
Nadbytek kuchyňské soli škodí dětem i dospělým 

 

S nadsázkou lze říci, že v každém z nás se nalézá pozůstatek prehistorického moře v podobě tělních 

tekutin. Z minerálních látek je v tělních tekutinách nejvíce zastoupena "kuchyňská" sůl (NaCl).  

Neměnné složení tělních tekutin je životně důležité, je zajišťováno na jedné straně příjmem v 

potravě a tekutinách a na straně druhé výdejem z těla.                                                                  

Řízení stálosti vnitřního prostředí je značně složitý děj na kterém se podílí řada orgánů a systémů.  

Bez soli by nebyl život, ale nadměrný příjem kuchyňské soli je nežádoucí. 

V odborné veřejnosti platí jednoznačně názor, že vysoká konzumace kuchyňské soli lidem 

neprospívá, ba v naprosté převaze zdraví škodí . 

Jaká jsou rizika nadměrného příjmu kuchyňské soli?  
S nadměrnou konzumací kuchyňské soli je spojován častý výskyt hypertenze (vysoký krevní tlak)  

v dospělé populaci. V ČR se hypertenze vyskytuje asi u poloviny populace dospělých mužů a více 

než u třetiny dospělých žen. Počátky hypertenze se objevují již i v mladších věkových skupinách, 

nevyjímaje dospívající mládež. V dospělé populaci ČR je již dlouhodobě alarmující častý výskyt  

onemocnění cév a srdce. Právě hypertenze je považována za zásadní rizikový faktor těchto 

onemocnění. Nadměrný příjem soli především u jedinců s již zvýšeným či vysokým krevním tlakem 

zvyšuje riziko cévních komplikací jako je mozková mrtvice a srdeční infarkt.  

Dalšími nepříznivými účinky nadměrné konzumace kuchyňské soli na lidský organizmus může být  

zásah do kostního metabolizmu s osteoporózou (řídnutí kostí), nádory žaludku či onemocnění 

ledvin. 

Ve spotřebě kuchyňské soli se ČR pohybuje na 4. - 5. místě v Evropě. 

Před námi je jen Chorvatsko, Makedonie, Maďarko a Turecko, počítáme-li jej mezi evropské země.  

V současnosti je v ČR na osobu odhadován příjem kuchyňské soli na 15 -16 g /den !  

Světová zdravotnická orgnizace (WHO) doporučuje příjem soli do 5 g/den.  

U dětí jsou doporučované hodnoty ještě nižší.                                                                                              
Každý člověk v ČR zkonzumuje asi 6 kg soli za rok, přičemž doporučované jsou necelé 2 kg za rok.  

Spotřeba kuchyňské soli v ČR je tak 3x vyšší než je doporučeno! 
Naprostá většina již i dětské populace dostává soli více, než je žádoucí. Zvýšená dodávka soli mimo 

jiné vyvolává pocit žízně a při dostupnosti nápojů s vysokým obsahem cukru vede ke zvýšené 

kalorické dodávce a tím k nadváze či až obezitě. Obezita pak představuje vedle nadměrného příjmu 

soli další nezávislý rizikový faktor pro vznik hypertenze. 

Pokud si dítě zvykne v útlém věku na zvýšený příjem soli, vzniká skutečně "závislost na slaném". 

Dítě pak vyžaduje hodně slané pokrmy. Upřednostňování potravin slané chuti pak trvá i v 

dospělosti a v rodinách se zvýšenou konzumací soli pak často zvyk nadměrného solení přebírá   

další generace. 

Kde se sůl skrývá? 

Nejvíce soli přijímáme v hotových potravinách, které kupujeme  (asi 4/5 denní dávky soli). 

Možná překvapí, že na podstatném příjmu soli se podílí konzumace běžného pečiva. Někde se sůl 

ani neskrývá. Například pečivo, které je na povrchu posypané krystalky soli obsahuje násobně vyšší 

podíl soli! Pouze menší podíl konzumované soli je dán přídavkem soli při vaření a při dochucování 

jídel doma při konzumaci, tedy asi 1/5 denní dodávky soli.  

Několik příkladů potravin s nadměrným obsahem soli: uzeniny, šunka, instantní polévky, chipsy, 

slané tyčinky, pečivo (zvláště sypané solí), některé typy obilných lupínků, tavené sýry, slané sýry 

typu Niva, Balkánský, "korbáčik", konzervované masné výrobky, řada produktů rychlého 

občerstvení, např. pizza, solené hranolky, dále ochucovadla jako kečup, sojová omáčka, kostky do 

polévky, kořenící slané směsi. 

Co můžeme změnit ve svůj prospěch a ve prospěch svých dětí?  
Věnujme pozornost tomu co jíme a co jí naše děti. Vyhýbejme se evidentně slaným potravinám.  

Při nákupu potravin sledujme obsah soli v potravinách, je-li uveden na etiketě.                   

Vybírejme potraviny s nižším obsahem kuchyňské soli (NaCl) či sodíku (Na). 

 



Pokud je uveden údaj o podílu sodíku (Na) v gramech (g), je třeba jej násobit indexem cca 2,4 x, 

abychom se dostali ke gramům soli NaCl (započítání i podílu chlóru  Cl) většinou na 100 g 

produktu. 

Upřednostňujme potraviny, kde nevidíme na povrchu volnou sůl. Velké krystaly soli mohou být 

efektní, nicméně abychom zaznamenali slanou chuť musí se krystaly v ústech na jazyku rozpustit, 

což větší krystalky nestihnout před spolknutím sousta. Větší podíl soli tak "mine" chuťové pohárky 

a navíc významně nepříznivě zatíží organizmus. Nevyhneme-li se přisolení, pak jen šetrně, namístě 

je jemně mletá sůl místo hrubozrnné. 

Malým dětem nesolme a neučme je přisolovat hotové pokrmy. Pokud dítě, ale i dopělý konzumuje 

racionální smíšenou stravu, pak má dostatek soli zcela zajištěný bez dosolování. 

My dospělí často neochotně měníme své zvyklosti. Někdy změnu nastartuje až zdravotní problém.  

Pro naše děti jsme však vzorem i z pohledu stravovacích návyků. Na nás závisí jaké potraviny 

koupíme, na co se necháme nalákat, třeba i "nachytat" reklamou a marketingem obchodní lobby,   

jak a z čeho pokrm přípravíme. 

Pokusme se zamyslet, jak můžeme omezit příjem nadbytečné soli u sebe i u svých dětí. 

Nižší příjem soli bude významným pozitivním vkladem do zdraví v budoucnosti. 

 

 

 

Informace: 

www: mene-solit.cz  

 

 

   

 

 

 


