo i přímo do bezlepko-

vých podniků. Existují totiž už i podniky, kde mají i pizzy či nějaká teplá pečená jídla bezlep-

kové.“ 

Kde nakupujete potraviny? „V normálních supermarketech, ale často chodím i do zdravých 

výživ, kde mají větší bezlepkový sortiment.“ 

Vyjde vás nákup potravin kvůli vaší dietě dráž? „Ano, o hodně dráž oproti normální stravě. 

Bezlepková mouka oproti normální stojí 100 Kč za 1 kg. Chleba peču 3xtýdně a 500g směs 

na chléb stojí 70 Kč a někdy i více. A to k těmto nutným nákupům nepočítám ani drahé cuk-

rovinky, sladkosti atp.“ 

Přispívá vám na vaši speciální dietu nějakým způsobem pojišťovna? „Ano, pojišťovna mi 

přispívá částkou 6000 Kč /rok, což mi připadá vzhledem k nákladům úplně směšné. I když si 

vařím doma, tak to zdaleka nepokryje mé výdaje za bezlepkové stravování.“ 

5) Slečna Gabriela (19) s alergií na lepek, laktózu, vejce a sóju 

Odkdy máte zjištěnou potravinovou alergii? „Zjistili mi ji před 4 měsíci, kdy jsem měla zaží-

vací problémy, po všem jsem zvracela a nebylo mi celkově dobře. Kvůli tomu jsem šla 

k doktorovi, kde mi dělali krevní testy a zjistili, že mám právě tyto alergie.“ 

Jak to děláte s jídlem na dovolené? „Na dovolené jsem ještě v době, kdy mi byly zjištěny 

alergie nebyla.“ 

Chodíte do normálních restaurací nebo do nějakých speciálních? „V restauracích se pro mě 

vyhovující jídlo shání velice špatně. Spíš tedy volím vlastní, vařím si. Když už do nějaké re-

staurace jdu tak musím mít předem vše zjištěné. Naštěstí v dnešní době jsou skoro všude již 

vypsané alergeny, ale i přesto je to pro mě velmi náročné.“ 

Kde nakupujete potraviny? „Potraviny nakupuji většinou ve zdravé výživě kvůli většímu sor-

timentu. Nějaké produkty se však dají sehnat i v supermarketech.“ 

Vyjde vás nákup potravin kvůli vaší dietě dráž? „Jídlo mě stojí v přepočtu určitě daleko více 

peněz. I z důvodu, že aktivně sportuji, si musím na stravě zakládat. Ku příkladu kilogram 

normálních vloček stojí asi 15 Kč a 250 g bezlepkových vloček asi 40 Kč. Nikomu bych tohle 

nepřála, protože navíc musím i neustále vše hlídat a číst etikety.“ 

Přispívá vám na vaši speciální dietu nějakým způsobem pojišťovna? „Bohužel mi moje pojiš-

ťovna na mou stravu vůbec nepřispívá. Díky tomu, že jsem studentka, tak je to velice nároč-

né.“ 


