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Pøíloha: Receptury pokrmù

Jak nás cizáci deptají
V týdeníku Instinkt autorka Lucie Jánská informuje své ètenáøe, že pokud se týká 

potravin, jsme popelnice Evropy. Píše, že v regálech supermarketù se èeští spo-
tøebitelé pøehrabují shnilými rajèaty, aby si vybrali z tìch jen poloshnilých, snídáme 
jogurty plné škrobu, barviv a „éèek“ a místo masa se plníme namletou masokostní 
mouèkou. Ve smetanovém mraženém krému není smetana, šunka obsahuje jen 40 % 
masa. Kvalitní potraviny se k nám ani nevozí, protože by je nikdo nekoupil. V zahranièí 
je vìtšina zboží v mnoha variantách. 

Hlavním „zloèincem“ na trhu potravin podle Jánské jsou obchodní øetìzce, které 
tlaèí ceny dolù na úkor nákladù výrobcù potravin. Regulace jejich poèínání je obtížná, 
možná i neøešitelná, navíc matou zákazníky tzv. privátními znaèkami, které jsou levné, 
ale vìtšinou také na dolní mezi požadované kvality. V boji proti øetìzcùm je jedinou 
mocnou silou zákazník, a tomu se jaksi do boje moc nechce, protože preferuje nízké 
ceny více než kvalitu.  

Tlak øetìzcù na ceny a na rùzné formy úhrad za registraci nebudu komentovat, 
jistì existují a øešení je jen otázkou našeho právního øádu a vymahatelnosti práva. 
V pøirovnání našeho potravinového trhu k popelnicí Evropy nesouvisí. 

Možná, že by bylo namístì, aby si autorka prohlédla nìjaký ten kritizovaný super-
market osobnì, i když to v èlánku pøedstírá. Pravidelnì nakupuji a se shnilými rajèaty 
jsem se ještì nesetkal. Pokud pisatelka má se shnilými rajèaty trvalý kontakt, bylo 
by dobré na to upozornit dozorový orgán. Souèasnì by se mohla porozhlédnout po 
jiných regálech, zda je tam dost zboží a zda je i v rùzné kvalitì. Pøi nakupování mnì 
èiní nìkdy potíže se v širokém sortimentu tøeba tìstovin vùbec vyznat a ne, že bych si 
nemohl vybrat. Samozøejmì èerstvé tìstoviny al dente, které lze obdivovat v Itálii, na 
našich pultech nejsou, v èerstvé verzi možná ojedinìle a rozhodnì ne v marketech. 
Musely by se vyrábìt u nás, protože jsou to velmi málo údržné potraviny, a také by 
o nì musel být zájem. Možná nìjaká specializovaná prodejna je nabízí. 

Úsmìvná je historie „ošizení“ mraženého krému Magnum firmy Unilever. Zmrzliny 
a mražené krémy mohou být podle potravinové legislativy vodové, mléèné, smetano-
vé, s rostlinných tukem, ovocné a sorbety. Liší se samozøejmì cenou. V mrazicích 
boxech najdete všechny druhy, snad s výjimkou sorbetu. Staèí si prohlédnout obal, 
tam je to ze zákona uvedeno. Takže ve smetanovém mraženém krému ta smetana 
je, v mraženém krému s rostlinným tukem není a je to poznat i na cenì. 

U kuøat mnozí spotøebitelé dávají pøednost kuøecím prsùm nebo stehnùm, a drù-
bežáøský závod jim rád vyhoví. Zbylé kostry mùže bud ruènì pracnì obírat, anebo 
z nich separovat maso strojním zpùsobem. Toto strojnì oddìlené maso se co do 
složení vyrovná kuøecímu masu. Má asi o 1 % vyšší obsah vápníku, což je zpùsobe-
no nepatrnì vyšším obsahem kostních èástic, chuśovì nerozpoznatelných. Tento 
separát vìtšinou konèí v uzenáøských drùbežích výrobcích. Náš èasopis o tom vloni 
informoval. Masokostní mouèka se používá pro potraviny jen v pamfletech neznalých 
pisálkù. 

Obchodní potravinové øetìzce se chovají jako obchodníci. Vyhovují poptávce èes-
kých spotøebitelù, vyhovují vìtšinové populaci „lovcù cen“ a nabízejí levné potraviny 
s odpovídající kvalitou. Samozøejmì nabízejí i dražší a kvalitnìjší potraviny, ale o ty je 
zatím menší zájem. V každém pøípadì, vynecháme-li pøípady selhání èlovìka, jsou to 
vždy potraviny zdravotnì nezávadné pøi rozumné dietì. Dennì bùèek s knedlíkem není 
rizikový jako bùèek, ale jako monodieta se zvýšenou spotøebou energie a tukù a s ne-
dostateèným pøívodem biologicky aktivních látek. Tam nedávejme vinu øetìzcùm, ale 
spotøebitelùm, nabourávajících svoje zdraví. Ale to by byl námìt na jiný úvodník.

Takže, vážená paní redaktorko Jánská, pøestaòte dezinformovat veøejnost, Váš 
èlánek je na pomezí šíøení poplašné zprávy a pøíštì onu virtuální popelnici radìji 
použijte pro jiné úèely. Nebuïte spolutvùrcem „blbé“ nálady.

Per
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Správní rada Společnosti a redakční rady.
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Ve dnech 15.–17. záøí 2009 probìhla v Teplicích 
13. celostátní konference hygienikù výživy s meziná-
rodní úèastí „VÝŽIVA a ZDRAVÍ 2009“. Konference 
byla poøádána na poèest nedožitých 80. narozenin 
prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc. a hlavními tématy 
byly Alimentární nákazy a Mikrobiologie ve výživì. 

Úvodní èást konference byla vìnována životu a dílu 
prof. Hrubého. Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (3.LF 
UK) zhodnotil vìdeckou a pedagogickou èinnost prof. Hru-
bého. Za pøedstavitele slovenské vìdy pøednesl podìko-
vání za monumentální životní vìdecké dílo prof. Hrubého 
doc. MUDr. Igo Kajaba, Ph.D. z Bratislavy. Mnozí pøátelé 
prof. Hrubého vzpomnìli na jeho vzácnou povahu, na jeho 
pracovní úspìchy, ocenìní a spolupráci s ním.

Na konferenci bylo pøedloženo dostateèné spektrum 
poznatkù umožòujících pøi správném uplatnìní minimali-
zaci výskytu alimentárních onemocnìní. Epidemiologická 
bezpeènost potravin, potravního øetìzce i  pokrmù ve 
spoleèném stravování spoèívá v dùsledném vyžadování 
tìchto opatøení a v dostateèném dozoru.

Dále byla prodiskutována problematika mikroflóry 
trávicího ústrojí, pøedevším z hlediska nepøíznivého pù-
sobení mikrobù a také z jejich pøíznivého uplatnìní pøi 
vyšším zastoupení vhodných druhù mikroflóry. K pøízni-
vému úèinku probiotik je tøeba zdùraznit vliv na regulaci 
krevních lipidù, zejména hypocholesterolemický efekt, 
a snížení prevalence metabolického syndromu pøispívající 
k prevenci aterosklerózy, a diabetu 2. typu. Znaèný úèinek 
probiotické mikroflóry mùže vést ke snížení metabolické 
aktivace karcinogenních látek a snížení jejich genotoxické-
ho a mutagenního pùsobení. Pro zvýšení tìchto úèinkù je 
dùležité vhodné složení stravy se zastoupením prebioticky 
pùsobících látek. Tyto poznatky mohou být využity jak 
v poradnách výživy, tak i v klinických souvislostech.

Závìry konference „Výživa a zdraví 2009“
V dalším programu, a to i v posterových sdìleních 

byla projednávána nutrièní hodnota stravy ve školním 
stravování a efektivní metody hodnocení úrovnì školního 
stravování.

Významným pøínosem bylo sdìlení o výživové a po-
travinové politice státu, což by Spoleènost pro výživu 
mìla uplatnit v meziresortním jednání s MZ a MZe. MZ 
dosud v této oblasti nevyvinulo prakticky žádnou aktivitu 
a MZe zatím pøipravuje podklady pro databázi nutrièních 
hodnot potravin. Na konferenci zaznìlo i sdìlení o vývoji 
kontaminace potravin PCB a v posteru byly uvedeny 
hladiny tìžkých kovù v krevním séru èeských dìtí. Vý-
znamné bylo rovnìž sdìlení o souèasné problematice 
lipidù v potravinách. 

Úèastníci konference konstatují nízkou úèast pra-
covníkù HS a ZÚ, pro které zejména byla konference 
poøádána, což se týká všech krajù s výjimkou pracovníkù 
kraje Ústeckého.

Konference tohoto typu považujeme za nesmírnì 
dùležité pro další uplatòování nových poznatkù o vlivu 
výživy na zdravotní stav populace. Tradice a možnosti 
využití této platformy k výmìnì zkušeností vede k úvaze 
uspoøádat další konferenci v r. 2010 opìt v Teplicích. 
Hlavním tématem by mìlo být „Pøedsudky, pøedstavy 
a skuteènost“, v sekcích: prevence hromadných cho-
rob, výživa v útlém vìku a ochranné látky. Navrhujeme, 
aby se organizace ujala SPV a ÈLS - SHKM za odbor-
ného vedení MUDr. J. Ševèíka. Doporuèujeme, aby 
následné konference nesly v názvu jméno zesnulého 
prof. MUDr. S. Hrubého. 

Na závìr bylo vysloveno podìkování všem organizáto-
rùm konference v èele s MUDr. Janem Ševèíkem. 

       
Tuším

Konference
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Abstrakt 
Nejèastìjší pøíèinou obezity a nealkoholické 
jaterní steatózy je pøejídání. Pøi rozvoji obezity 
dochází vlivem snižování citlivosti tkání na inzulín 
ke vzniku inzulínové rezistence (IR). Zvýšené 
uvolòování mastných kyselin z tukových tkání do 
krve, které IR provází, je hlavní pøíèinou vývoje 
jaterní steatózy. Na tomto vývoji se významnì 
podílí viscerální tuková tkáò. Jaterní steatóza mùže 
pùsobením nepøíznivých vlivù (kyslíkové radikály, 
prozánìtlivé cytokiny, endotoxiny) pøejít z relativ-
nì neškodné formy (NAFLD) do formy zdravotnì 
vyslovenì rizikové (NASH). Významná úloha pøi 
nápravì nealkoholické jaterní steató-
zy pøipadá výživì. Úèinná je redukèní 
dieta s pozvolným poklesem tìlesné 
hmotnosti (0,5 kg za týden). Pøíznivé 
ovlivnìní IR a abdominální obezity 
umožòuje též støedomoøská dieta. 
Na komplexním pùsobení této diety 
se významnì podílejí nenasycené 
mastné kyseliny. Z nich zvláštì ví-
cenenasycená kyselina eikosapen-
taenová podporuje snižování obsahu 
jaterního tuku stimulací jaderných 
receptorù PPAR.

Èastým nálezem u obézních osob je 
zvýšený obsah tuku v játrech. Za normálních okol-
ností je ve 100 g jaterní tkánì obsaženo pøibližnì 
5 g tuku. Zvýší-li se toto množství na 10, 15 i více 
gramù, hovoøí se o jaterním ztukovatìní, steatóze. 
Ztukovatìní jater u osoby, která alkohol buï vùbec 
nepije nebo ho konzumuje jen v malém støídmém 
množství, je odbornì nazýváno nealkoholickou 
jaterní steatózou (non-alcoholic fatty liver disease, 
NAFLD). Rostoucí klinický zájem o tento druh jater-
ního postižení souvisí s poznáním, že ztukovatìní 
není bezrizikové. V jaterní tkáni se s rùstem obsahu 
jaterního tuku objevují zánìtlivé zmìny a pøibývá i va-
zivových vláken, což mùže posléze vyústit v jaterní 
cirhózu. Poèáteèní benigní (neškodný) stav se tak 
postupnì pøemìní v jaterní onemocnìní nazývané 
nealkoholickým zánìtem jater (non-alcoholic stea-
tohepatitis, NASH).

Za normálních okolností je zdrojem jaterního 
tuku pøedevším potrava. Mastné kyseliny uvolnìné 
z tuku potravy jsou po vstøebání ve stìnì tenkého 
støeva opìt spojeny s glycerolem za vzniku tuko-
vých molekul. Ty jsou v tukových èásticích zvaných 
chylomikra transportovány nejprve lymfou a poté 
krví. Z transportovaného tuku jsou mastné kyseliny 

Úloha výživy pøi vzniku a nápravì 
nealkoholické jaterní steatózy
Prof. MUDr. Josef Šimek, DrSc., 
Ústav fyziologie LF UK Hradec Králové

znovu uvolòovány a ukládány pøedevším do tukových 
tkání. Jaterní buòky i buòky tukové tkánì dovedou 
též mastné kyseliny vytváøet, a to z glukózy, jejímž 
zdrojem je rovnìž potrava. Tento proces, nazývaný 
lipogeneza, je stejnì jako ukládání mastných ky-
selin do tukových tkání øízen inzulínem, hormonem 
slinivky bøišní. Pøi rozvoji obezity se hlavním zdrojem 
mastných kyselin pro játra stávají tukové tkánì. Po-
rozumìní této zmìnì a jejím dùsledkùm je vìnován 
následující výklad.

Nejèastìjší pøíèinou obezity a jí doprovázející ne-
alkoholické jaterní steatózy (NAFLD) je déletrvající 
nadmìrný pøíjem potravy. Nadbyteèný tuk je u mužù 

ukládán pøevážnì do podkožní tukové 
tkánì v horní a støední èásti bøicha 
(horní, androidní typ obezity). U žen 
však spíše v oblasti hýždí a stehen 
(dolní, gynoidní typ obezity). Dalším 
tukovým skladištìm, které je více 
vyjádøeno u obezity mužského typu, 
je tuk útrobní, viscerální. Tento tuk 
se nalézá hlavnì ve velké pøedstìøe 
(omentum) pøikrývající støevní klièky. 
U muže o normální tìlesné hmotnosti 
se viscerální tuk podílí na celkovém 
množství tìlesného tuku pøibližnì 
z 20 %, u ženy ze 6 %. Pøi obezitì 
mùže však objem viscerální tukové 

masy dosáhnout až 6 litrù i více. Látky uvolòované 
z viscerálního tuku jsou vrátnicí dopravovány pøímo 
do jater. Bezprostøednì tak mohou ovlivòovat jater-
ní funkce, zvláštì však ty, které se týkající jaterního 
tukového metabolismu.

Klíèová úloha v metabolických reakcích souvise-
jících s pøíjmem potravy pøísluší inzulínu. Podnìtem 
pro uvolòování tohoto hormonu ze slinivky bøišní 
je zvýšení hladiny glukózy v krvi po jejím vstøebání 
z potravy. Èím vyšší je tato hladina, tím vìtší je i vý-
dej inzulínu do krve. Úlohou inzulínu je, mimo jiné, 
usnadnit pøestup glukózy z krve do bunìk v tukové 
a svalové tkáni. Zvýšená hladina glukózy v krvi se 
tak opìt navrací na výchozí hodnoty. Pøi nadmìrné 
stimulaci tvorby i výdeje inzulínu do krve, jejíž pøíèi-
nou je pravidelné pøejídání, dochází však k postup-
nému snižování citlivosti bunìk zmínìných tkání na 
tento hormon. Nastává tak stav zvaný „inzulínová 
rezistence“ (IR). Dùsledkem této zmìny je snižování 
„glukózové tolerance“, omezení schopnosti tkání 
pøijímat glukózu. Trvá-li pøejídání po delší èas, mùže 
se schopnost slinivky bøišní tvoøit a vydávat inzulín do 
krve vyèerpat. Dùsledkem takto vyhranìné situace 
je vznik cukrovky.
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Zmìn, které s IR souvisejí je více. Zahrnuty jsou 
do seskupení zvaného „metabolický syndrom“ (MS). 
V krvi takto postižených osob jsou kromì zvýšené 
hladiny inzulínu (hyperinzulínemie) a glukózy (hyper-
glykémie) zjišśovány zmìny v zastoupení krevních 
lipidù. Èastým nálezem bývá i zvýšený krevní tlak. 
Tématu našeho èlánku se však zvláštì týká násle-
dující zmìna. Za stavu IR, kdy je pùsobení inzulínu 
na tukovou tkáò oslabeno, zvyšuje se uvolòování 
mastných kyselin z této tkánì do krve. Mastné 
kyseliny uvolnìné z podkožního tuku jsou pøijímá-
ny pøedevším svalovou tkání a játry. Naproti tomu 
mastné kyseliny uvolòované z viscerálního tuku, jsou 
krví zanášeny pøímo do jater. I když pøevládajícím 
zdrojem mastných kyselin pro rozvíjející se nealko-
holickou jaterní steatózu je nejspíše podkožní tuková 
tkáò, podíl viscerálního tuku na tomto vývoji je pøesto 
nemalý. To souvisí s výraznì vyšší lipolytickou akti-
vitou bunìk viscerálního tuku než nacházíme u bu-
nìk tuku podkožního a také s uvolòováním vìtšího 
množství prozánìtlivì pùsobících cytokinù. Naopak 
uvolòování protizánìtlivì pùsobícího adiponektinu 
z viscerálního tuku obézních osob je ve srovnání 
s podkožním tukem nižší. Rùst obsahu jaterního tuku 
podporuje vývoj dyslipidemie, tj. zmìn v zastoupení 
krevních lipidù. Jedná se pøedevším o rùst plazmatic-
ké hladiny triacylglycerolù a snadno oxidovatelných 
lipoproteinových èástic oznaèovaných LDL

3
, které 

jsou atypickou frakcí lipoproteinù o nízké hustotì 
(LDL). Tyto zmìny spolu se snížením plazmatické 
hladiny HDL (lipoproteiny o vysoké hustotì) podpo-
rují rozvoj aterosklerózy.

Uvádí se, že nadmìrný pøíjem mastných kyselin 
a prozánìtlivých cytokinù z viscerálního tuku má na 
jaterní tkáò nepøíznivý úèinek. To se zvláštì týká 
narušení funkèní zpùsobilosti mitochondrií, které se 
pøímo úèastní oxidace jaterního tuku. Dochází rov-
nìž ke zvýšené tvorbì volných kyslíkových radikálù 
podporujících peroxidaci jaterních lipidù. Zánìtlivé 
zmìny ve steatotických játrech oslabuje podávání 
omega-3 vícenenasycených mastných kyselin ob-
sažených v rybím oleji.

Pøechod z  relativnì neškodné formy nealkoho-
lické jaterní steatózy (NAFLD) do jejího zdravotnì 
rizikového stavu (NASH) podporují též prozánìtlivì 
pùsobící endotoxiny uvolòované ze støevních bakterií 
a dopravované do jater vrátnicovou krví. V jaterní 
tkáni se tak postupnì urychluje tvorba vazivových 
vláken, což mùže posléze vyústit v jaterní cirhózu. 
Nemalý podíl støevních endotoxinù na tomto nepøízni-
vém vývoji potvrzuje zjištìní, že je možno tento vývoj 
pøíznivì ovlivnit podáváním probiotických bakterií 
mléèného kvašení. Pùsobením probiotik dochází 
k omezení rozmnožování støevních bakterií uvol-
òujících endotoxiny i k èásteèné zábranì pøestupu 
tìchto látek ze støev do krve.

Z výše uvedeného je zøejmé, že je možno neal-
koholické jaterní ztukovatìní, a to i v jeho pokroèi-
lejší fázi, pøíznivì ovlivòovat i výživou, tedy nejen 
pomocí farmak. Nutrièní ovlivòování steatotických 
jater však dosud není dostateènì propracované. 

V našem èlánku bychom proto chtìli právì k této 
otázce vyjádøit svùj postoj. Pokládáme to za vhodné 
i z následujících dùvodù.

Klinická medicína dietní pøístup vèetnì dalších po-
tøebných úprav životosprávy pøi léèbì nealkoholické 
jaterní steatózy uznává, nicménì pøistupuje k tomuto 
postupu rozpaèitì. Pøi snaze o jeho zajištìní naráží 
totiž èasto na nedostateènou spolupráci ze strany 
„netrpìlivých“ pacientù. Úsilí o úèinnou a relativnì 
rychlou pomoc pacientovi se proto u lékaøù proje-
vuje pøíklonem k medikamentóznímu postupu. Tímto 
zpùsobem se sice daøí zlepšit akutní zdravotní stav 
pacienta, jeho trvalá náprava však bez úprav živo-
tosprávy, vèetnì dodržování vhodné výživy, není 
možná. Právì k tomu je tøeba pacienty vést kvalifi-
kovaným pouèením o vhodném nutrièním postupu, 
a to nejen pøi nástupu léèení, ale též v jeho prùbìhu 
pøi kontrolních vyšetøeních.

Déledobým cílem nutrièního ovlivòování jaterní 
nealkoholické steatózy je oslabování projevù MS 
a z nich zvláštì IR. Následné omezování pøísunu 
mastných kyselin z tukových tkání usnadní snižování 
obsahu tuku v játrech. Na tom by se mìlo podílet 
i zvyšování oxidace jaterního tuku, omezování 
rozsahu jeho novotvorby a esterifikace mastných 
kyselin. Rostoucí pøívod adiponektinu z tukových 
tkání pøi souèasném omezení tvorby prozánìtlivì 
pùsobících cytokinù rovnìž pøíznivì ovlivní jaterní 
tkáò a podpoøí oslabování IR. Postupnì též dojde 
k nápravì spektra lipoproteinù v krevní plazmì a ke 
snížení jejich proaterogenního pùsobení.

K bìžnì užívaným postupùm, úèinným pøi ovliv-
òování nealkoholické jaterní steatózy, patøí nespor-
nì redukèní dieta. Volit je však tøeba postup, pøi 
kterém je brán zøetel jak na skladbu diety, tak i na 
rychlost jejího pùsobení. Za nejvýhodnìjší je po-
kládán pokles tìlesné hmotnosti pøibližnì o 0,5 kg 
za týden. Mùže se zdát, že tento postup snižování 
tìlesné hmotnosti je pøíliš pomalý. Bylo však zjištì-
no, že metabolické zmìny, které provázejí rychlejší 
snižování tìlesné hmotnosti, nápravu jaterní steató-
zy spíše komplikují. Pomalejší hmotnostní redukce 
je rovnìž potøeba pro postupné vytváøení nových 
výživových návykù, které zabrání opìtnému rùstu 
tìlesné hmotnosti.

Pùsobení redukèní diety pøi snižování obsahu ja-
terního tuku je tedy dlouhodobou záležitostí. Aby pøi 
tom nedocházelo k projevùm výživových nedostatkù, 
musí potrava zaøazená do redukèní diety poskytovat 
tìlu všechny potøebné biologické složky. Dieta by 
rovnìž nemìla vyvolávat pocit hladu. Tyto požadavky 
je možno splnit pravidelnou denní konzumací zvláštì 
tìchto potravin: zeleniny a ovoce (nejménì 300 g za 
den), celozrnných pekárenských výrobkù (5x i více 
za den), libových potravin (masných i mléèných) 
a také vhodných zdrojù rostlinných tukù (rostlinné 
oleje, dobøe roztíratelné margaríny). Do redukèní 
diety by mìly být zaøazeny i kysané mléèné výrob-
ky, které jsou zdrojem probiotických bakterií a též 
ryby, které tìlu poskytují omega-3 vícenenasycené 
mastné kyseliny.
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Dobøe sestavená a pravidelnì 
dodržovaná redukèní dieta je úèinná, 
jak o tom svìdèí následující poznatky. 
Pøi redukèní dietì ubývá viscerálního 
tuku rychleji než tuku podkožního. 
To se pøíznivì odráží i ve snižování 
množství tuku v játrech. Sám jaterní 
tuk je dobøe mobilizovatelný. Zvláštì 
v prvé relativnì neškodné fázi jater-
ního ztukovatìní (NAFLD) se jeho 
množství výraznìji snižuje již pøi 
poklesu tìlesné hmotnosti o 5–10 %. 
Významnou podporu pro hmotnostní 
redukci pøedstavuje pravidelné, den-
ní zvýšení pohybové aktivity.

Možností pøíznivého nutrièního 
ovlivòování MS se nabízí více. Zatím-
co naše bìžná strava, tak zvaného 
„západního typu“, MS spíše prohlubuje, diety bo-
haté na ovoce, zeleninu, zrna rùzného typu, mají 
na MS spíše protektivní úèinek. K dietám s tímto 
pùsobením se øadí i široce uznávaná „støedomoø-
ská dieta“, bìžná v oblasti Støedozemního moøe. 
Úèinek této diety na pøedcházení èi oslabování MS 
je možno pokládat za prokázaný. Bližší seznámení 
se støedomoøskou dietou je pro hlubší porozumìní 
této dietì, a to zvláštì v souvislosti s jejím kom-
plexním pùsobením na MS, užiteèné. Dodejme, 
že pøi pravidelné konzumaci této diety k pøíznivému 
ovlivnìní MS dochází i pøi zachování stabilní tìlesné 
hmotnosti.

Støedomoøská dieta se vyznaèuje zaøazením 
potravin z obilovin, zeleniny, ovoce, konzumací ryb, 
souèasnì však i omezováním živoèišného tuku, tedy 
i nižší konzumací mléèných produktù, èerveného 
masa a sladkostí. Bìžnou souèástí této diety je rov-
nìž støídmé pití vína a to hlavnì pøi jídle. Podstatnou 
složkou støedomoøské diety je olivový olej, který je 
bìžnì používán pøi pøípravì pokrmù i pøi jejich konzu-
maci. Hlavní složkou olivového oleje je nenasycená 
kyselina olejová, vyznaèující se jednou dvojnou 
vazbou v molekule. V malém množství je v tomto 
oleji obsažena i kyselina linolová, což je vícenena-
sycená mastná kyselina se dvìma dvojnými vazbami 
(øada omega-6). Kromì tìchto dvou nenasycených 
mastných kyselin jsou v panenském za studena liso-
vaném oleji obsaženy i další cenné složky, pøevážnì 
s antioxidaèními úèinky, a to zvláštì flavonoidy, fy-
tosteroly a tokoferoly. V rafinovaném olivovém oleji 
je obsah tìchto složek výraznì redukován.

Pøíznivý úèinek støedomoøské diety je posílen, je-li 
tato dieta obohacena o rùzné oøechy. Vztah k ovliv-
òování MS mají zvláštì vlašské oøechy. Jsou zdrojem 
kyseliny alfa-linolenové, vícenenasycené mastné 
kyseliny se tøemi dvojnými vazbami v molekule (øada 
omega-3). V tìle se èást této kyseliny pøetváøí na 
zvlášś úèinnou kyseliny eikosapentaenovou (EPA) 
s pìti dvojnými vazbami. Tato kyselina je obsaže-
na v rybích pokrmech, které jsou rovnìž bìžnou 
souèástí støedomoøské diety. Dodejme, že dobrým 
zdrojem kyseliny alfa-linolenové je olej øepkový, olej 

lnìný a v menší míøe i olej sójový. Oøechy poskytují 
tìlu kromì nenasycených mastných kyselin i další 
dùležité látky, napøíklad arginin, draslík, vápník, 
hoøèík, selen a vitamín E.

Kyselina eikosapentaenová (EPA) rozvíjí svùj úèi-
nek na MS a obsah tuku v játrech prostøednictvím 
aktivace jaderných receptorù PPAR (peroxisome 
proliferator activated receptor, receptory aktivované 
peroxizomovými proliferátory). Tím se uvádí v chod 
tvorba peroxizomù, malých bunìèných organel 
zapojených do oxidace jaterního tuku a tudíž i do 
snižování jeho množství. Pùsobením EPA dochází 
rovnìž k oslabení zánìtlivých zmìn v jaterní tkáni 
a k posílení jaterních detoxikaèních dìjù.

Vzhledem ke zvýšené konzumaci olivového oleje 
je støedomoøská dieta pokládána za dietu vysoko-
tukovou. Celodenní tuková dávka se na celkovém 
množství potravou pøijímané energie podílí až ze 
35 % a nìkdy i o nìco více. Z toho témìø dvì tøetiny 
pøipadají na kyselinu olejovou. Na zbylé èásti (o nìco 
vìtší tøetinì) se podílejí živoèišný tuk a vícenenasyce-
né mastné kyseliny rostlinného pùvodu. I když podíl 
vícenenasycených mastných kyselin na celkovém 
množství pøijímané energie je tedy nevelký, jejich 
pøítomnost v potravì je nezbytná. Souèasnì je tøeba 
dbát doporuèení, aby pomìr mezi množstvím pøijí-
mané kyseliny linolové a množství pøijímané kyseliny 
alfa-linolenové nebyl vìtší než 5 : 1. Je potøebné, 
aby zmínìné požadavky na zastoupení mastných 
kyselin v potravì byly respektovány i pøi sestavová-
ní redukèní diety urèené k nápravì nealkoholické 
jaterní steatózy.

Je tøeba ještì dodat, že nenasycené mastné ky-
seliny nemají tendenci ukládat se ve vìtší míøe do 
tukových tkání, zato dobøe vstupují do oxidaèních 
reakcí. To se týká i kyseliny olejové. Esterifikace 
nenasycených mastných kyselin nepøevažuje nad 
jejich oxidací. Proto støedomoøská dieta bohatá 
zvláštì na kyselinu olejovou snižování obsahu tuku 
v játrech podporuje.

Pøíznivé pùsobení støedomoøské diety je èasto 
jednostrannì pøisuzováno vìtší konzumaci olivové-
ho oleje. Správnìjší je však hovoøit o komplexním 



Výživa a potraviny 1/2010

6

úèinku této diety. Její pøíznivé pùsobení se projevuje 
oslabením MS a tudíž i IR. Dochází k omezování 
oxidaèního poškození krevních lipidù, ke zvyšování 
hladiny lipoproteinù o vysoké hustotì (HDL) a naopak 
k poklesu hladiny triacylglycerolù a lipoproteinù o níz-
ké hustotì (LDL) v krevní plazmì. Tyto zmìny spolu 
s oslabováním zánìtlivých projevù a vlivù podporují-
cích tvorbu volných kyslíkových radikálù se uplatòují 
v pøedcházení ateroskleróze. Pravidelná konzumace 
støedomoøské diety usnadòuje nápravu abdominální 
obezity a pokles obsahu tuku v játrech.
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ABSTRAKT
Prùmyslová výroba potravin si vyžádala používání po-
travináøských pøídatných látek. Souèasnì s tím bylo 
nutno používání tìchto látek – aditiv – regulovat jasnými 
pravidly, aby nedocházelo k ohrožení spotøebitelù. Proto 
již v r. 1955 dvì mezinárodní organizace – FAO (Food 
and Agriculture Organization) a WHO (World Health 
Organization) vytvoøili spoleèný orgán – JECFA, který 
dohlížel na bezpeènost aditiv. Byl vytvoøen koncept ADI 
(Acceptable Daily Intake, pøijatelný denní pøíjem) urèený 
jako setina množství, pøi kterém nedochází nepøíznivému 
úèinku (NOAEL – No Observed Adverse Effect Level). 
Z této hodnoty vychází schvalování potravináøských aditiv. 
V souèasné dobì na aditiva dohlíží EFSA (European Food 
Safety Authority, Evropský úøad pro bezpeènost potravin). 
Pøidìlení E-kódu („éèka“) pøedchází složité a nákladné 
schvalovací øízení, které zaruèuje, že nebude povoleno 
aditivum, které by mohlo vést ke zdravotním obtížím. Pøi 
dodržení dávkování podle schvalovacího protokolu jsou 
tedy „éèka“ zcela nezávadná a potraviny takto ošetøené 
si mùžete dopøávat po libosti. 

Trocha historie
Pøibližnì v polovinì minulého století se výroba po-

travin mìnila na prùmyslový obor. Reklama byla sice 
plná termínù jako „pravé domácí“ nebo „podle receptù 
našich babièek“, ale výrobky byly, zcela samozøejmì, 
jiné. Prùmyslové procesy výroby pokrmù nemìly se 
starými recepty mnoho spoleèného. Uvažme, že jen 
zahøát k varu vodu v objemu 1 litru je zcela jiný problém, 
než zahøát k varu 10.000 litrù. Proto výrobci hotových 
pokrmù museli hledat postupy, jak dát výrobku chuś 
a vzhled tradièních pokrmù. Zaèali tak používat celou 
øadu postupù a pøídatných látek, které staré recepty ne-
znaly. Takové postupy plnily základní požadavek výrobce 
i spotøebitele, tj. prùmyslovì vyrobená potravina mìla 
tradièní chuś i vzhled, ale chybìla kontrola používaných 
prostøedkù – pøídatných látek (aditiv). To vedlo k nìkolika 
pøípadùm ohrožení zdraví. Tak napø. v padesátých letech 
minulého století se objevil pøídavek ropných produktù 
v masných výrobcích. Masné výrobky tak získali chuś 
zvìøiny, ale pøidané ropné produkty zpùsobily citlivým 
uživatelùm zdravotní problémy. Podobnì bylo k úpravì 

Potravináøská aditiva – prospìšný pomocník 
nebo „nebezpeèná chemie“?
Ing. Jiøí Kuèera, CSc.,
Výzkumný ústav potravináøský Praha, v.v.i.
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chuti vína použito ethylenglykolu. Podøadné víno tím zís-
kalo chuś kvalitních vín, ovšem za cenu ohrožení zdraví 
konzumentù. 

Tato situace budila obavy u mnoha vlád a proto se 
sešlo v r. 1953 svìtové shromáždìní k otázkám zdraví. 
Na základì tohoto a dalších jednání se dvì mezinárodní 
organizace – FAO (Food and Agriculture Organization, 
Organizace pro zemìdìlství a výživu) a WHO (World 
Health Organization, Svìtová zdravotnická organizace) 
v r. 1955 spojili a vytvoøili JECFA (Joint Expert Commitee 
on Food Additives), jako orgán dohlížející na bezpeènost 
(= zdravotní nezávadnost) potravináøských aditiv ve všech 
èlenských státech OSN. JECFA je nezávislý expertní 
výbor, ve kterém pøímo ze zakládací listiny nesmìjí být 
èleny zástupci státù ani výrobcù potravin. 

Pøibližnì ve stejné dobì a vedeni stejnými obavami  ve 
Spojených státech FDA (Food and Drog Administration, 
Úøad pro potraviny a léèiva) a Národní rada pro výzkum 
vydaly doporuèení k ovìøování nezávadnosti netradièních 
(nových) látek pøidávaných do potravin. FDA navrhla, aby 
se používala „stonásobná bezpeènostní rezerva“ mezi 
maximální bezpeènou dávkou NOAEL (No Observed 
Adverse Effect Level) zjištìnou v dlouhodobých poku-
sech na zvíøatech, a s maximálním pøípustným pøíjmem 
této látky z celkové stravy èlovìka. Z tohoto návrhu pak 
JECFA vydala koncepci ADI (Accaptable Daily Intake, 
akceptovatelný denní pøíjem). ADI je množství potravi-
náøského aditiva (vyjádøené v mg/kg tìlesné hmotnosti), 
které lze konzumovat dennì bìhem celého života bez 
zdravotního rizika. Pøi stanovení ADI se berou v úvahu 
všechna zdravotní rizika, krátkodobá i dlouhodobá, ke 
kterým mùže dojít v souvislosti s potravinami. ADI se tedy 
odvozuje od nejvyšší dávky pøi které se ještì neprojeví 
žádný nežádoucí úèinek, NOAEL (hladina pøi které se 
neobjeví žádné nepøíznivé úèinky). Setina této dávky je 
pak závazná hodnota ADI. Od roku 1972 není ve Spo-
jených Státech povoleno pøidávat do potravin jakékoliv 
netradièní pøídatné látky (tj. takové, které nejsou použí-
vány historicky), které nejsou schváleny FDA. V Evropské 
Unii byla následnì v r.1974 založena za stejným úèelem 
SCF (Scientific Committee on Food, Vìdecký výbor pro 
potraviny). Od tohoto data nesmí být v EU do potravin 
pøidávány žádné netradièní látky, které nebyly schváleny 
touto komisí. Funkci SCF pøevzal od r. 2002 Evropský 
úøad pro bezpeènost potravin (EFSA, European Food 
Safety Authority). Mnohé státy mimo EU uplatòují stejné 
pøedpisy s tím, že kód aditiva neobsahuje písmeno E, 
pouze pøíslušné èíslo. V USA se oznaèují schválená 
aditiva èíslem rozhodnutí FDA, v Japonsku rovnìž èíslem 
rozhodnutí pøíslušného státního orgánu. To je ovšem 
ponìkud tìžkopádné, protože jsou to pøíliš dlouhé sym-
boly. Pozdìji pak podobný systém zavedla také Austrálie 
a Nový Zéland. Až do vstupu ÈR do EU se používání 
pøídatných látek øídilo vlastními pøedpisy. Vstupem do 
EU pøevzala ÈR pøedpisy EU a látky neschválené EFSA 
nesmìjí být do potravin pøidávány. Látky po schválení 
EFSA dostávají své E-kódy složené z oznaèení E, jako 
symbolu EU a èísla, které je pøidìlováno na základì 
zdravotních zkoušek. Bezpeèností potravin se v ÈR 
zabývá Národní referenèní laboratoø pro aditiva, která 
je souèástí Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Kontrolu 
dodržování pøedpisù o pøídatných látkách pak vykonává 
Státní zemìdìlská a potravináøská inspekce a Státní 
veterinární správa.

Ještì k jedné významné zmìnì v hodnocení závad-
nosti èi nezávadnosti jakýchkoliv látek došlo bìhem 
posledních padesáti let. V padesátých letech minulého 
století byly názory na zdravé èi nezdravé jednoduché 
a nesprávné. Byly látky zdraví prospìšné, napø. vitami-
ny, a látky zdraví škodlivé, napø. minerální kyseliny, soli 
apod. Èasy se zmìnily spoleènì s vývojem znalostí. 
Dnes už víme, že každá látka, sùl, øepný cukr, olej, ocet 
atd., mùže být jak zdraví prospìšná, tak i zdraví škodlivá. 
Ještì pøednedávnem byl napøíklad ve volném prodeji 
osvìžující nápoj obsahující tak nebezpeèný jed, jakým je 
v povìdomí veøejnosti strychnin. Strychnin totiž posiluje 
vnímání, pøedevším zrak a sluch. Zvyšováním dávky se 
nemìní vlastnosti strychninu, pouze zesilují. Citlivost pak 
stoupá nad snesitelnou mez, dochází k pøíliš intensivním 
vzruchùm vedoucím ke køeèím a nastává smrt z vyèerpá-
ní. Dosud se také používá nejúèinnìjší ze známých jedù 
tetrodotoxin jako koøení, pøedevším v Japonsku. Jsou 
to známé ryby fugu, èesky ježík moøský, které v játrech 
obsahují tento jed a jsou pochoutkou pro japonské labuž-
níky. Jejich pøíprava však musí být svìøena odborníkùm, 
aby množství jedu, které po oèištìní v rybì zùstane, 
bylo pouze koøením a nikoliv jedem. Ukazuje se tedy, 
že kromì vlastností látky je rozhodujícím faktorem také 
pøijaté množství. Zdravého èlovìka mùže napø. smrtelnì 
ohrozit (pøi váze 80 kg) dávka 600 g øepného cukru, 300 g 
kyseliny citrónové nebo 150 g octa v denní dávce. 

Jak se rodí „éèka“
Vìtšina pøídatných látek jsou, pøes opaèný mylný názor 

nepouèených nebo desorientovaných konzumentù, látky 
pøírodní, isolované z pøírodních surovin. Takovou pøírodní 
látkou je tøeba E440 (pektin) nebo E441 (želatina), E460 
(celulosa), E160d (lykopen), E160c (extrakt papriky), 
E641 (L-leucin) atd. Všechny se vyrábìjí extrakcí z pøí-
rodních surovin, pektin napø. ze slupek po prùmyslovém 
zpracování jablek (jableèný pektin) nebo ze zbytkù citru-
sových plodù po lisování šśáv (citrusový pektin). Kyselina 
askorbová (E300) je obsažena také ve všech ovocných 
šśávách, i tìch „zaruèenì bez éèek“, protože je pøiroze-
nou souèástí tohoto ovoce. Jen nìkterá aditiva, zejména 
barviva, jsou látkami v pøírodì se nevyskytujícími, vyrobe-
nými chemickou cestou. Takovým syntetickým aditivem je 
napø. E111 (oranž GGN), E128 (èerveò 2G) apod.

Pøidìlení E-kódu je proces složitý a velice nákladný. 
Žádný výrobce si (z finanèních dùvodù) nedovolí pøihlásit 
k registraci pøídatnou látku, jejíž naprostou nezávadností 
si není jist. Bylo by to pøíliš nákladné a úspìšná registrace 
takové závadné látky je vylouèena.

Žadatel o povolení nové pøídatné látky musí pøedložit 
pøíslušné organizaci (v EU je to EFSA) žádost, která mimo 
jiné obsahuje výsledky laboratorních testù a testù toxicity 
na zvíøatech. 

Jestliže EFSA uzná dodané informace za prùkazné, 
pøedá novì zavádìné aditivum deseti nezávislým akredi-
tovaným laboratoøím, které provedou standardní zkoušky 
podle metodiky EFSA. Zjišśuje se nejen toxicita, krátko-
dobá i dlouhodobá, ale také tepelná stabilita, vlastnosti 
pøípadných rozkladných produktù a celá øada dalších 
faktorù. Po provedení tìchto zkoušek pøedá EFSA výsled-
ky povìøeným orgánùm jednotlivých èlenských zemí EU 
(v ÈR je to Ministerstvo zdravotnictví, které k tomu úèelu 
zøizuje vìdecké výbory a Èeský úøad pro bezpeènost 
potravin, který je na MZe). Ty mají stanoven èas na vy-
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hodnocení a zaujetí stanoviska. Stanoviska pak sdìlí zpìt 
EFSA a ta, pokud jsou stanoviska všech èlenských zemí 
kladná, pøidìlí aditivu E-kód podle vlastnosti aditiva.

Schválení aditiva v EU nemusí nutnì znamenat, že 
toto schválení platí i pro ostatní oblasti (USA, Japonsko, 
Austrálie) a naopak. Není to proto, že by v USA èi jinde 
byly pøedpisy pøísnìjší a zkoušky nároènìjší, ale proto, 
že v tìchto oblastech platí jiný spotøební koš a potravin 
s tímto aditivem se konzumuje více nebo ménì, což má 
vliv na zkonzumované množství aditiva. Je napø. znaèný 
rozdíl mezi dávkou pøidávanou do rýže v Èínì, kde je rýže 
základní potravinou nebo v Evropì, kde je jednou z mno-
ha. Podobnì aditivum pøidávané do pšenièné mouky má 
mnohem vìtší význam v Evropì, než v Asii, kde je pšenice 
používána minimálnì.

Co E-kódy znamenají
E-kódy vyjadøují, kromì základního faktu, že aditivum 

je nezávadné, pokud se použije pøedepsaným zpùsobem, 
také jaké má vlastnosti. Tabulka 1 ukazuje, jaká „éèka“ jsou 
pøidìlována jednotlivým skupinám aditiv a co znamenají.

V tabulce 1. jsou jednak uvedeny základní skupiny 
aditiv a souèasnì u dvou ze skupin je uvedeno také 
podrobnìjší èlenìní. Úplný seznam povolených potra-
vináøských aditiv (éèek) je souèástí vyhlášky k zákonu 
o potravinách.

Z rùzných zdrojù je možné zjistit seznam aditiv. EFSA 
je rozdìluje do ètyø kategorií: schválená (povolená), t.j 
nezávadná aditiva, kterým EFSA pøidìlila E-kód, zaká-
zaná, tj. taková, která byla v EFSA testována a nesplnila 
podmínky pro používání, nepovolená, tj. taková u nichž 
testy dosud nejsou ukonèeny a nebezpeèná, tj. taková, 
která mohou u citlivých osob vyvolat nežádoucí efekt. 
Z tohoto seznamu pouze schválená aditiva mají pøidìleny 
E-kódy. Seznam aditiv schválených EFSA je možno získat 

také z internetových adres (napø.. http://www.food.gov.
uk/safereating/chemsafe/additivesbranch/enumberlist) 
nebo http://foodlaw.rdg.ac.uk/additive.htm).

Proè se aditiva používají
Aditiva slouží jednomu z tìchto úèelù:
a) K zachování konsistence (stavu)(1): emulgátory zajiš-

śují texturu a pøedcházejí oddìlení složek potraviny; 
zahušśovadla a stabilizátory (2) zajišśují hladký a „sme-
tanový“ vzhled; protispékavé látky zajišśují trvalou 
sypkost napø. cukru, soli apod.

b) K zachování a zlepšení nutrièní hodnoty: vitaminy a mi-
nerální látky pøidávané do mouky, mléka, rostlinných 
tukù apod. doplòují látky, které jsou pod doporuèe-
nou hladinou v bìžné výživì nebo se ztrácejí bìhem 
zpracování potraviny; takové doplòky pomáhají snížit 
deficity žádoucích látek v souèasné výživì chudé na 
tyto prospìšné látky.

c) K ochranì pøed hnilobou a plísnìmi slouží konzervaèní 
látky (3).

d) K zachování a posílení typické chuti potraviny: antioxi-
danty chrání tuky a oleje pøed žluknutím a nevhodnou 
pøíchutí vzniklou oxidací, stejnì tak chrání èerstvé 
ovoce pøed hnìdnutím na øezu (4,5).

e) Ke korekci kyselosti: látky které pøi zahøívání uvol-
òují kyseliny napomáhají uvolòování oxidu uhlièitého 
z kypøících práškù a tím zlepšují kyprost peèiva; jiná 
aditiva tohoto druhu umožòují úpravou kyselosti zvý-
raznit chuś výrobku.

f) K posílení vùnì a chuti nebo uchování, pøípadnì posíle-
ní pøirozené barvy výrobku: mnoho koøení a pøírodních 
nebo synthetických pøíchutí zlepšuje chuś potravináø-
ských výrobkù; barviva zlepšují vzhled výrobku a dodá-
vají mu atraktivity.

Jak se používání aditiv 
kontroluje

V EU je zaveden systém 
rychlého varování pro po-
traviny a krmiva (Rapid Alert 
System for Food and Feed, 
RASFF), který zajišśuje do-
hled nad potravinami vyrábì-
nými v EU nebo do EU dová-
ženými a zajišśuje dodržování 
zákazu prodeje nebo likvida-
ci nevyhovujících potravin 
v celé EU. Evropská Komise, 
èlenské státy EU a Evropský 
úøad pro bezpeènost potravin 
(EFSA) vytváøí síś kontrolních 
pracovišś, která dohlížejí na 
dodržování platných regulaè-
ních pøedpisù v EU. Za ÈR 
hlášení do této sítì podává 
Státní zemìdìlská a potravi-
náøská inspekce.

Od kvìtna 2003 Evropská 
komise na svých interneto-
vých stránkách uveøejòuje 
každý týden seznam hlášení 
o výsledcích šetøení. Tato 
hlášení se zamìøují pøede-
vším na:

Tabulka 1 Základní skupiny E-kódù

E-kód Druh aditiva podrobnosti
E100 – E199 Barviva
E100 – E109  Žlutá
E110 – E119  Oranžová
E120 – E129  Èervená
E130 – E139  Modrá a fialová
E140 – E149  Zelená
E150 – E159  Hnìdá a èerná
E160 – E-199  jiná
E200 – E299 Konzervaèní látky 
E300 – E399 Antioxidanty 
 a regulátory kyselosti
E400 – E499 Zahušśovadla, stabilizátory 
E400 – E409 a emulgátory Algináty
E410 – E419  Pøírodní gumy
E420 – E429  Ostatní pøírodní zahušśovadla
E430 – E439  Polyoxyethylenové látky
E440 – E449  Pøírodní emulgátory
E450 – E459  Fosfáty
E460 – E469  Slouèeniny celulosy
E470 – E479  Mastné kyseliny a jejich slouèeniny
E480 – E489  Minerální kyseliny a zásady
E490 – E499  ostatní
E500 – E599 Regulátory pH a protispékavé látky
E600 – E699 Chuśové látky
E700 – E799 Antibiotika
E900 – E999 Rùzné jiné látky
E1100 – E1599 Nová aditiva, která nelze zaøadit 
 do pùvodních skupin
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a) použití nepovolených aditiv do potravin (napø. barviv 
pro koøenící prostøedky),

b) nepovolené použití schválených aditiv do výrobkù, pro 
které nejsou schválena,

c) použití schválených aditiv ve vyšší dávce než povoluje 
schvalovací protokol.
Každý zájemce se na tìchto stránkách mùže pøesvìd-

èit o dodržování pravidel používání aditiv.

Aby bylo zajištìno, že spotøebitel nebude konzumovat 
vyšší dávku aditiv než povolují smìrnice, vyhodnocuje se 
rovnìž dodržení ADI podle spotøebního koše. Evropská 
komise iniciuje zmìny legislativy podle zmìn spotøeb-
ního koše tak, aby limit denního pøíjmu aditiva nebyl 
pøekroèen. V ÈR spotøebu aditiv sleduje Státní zdravotní 
ústav (SZÚ). Hlavní pozornost je zamìøena na sladidla, 
konzervaèní látky a barviva, kde je pøekroèení limitu 
nejpravdìpodobnìjší. 

Posuzování nezávadnosti aditiv je nepøetržitý pro-
ces. Trvale probíhá výzkum podporovaný EU a vedoucí 
k zjišśování vlastností již schválených aditiv za nových 
pøípadnì zmìnìných podmínek tak, aby poznatky byly 
stále aktualizovány. Pokud by se zjistilo, že aditivum mùže 
pøedstavovat riziko, iniciuje Evropská komise nové pro-
jednání u EFSA a zopakuje se celý schvalovací proces. 
Tak bylo napø. v r. 2007 novì provìøeno cca 300 aditiv. 
Výsledkem bylo také to, že byl zrušen zákaz užívání glu-
tamátu pro dìti do tøí let, protože se prokázalo, že toto 
dosti používané aditivum nemá pro dìti (pøi dodržení ADI) 
negativní následky. Bylo také pøi téže pøíležitosti zrušeno 
povolení pro nìkterá aditiva, ale nezávadnost vìtšiny 
aditiv v novém prùzkumu byla potvrzena. 

Mimoøádné nežádoucí reakce pøi konzumaci aditiv
Obecnì jsou potraviny obsahující aditiva nezávadné 

a pøi jejich konzumaci nehrozí žádná zdravotní rizika. 
Avšak, stejnì jako u všech potravin, mohou se vyskytovat 
mimoøádnì citliví jedinci, u nichž se mohou aditiva nega-
tivnì projevit. Je to stejné, jako napø. v pøípadì jablek. 
Tisíce lidí konzumuje jablka a necítí žádné problémy. 
Vyskytuje se však nìkolik jedincù ze stotisíc, kteøí jsou 
citliví na nìkterý z alergenù jablek a konzumace jablek 
u nich vyvolává negativní odezvu. A stejnì jako v pøíkladu 
jablek, ani u aditiv nejsou negativní reakce tak silné, aby 
došlo k trvalému ohrožení zdraví nebo dokonce k ohrože-
ní života. Jako se musí alergik vzdát ovoce èi zeleniny na 
které je alergický, tak i osoba citlivá na nìkteré aditivum 
se musí vzdát potravin, které je obsahují. 

Negativní reakce na aditiva je vìtšinou neimunogenní, 
tj. nesouvisí s pøecitlivìlostí imunitního systému a jedná se 
tedy o intoleranci, nikoliv o skuteènou alergii. Podobnì je 
tomu napø. u laktózy (mléèného cukru), pro který je intole-
rantní cca 10 % evropské populace. Tato citlivost se rovnìž 
nìkdy oznaèuje jako pseudoalergie. Skuteèné alergie 
vyvolávají pouze bílkoviny a pokud dojde k alergické reakci 
pøi konzumaci aditiva, mùže to být pouze aditivum vyrábìné 
extrakcí z rostlinných nebo živoèišných surovin. Takovou 
alergii mohou vyvolat napø. aditiva na bázi modifikovaných 
rostlinných gum, pšenièných škrobù apod. 

Co z toho vyplývá
Z uvedeného popisu je zcela zøejmé, že potravináøská 

aditiva, lidovì zvaná „éèka“, pokud jsou používána podle 
schvalovacích protokolù, jsou zcela nezávadná a jejich 

konzumace je bezpeèná. Pøísná pravidla pro povolování 
aditiv a pøidìlování E-kódù nedovolují uvést na trh žádnou 
takovou látku, která by mohla ohrozit zdraví konzumenta. 
Kontrola používání je velice èastá a na nìkolika úrovních, 
takže nedovoluje ani nezákonné použití neschválených 
aditiv. Oznaèení „zaruèenì bez aditiv“, èastìji „zaruèenì 
neobsahuje éèka“ je však zcela nesmyslné. Vezmìme 
jakýkoliv výrobek napø. rostlinného pùvodu, který nepøi-
šel do styku s prùmyslovou technologií, pøesto obsahuje 
„éèka“. Tak rajèata vypìstovaná v domácí zahrádce bez 
použití „chemikálií“ obsahují tato éèka: E160a (beta-ka-
roten, provitamin A), E440 (pektin), E544 (fosfáty), E251 
(dusiènan), E300 (vitamin C), E101 (riboflavin, vitamin 
B1), E375 (niacin, amid kyseliny nikotinové), E307, E308, 
E309 (alfa-, gama- a delta tokoferol), E621 (glutamát), 
E330 (kyselina citronová), E325 (laktát sodný), E262 
(diacetát sodný), E160d (lykopen), E161b (lutein) a další 
(seznam složek rajèat pøevzatý z dokumentu OECD è. 
13-FOOD(2004)5-REV4). Podobný seznam „éèek“ ob-
sažených v plnì pøírodních produktech je k disposici i pro 
další plodiny. Seznamy sestavuje Stálá komise OECD pro 
bezpeènost nových potravin a krmiv (Task Force for the 
Safety of Novel Food and Feed).

Závìrem Vás mohu ubezpeèit, že si mùžete bez obav 
vychutnat potravináøské výrobky bez ohledu na to, jaká 
„éèka“ obsahují a užívat si pøirozené chuti, vùnì i vzhledu, 
i když k nim trochu pøispìla také potravináøská aditiva.

Autor dìkuje MZe ÈR za podporu (grant è. VZ MZe 
0002702201)
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ABSTRACT
Food additives – beneficial adjutants or „dangerous 
chemistry „?
Industrial production of food requested the use of food addi-
tives. In the same time the application of food additives needs its 
regulation using clear rules to guarantee safety for consumers. 
For this reason two international organizations, World Health 
Organization and Food and Agriculture Organization, as early as 
in 1955 created joint committee, JECFA (Joint Expert Committee 
on Food Additives). Concept of ADI (Acceptable Daily Intake) 
was created based on the No Observed Adverse Effect Level 
(NOAEL). ADI means the amount of additive equal to one 1/100 
of NOAEL. In European Union EFSA (European Food Safety 
Authority) is responsible to supervise the use of food additives. 
E-codes are allocated after intricate and expensive approval pro-
cedure, warranting safety of the additive for consumer’s health. 
Food additives having E-codes are, under conditions specified 
by EFSA safe and consumer could use the food containing it 
with full reliance.
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Abstrakt
Skladba mastných kyselin ve stravì hraje významnou 
roli z hlediska výskytu civilizaèních onemocnìní. Jedním 
z hlavních problémù souèasnosti je vysoká konzumace 
nasycených masných kyselin. Vícenenasycené mastné 
kyseliny na druhou stranu nedosahují v øadì pøípadù 
doporuèených hodnot. Vìtším problé-
mem se jeví nedostateèná konzumace 
ω - 3 mastných kyselin. Øepkový olej 
patøí mezi hodnotné suroviny nachá-
zející uplatnìní v øadì potravináøských 
aplikací díky nízkému obsahu nasyce-
ných mastných kyselin a vyváženému 
obsahu jak ω- 6, tak i ω- 3 mastných 
kyselin. Olej vykazuje urèitou variabilitu 
ve složení. Trendy naznaèují, že v del-
ším èasovém úseku mùže docházet 
k poklesu obsahu vícenenasycených 
masných kyselin.

Roli tukù ve výživì se vìnuje znaèná 
pozornost jak v odborné literatuøe, tak 
i v periodikách urèených široké veøej-
nosti. Èasto se setkáváme s obecným 
názorem o nutnosti vyhýbat se tukùm 
vzhledem k nárùstu poètu osob s nad-
váhou èi obezitou v bìžné populaci. 
Nejsou to však jen tuky, které jsou 
zodpovìdné za tento varující trend. 
Vysvìtlení je prosté, konzumujeme 
více energie, než vydáváme. Je nutno se zamyslet nad 
celkovou skladbou stravy, konzumovaným množstvím 
potravin i životním stylem, kde v posledních letech do-
chází v populaci k plošnému poklesu tìlesné aktivity. 
Rovnováhu bilance pøíjmu a výdeje energie mùžeme 
pøitom ovlivòovat obìma smìry, snížením pøíjmu energie 
nebo zvýšením jejího výdeje.

Druhým varujícím statistickým údajem je vysoká 
úmrtnost na následky kardiovaskulárních onemocnìní 
(KVO). V zemích EU z tìchto pøíèin roènì umírá pøibliž-
nì 48 % ze 4,3 milionù celkovì registrovaných úmrtí1. 
Statistiky v ÈR vykazují ještì horší údaje. Roènì zde na 
KVO umírá pøes 52 tisíc obyvatel a úmrtnost pøekraèuje 
50 %2. Z tohoto pohledu hraje konzumace tukù mnohem 
významnìjší roli. Nejedná se však o konzumaci celko-
vou, ale spíše o skladbu pøijímaných tukù. Mìli bychom 
výraznì omezovat nasycené tuky a transmastné kyseliny 
a na druhou stranu preferovat konzumaci nenasycených 
mastných kyselin. V rámci nenasycených mastných ky-

Variabilita øepkového oleje z nutrièního 
a technologického pohledu v kontextu
se souèasnou spotøebou tukù
Doc. Ing. Jiøí Brát, CSc.*, Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.**, Ing. Petr Zehnálek***
*PTZ Nelahozeves, **ÈZU Praha, ***ÚKZÚZ Hradec nad Svitavou

selin jsou nejdùležitìjší esenciální vícenenasycené mastné 
kyseliny. Tìlo si je neumí vytváøet, musí být proto pøijímány 
prostøednictvím stravy. Obì skupiny (jak ω- ω - 3 tak i ω- 6 
mastné kyseliny) jsou pro náš organizmus dùležité, jsou 
souèástí bunìèných membrán, kde se spolupodílejí 
na transportu živin a metabolitù na bunìèné úrovni. 

Bez nich by jednotlivé buòky nemohly 
existovat.

Z hlediska rizik kardiovaskulárních 
chorob je kyselina linolová (ω- 6 mast-
ná kyselina) nejúèinnìjší ve snižování 
hladiny cholesterolu v krvi3. ω- 3 mast-
né kyseliny mají další pozitivní úèinky 
(antitrombotický, antiarytmický, pro-
tizánìtlivý, zlepšování pružnosti cév). 
Dle doporuèení WHO 20034 by ω- 6 
mastné kyseliny mìly být konzumovány 
v množství 5-8 % energetických, ω-3 
mastné kyseliny v množství 1 - 2 % 
z celkového pø í jmu energie. ω -3 
mastné kyseliny podléhají v organizmu 
konverzi, kdy dochází k prodlužování 
a zvyšování nenasycenosti uhlovo-
díkového øetìzce (prolongace a de-
saturace) a nejznámìjšími produkty 
této pøemìny jsou mastné kyseliny 
eikosapentaenová (EPA) a dokosahe-
xaenová (DHA). Tato pøemìna je však 
málo efektivní. Uvádí se, že øádovì 
procenta pøijímané kyseliny α- lino-

lenové se následnì pøemìní na EPA èi DHA5. Proto 
se doporuèuje pøímá konzumace vícenenasycených 
mastných kyselin s prodlouženým øetìzcem (EPA 
a DHA) v množství 200  až 500  mg dennì, což zhruba 
odpovídá jedné až dvìma porcím ryb týdnì4. Vegeta-
riáni by mìli pøíjem kyseliny α-linolenové adekvátnì 
zvýšit4. Na druhou stranu pøíjem nasycených mastných 
kyselin by nemìl dle doporuèení WHO pøekroèit 10 % 
energetických, podobnì transmastných kyselin 1 % 
energetické. Vysoce rizikoví jedinci z pohledu KVO 
mají limit pro nasycené tuky dokonce snížen až na 7 % 
energetických4. 

Doporuèené dávky v energetických procentech se 
mohu zdát bìžnému spotøebiteli ménì srozumitelné. 
Zlepšení orientace v tomto smìru pøináší nový systém 
znaèení potravin, tzv. doporuèeného denního množství 
GDA (Guideline Daily Amount). Tato dobrovolná inici-
ativa vznikla na platformì evropské asociace výrobcù 
potravin a nápojù CIAA a byla pøevzata i Potravináøskou 
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komorou ÈR. Tabulka I uvádí oficiální hodnoty GDA tak, 
jak je pøijala v roce 2006 asociace CIAA na základì 
mezinárodních doporuèení výživových dávek, uvádì-
ných vìtšinou v procentech energetických. V únoru 
2009 byla tabulka rozšíøena i o další hodnoty pro 
ostatní mastné kyseliny. Pro transmastné kyseliny 
(TFA) doporuèené denní množství GDA není oficiálnì 
stanoveno (hodnoty v tabulce I uvedeny kurzívou). Lze 
však uplatnit obdobný princip. Konzumace TFA by se 
mìla pohybovat pod 1 % energetickým. Pro ženy to 
znamená maximální denní pøíjem TFA 2,2 g, podobnì 
pro muže 2,7 g.

Reálný pøíjem nutrientù v porovnání s doporuèenými 
dávkami? 

Ukazuje se, že v ÈR máme velký problém s nad-
byteènou spotøebou nasycených mastných kyselin 
(MK), která je zhruba dvojnásobná. V roce 2000 èinila 
56,9 gramù na osobu a den, pøièemž pøevážná vìtšina 

jich byla konzumována ve formì skrytých 
tukù6. Skladba stravy se do roku 2007 
podle údajù Èeského statistického úøadu 
pøíliš nezmìnila. Je zøejmé, že doporu-
èené denní množství tukù je v ÈR stále 
významnì pøekraèováno a kvóta doporu-
èených dávek pro nasycené MK je již vy-
èerpána prostøednictvím skrytých tukù. 
Spotøeba transmastných kyselin je silnì 
individuální. Jsou-li transmastné kyseliny 
konzumovány pouze v rámci mléèného 
tuku (máslo, sýry, smetana, šlehaèka), 
potom je zpravidla dodržen limit 2,2 re-
spektive 2,7 g dennì. V pøípadì vysoké 
konzumace tuènìjších mléèných výrobkù 
je rovnìž mnohem døíve pøekroèen limit 
pro nasycené tuky než pro transmastné 
kyseliny. Z margarinù nebo smažících 
medií používaných v rámci rychlého 

obèerstvení nebezpeèí vysoké konzumace TFA rovnìž 
nehrozí. Vyšší obsah TFA lze však najít u výrobkù kate-
gorie jemného èi trvanlivého peèiva, v polevách apod. 
Nìkdy konzumací již pouhého jednoho balení daného 
výrobku mùžeme pøekroèit denní limit stanovený pro 
transmastné kyseliny. Novì byla vyšší pøítomnost TFA 
zjištìna i v nìkterých pomazánkových máslech èi mléè-
ných pomazánkách obsahujících èásteènì ztužené tuky. 
Spotøeba vícenenasycených mastných kyselin v roce 
2000 èinila 18 g pro ω- 6 mastné kyseliny, respektive 
3 g pro ω- 3 mastné kyseliny na osobu a den. Hodnoty 
reálného pøíjmu vícenenasycených mastných kyselin 
vypadají relativnì v poøádku oproti doporuèovanému 
dennímu množství. Je potøeba si však uvìdomit, že 
druhým problémem èeské populace je rovnìž vysoká 
„nadspotøeba“ tukù, kterou je nutné cílenì snižovat. 
Pøi plošném snižování konzumace tukù mùže docházet 
i k významnìjšímu poklesu pøíjmu ω - 6 mastných 
kyselin.

Obr. 1. Prùmìrný pøíjem α-linolenové kyseliny (ALA) v zemích západní Evropy7

* doporuèený denní pøíjem pro ženy (2 g dennì), ** doporuèený denní pøíjem pro muže (2,5 g dennì)

Tabulka I. Doporuèená denní množství GDA pro klíèové nutrienty dle CIAA 
2006/2009

Nutrient    pro dospìlou osobu/
 ženu pro muže

Energie 2000 kcal 2500 kcal
Bílkoviny 50 g 60 g
Sacharidy 270 g 340 g
Cukry 90 g 110 g
Tuky 70 g 80 g
Nasycené mastné kyseliny (SAFA)a 20 g 30 g
Trans mastné kyseliny (TFA)b 2,2 g 2,7g
Vícenenasycené mastné kyseliny (PUFA) celkem 16 g 21 g
ω-6 mastné kyseliny 14 g 18 g
ω-3 mastné kyseliny 2,2 g 2,7 g
ω-3 mastné kyseliny s prodlouženým øetìzcem 0,2 g 0,2 g
ω-3 mastné kyseliny rostlinného pùvodu 2,0 g 2,5 g
Mononenasycené mastné kyseliny dopoèet dopoèet
Vláknina 25 g 25 g
Sodík 2,4 g 2,4 g
Sùl 6 g 6 g

a - maximální tolerovaný pøíjem
b - není oficiálnì stanoveno
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Podíváme-li se na pøíjem esenciálních mastných 
kyselin v jiných zemích, mùžeme dospìt k obdobným 
závìrùm7. Z obrázkù 1 a 2 je patrné, že øada zemí, aś 
už v mužské nebo ženské populaci, nedosahuje dopo-
ruèovaného denního množství 2 resp. 2,5 g kyseliny 
α-linolenové stanovených jako minimum, èi 14 respek-
tive 18 g kyseliny linolové, stanovených jako prùmìrná 
doporuèená hodnota. O kyselinì linolové se nìkdy tvrdí, 
že je konzumována v nadbytku. Obr. 2 dokumentuje, že 
to není pravda. Na druhé stranì je však možno konsta-
tovat, že se v rùzných potravinách vyskytuje mnohem 
èastìji a ve vìtší míøe. Kyselinu linolovou je možno najít 
napøíklad ve významnìjším množství i v sádle èi drùbežím 
tuku. Hodnoty jejího doporuèeného pøíjmu lze dosáh-
nout snadnìji než napø. u kyseliny α-linolenové. Je však 
potøeba si uvìdomit následující skuteènost. Pochází-li 
kyselina linolová ve vìtší míøe z tìchto zdrojù (tj. napø. 
sádla, drùbežího tuku), je její pøíjem doprovázen rovnìž 
zvýšeným pøíjmem nasycených tukù, které jsou právì 
v živoèišných tucích v pøevaze.

Nìkteré doporuèené výživové dávky pro vícenena-
sycené mastné kyseliny operovaly v minulosti s rùznými 
pomìry ω- 3 : ω- 6 mastných kyselin. Toto se jeví dnes 
jako již pøekonaná záležitost8 a novìjší doporuèení uvá-
dìjí pro každou ze skupin individuální údaj. Rovnìž pro-
zánìtlivé úèinky pøisuzované vysoké konzumaci kyseliny 
linolové byly zpùsobeny nedostateènou konzumací ω- 3 
mastných kyselin. V doporuèeních renomovaných mezi-
národních spoleèností a národních autorit se pohybuje 
horní hranice pro celkový pøíjem tukù na úrovni 30 až 35 
energetických procent. Je-li tento limit v bìžné stravì 
dodržen, nemùže k vysokému pøíjmu kyseliny linolové 
docházet9.

Z výše uvedených údajù plyne doporuèení, že je nutno 
upøednostòovat konzumaci ménì tuèného masa, nízko-
tuèných mléèných výrobkù, vyhýbat se konzumaci dalších 
viditelných živoèišných tukù (másla a sádla) a nahradit je 
výrobky z rostlinných olejù s nižším podílem nasycených 
mastných kyselin. Pøitom je tøeba udržovat odpovídající 
pøíjem vícenenasycených mastných kyselin jak øady ω-3, 

tak i ω- 6. 
Dùležité je složení tukù ve stravì. Tady 

je už situace mnohem složitìjší. Jednotlivé 
produkty se mohou složením tukù významnì 
lišit. Tab. II uvádí pøíkladné složení jednotli-
vých tukù a olejù.

Nìkteré potraviny jsou z pohledu složení 
tukù a olejù jednodruhové. Orientaèní složení 
lze pøímo odeèíst v tabulce II. Záleží tedy jen 
na procentu tuku v dané potravinì. Potom 
se lze jednoduše dopracovat ke skladbì 
mastných kyselin v jednotlivých potravinách. 
Jiné potraviny (napø. margariny) jsou vyrábì-

* doporuèený denní pøíjem pro ženy (14 g dennì), ** doporuèený denní pøíjem pro muže (18 g dennì)

Obr. 2. Prùmìrný pøíjem linolové kyseliny (LA) v zemích západní Evropy7

Tabulka II. Pøíkladné složení jednotlivých olejù a tukù

Tuk/olej SAFA TFA MUFA ω-3 PUFA ω-6 PUFA 
Øepkový olej 7 1 61 9 20
Sluneènicový olej 12 1 25,5 0,5 60 
Sojový olej 16 1 23 7 53
Olivový olej 15 0 75 1 9
Palmový olej 50 0,5 40 0 9,5 
Palmojádrový olej 82 0 14 0 4
Kokosový tuk 90 0 7 0 3
Vepøové sádlo 41 2 48 1 8
Mléèný tuk 67,5 2,5 22 0,5 1,5
Hovìzí lùj 50 4,5 40 0,5 5
Kuøecí tuk 41 1 37 1 20
Rybí tuk 28 0 52 15 5
Kakaové máslo 60 0 38 0 2
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ny z více tukových surovin. O nutrièním složení potom 
vypovídá volba konkrétních tukù a olejù a jejich vzájemné 
zastoupení v receptuøe výrobku. Má-li výrobce volbu 
a zajímá-li se o nutrièní složení svých výrobkù, potom 
mùže ovlivnit vhodnì zvolenou kombinací tukù a olejù 
i nutrièní vlastnosti produktu. 

Zatímco tuky živoèišné mají pøevahu nasycených 
mastných kyselin, rostlinné oleje (kromì olejù a tukù 
tropických) charakterizuje vìtší zastoupení nenasyce-
ných mastných kyselin. Porovnáme-li jednotlivé druhy, 
tak vidíme, že v olivovém oleji pøevažuje kyselina olejová, 
ve sluneènicovém oleji kyselina linolová, v øepkovém 
oleji jsou zastoupeny jak kyselina linolová øady ω- 6, tak 
i kyselina α-linolenová z øady ω- 3. 

Nutrièní pohled na øepkový olej a jeho technologické 
vlastnosti

Øepkový olej se  z nutrièního pohledu díky svému 
složení mastných kyselin jeví jako ideální surovina pro 
potravináøský prùmysl. Oproti jiným olejùm obsahuje 
nejménì nasycených mastných kyselin (v prùmìru 7 %), 
kdy sluneènicový olej obsahuje pøibližnì 12 %, sójový 
olej 16 % èi olivový olej 15 %. Jeho další výhodou je, že 
obsahuje rovnìž vícenenasycené mastné kyseliny jak 
øady ω- 3 (v prùmìru 9 %), tak i øady ω- 6 (v prùmìru 
20 %). Z hlediska obsahu ω- 3 mastných kyselin patøí 
dokonce mezi nejvýznamnìjší zdroje. Øepkový olej je 
složkou tukové násady pøi výrobì margarínù, používá se 
i pøi výrobì kvalitních majonéz. Zatímco kvalitní rostlinné 
tuky si získávají stále vìtší oblibu nejen kvùli senzorickým 
vlastnostem, ale i kvùli nutriènímu pøínosu, u majonéz stále 
pøevládá mýtus, že tato skupina výrobkù patøí obecnì mezi 
nezdravé potraviny. Kvalitní majonézy a tatarské omáèky 
využívají øepkový olej jako jednu z hlavních surovin. Jsou-li 
konzumovány v rozumném množství (jedna porce = 15 ml 
= jedna polévková lžíce), lze je rozhodnì doporuèit jako 
souèást pestré a vyvážené stravy, zvláštì jsou-li konzumo-
vány spolu se zeleninou èi peèenou rybou.

Složení øepkového oleje podmiòuje zároveò jeho 
aplikaèní vlastnosti, a to jak pro použití v domácnosti, 
tak i pro nìkteré další technologické aplikace. Vzhledem 
k vyššímu obsahu kyseliny α-linolenové nelze øepkový 
olej doporuèit napøíklad pro dlouhodobé èi opakované 
smažení nebo fritování. Je-li øepkový olej vystaven 
delší dobu vyšším teplotám, dochází-li k významným 
výkyvùm teploty nebo intenzivnímu kontaktu s kyslíkem, 
vícenenasycené mastné kyseliny (zejména kyselina 
α-linolenová) vytváøejí oxidaèní, pøípadnì následné 
polymeraèní produkty. Podobné problémy mùže mít 
použití øepkového oleje i v nìkterých technických aplika-
cích. Je zøejmé, že zde jdou proti sobì dva zájmy – mít 
kvalitní potravináøskou surovinu, která mùže sloužit jako 
významný nutrièní zdroj vícenenasycených mastných 
kyselin, zejména ω - 3 mastných kyselin, a na druhé 
stranì snaha o zvýšení oxidaèní stability øepkového 
oleje snížením obsahu vícenenasycených mastných 
kyselin zejména kyseliny linolenové.

Reálnou skladbu mastných kyselin v øepkovém oleji 
mùže ovlivòovat øada faktorù. Ty mohou souviset jak 
s geneticky podmínìnými vlastnostmi jednotlivých odrùd, 
tak i s nìkterými vnìjšími vlivy (povìtrnostní podmínky, 
doba skliznì apod.). Analýza složení mastných kyselin 
øepkového oleje je pravidelnou souèástí zkoušek užitné 
hodnoty odrùd øepky ozimé bìhem registraèního øízení. 
Sledovali jsme celkem složení mastných kyselin v sou-

Tabulka III. Prùmìrné, minimální a maximální obsahy klíèo-
vých mastných kyselin øepkového oleje získaného z jednot-
livých odrùd øepky ozimé pìstovaných v rámci registraèního 
øízení

Kyselina Prùmìr Minimum Maximum
palmitová 4,2 3,7 4,8
stearová 1,6 1,2 1,9
olejová 64,0 59,8 68,0
linolová 18,8 16,0 22,3
α-linolenová 8,5 7,1 10,1

Obr. 3. Obsah kyseliny olejové v jednotlivých odrùdách analyzovaných v rámci registraèního procesu



Výživa a potraviny 1/2010

14

boru 79 odrùd, které prošly procesem registrace za 
období 14 let. Tabulka III uvádí prùmìrné hodnoty obsahu 
klíèových mastných kyselin za celé období, stejnì jako 
hodnoty minimální a maximální.

Zatímco obsah nasycených mastných kyselin palmi-
tové a stearové byl víceménì konstantní, zmìny relativnì 
i vìtšího charakteru bylo možno zaznamenat na stranì 
kyseliny olejové, kde pøípadný nárùst jejího obsahu jde 
na vrub vícenenasycených mastných kyselin. Obrázek 3 
ukazuje èasovou závislost (variabilitu) obsahu kyseliny 
olejové v jednotlivých letech registrace odrùd.

Graf názornì ukazuje, jak se s postupem èasu rozvírají 
nùžky variability celkového obsahu kyseliny olejové. V posled-
ních letech pøibývá odrùd s vyšším obsahem kyseliny olejové 
na úkor obsahu vícenenasycených mastných kyselin. 

Z tohoto pohledu je dùležité bedlivì sledovat vývoj 
skladby mastných kyselin. Pokud by pokraèoval trend 
poklesu obsahu vícenenasycených mastných kyselin 
a zejména kyseliny α-linolenové, zaèal by øepkový olej 
ztrácet na atraktivnosti jakožto nutriènì velmi hodnotná 
surovina pro nìkteré potravináøské aplikace. 

Potravináøské èi kuchyòské aplikace, pøi kterých je vy-
žadována vyšší tepelná stabilita a cílem je snižovat obsah 
vícenenasycených mastných kyselin z dùvodu jejich vìtší 
náchylnosti k oxidativním zmìnám, mají své alternativy v oleji 
olivovém èi sluneènicovém s vysokým obsahem kyseliny 
olejové. Pokles ω- 3 mastných kyselin v øepkovém oleji, po-
kud by dále pokraèoval, by mohl postupnì znamenat snížení 
dostupnosti tohoto klíèového nutrientu v potravinách.
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Abstract
Variability of rape seed oil composition from the 
point of view nutrition and technological aspects
The fatty acid composition in nutrition plays a signifi-
cant role from a prevalence of non-communicable di-
seases. The high consumption of saturated fatty acids 
is one of the largest problems of nowadays. On other 
hand, the polyunsaturated fatty acids do not reach the 
recommended values. Insufficient consumption of ω- 3  
PUFA seems to be a bigger problem. Rapeseed oil is 
low in saturated fatty acid content and has the balan-
ced amount of ω- 6 and ω- 3 polyunsaturated fatty 
acids. Therefore is among the group of the valuable 
raw materials being used in several applications in the 
food industry. The oil itself shows certain variability in 
the fatty acid composition. Some trends are predic-
ting that in a long term we could see the lowering of 
polyunsaturated fatty acid content.
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Abstrakt
Èlánek pøináší základní informace o dvou nových formách 
poruch pøíjmu potravy – orthorexii a bigorexii. Orthorexie 
je patologická závislost na zdravém stravování a biologicky 
èisté stravì. Na rozdíl od anorexie je porucha vyjádøena 
kvalitativním zpùsobem. Postižení jedinci konzumují vý-
hradnì biopotraviny, odmítají konvenèní potraviny obsa-
hující aditiva a kontaminující látky a potraviny z geneticky 
upravovaných surovin. Mezi ohrožené 
skupiny patøí také ortodoxní vyznavaèi 
veganství, makrobiotiky, syrové stravy a 
dalších alternativních výživových smìrù 
i umìlci, u nichž je dùležitý vzhled. Tato 
porucha vyžaduje pomoc psychologa 
nebo psychiatra. Základem léèby je ko-
gnitivnì-behaviorální pøístup. Bigorexie 
je další formou poruch pøíjmu potravy, 
kdy postižený jedinec má pocit, že je ne-
dostateènì svalovì vyvinutý. Poruchou 
trpí pøevážnì muži, výjimku tvoøí ženy 
vìnující se kulturistice. Jedinci s bigo-
rexií dodržují pøesnou dietu s vysokým 
obsahem proteinù a nízkým obsahem 
tukù, èasté je užívání steroidù.

Díky medializaci životních pøíbìhù 
známých osobností se poruchy pøíjmu 
potravy (PPP) dostaly do povìdomí 
široké veøejnosti. Nejèastìji uvádìné 
poruchy jsou mentální anorexie a bu-
limie. Vedle tìchto poruch souèasnì 
existovaly i jiné, které až nedávno 
odborníci pojmenovali a definovali. Na 
rozdíl od mentální anorexie a bulimie 
(MA a B) nejsou tyto poruchy pøíjmu potravy dosud 
zaøazeny do seznamu Mezinárodní klasifikace nemo-
cí. Setkat se s nimi mùžeme napøíklad u tìch, jejichž 
snahou je až pøehnanì zdravý zpùsob života nebo 
dosažení souèasného ideálu fyzické dokonalosti. 

Orthorexie (orthorexia nervosa)
Orthorexie je patologická posedlost (obsese) zdravým 

stravováním. Výbìr potravin, které splòují kritéria „zdravé“, 
je u tìchto osob èistì subjektivní. Jedinci s touto poru-
chou se zamìøují více na kvalitativní aspekt své výživy než 
na kvantitativní, jako je tomu v pøípadì MA a B, naopak 
spoleènou charakteristikou mùže být vrozená dispozice 
k perfekcionismu. Vedle primární motivace „být zdravý“, 
mohou k rozvoji orthorexie vést i jiné pøíèiny, které lze 
oznaèit za patologické, jako je napøíklad nutkavá touha mít 
vše pod pøísnou kontrolou, též únik pøed strachem, touha 

Orthorexie a bigorexie – ménì známé formy 
poruch pøíjmu potravy
Mgr. Lucie Martykánová, Mgr. Zlata Piskáèková 
Ústav preventivního lékaøství LF MU, Brno

po štíhlosti, zvýšení vlastního sebevìdomí a sebeúcty, 
hledání urèité spirituality èi duchovna prostøednictvím 
výživy a využívání jídla k utváøení vlastní identity.

K výše jmenovaným øadíme také ortodoxní vyznavaèe 
alternativních výživových smìrù (veganství, frutariánství, 
makrobiotika, výživa podle krevních skupin), autodia-
gnostikované potravinové alergiky, zastánce biopotravin 
nebo odpùrce umìle hnojených a geneticky upravova-

ných potravin. Sklony k orthorexii mohou 
vykazovat i lidé nìkterých profesí (model-
ky, hereèky, zpìvaèky, sportovci), èi lidé, 
kteøí se pod tlakem souèasného trendu 
propagující mládí a fyzicky dokonalý 
vzhled uchylují k radikální zmìnì svých 
výživových zvyklostí smìøující k omezová-
ní se pouze na urèitý druh potravin. 

Jak ovšem rozlišit pøirozenou touhu po 
tom žít a stravovat se zdravì od posedlosti 
zdravou výživu? Obecnì lze øíci, že ortho-
rexii podlehli ti, kteøí zdravému stravování 
vìnují vìtšinu svého èasu, cítí se vinni 
a trpí výèitkami poruší-li své stravovací 
zásady a v neposlední øadì, pokud je jim 
zdravá strava nástrojem k pøekonávání 
vlastních osobních problémù. K diagnosti-
ce této poruchy je možné využít dva testy, 
které formou dotazù odhalují míru rizika 
rozvoje orthorexie. V prvním pøípadì se 
jedná o Bratmanùv test tvoøený 10 otáz-
kami, v druhém pøípadì lze využít dotazník 
ORTO-15, což je rozšíøený Bratmanùv 
dotazník.

Z dosavadních studií byl Bratmanùv 
test aplikován napøíklad u rakouských 

nutrièních terapeutek s cílem zjistit prevalenci orthorexia 
nervosa a prozkoumat psychologické faktory predispo-
nující tuto poruchu. Skupinu tvoøilo 283 žen ve vìkovém 
rozmezí 22–66 let (prùmìr 32,6). Z této skupiny respon-
dentek, které vzhledem ke své profesi mají urèité znalosti 
ohlednì stravování, byla orthorexie potenciálnì shledána 
u 12,8 % a 34,9 % projevovalo   urèitý sklon k orthorexní-
mu chování. V závìru studie se dále konstatuje, že ortho-
rexia nervosa se mùže u nutrièních terapeutù vyskytovat 
ve zvýšené míøe v dùsledku jejich denní konfrontace 
s výživou a propagováním zdravé stravy, což mùže zvyšo-
vat riziko nejen rozvoje orthorexie ale  jakékoliv poruchy 
pøíjmu potravy obecnì. To dokazuje i osobní zkušenost 
dotazovaných terapeutek s MA a B (Kinzl 2006). 

Nebezpeèí této poruchy spoèívá v tom, že lidé pod 
dojmem velmi zdravého stravování mohou postupnì 
spadat do stejné kategorie jako jsou MA a B, u kterých se 
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výživa a strava stala jediným smyslem života. Orthorexie 
v mnoha pøípadech pøedchází MA nebo B, nebo naopak 
obì nemoci mohou vyústit v orthorexii. Podle odborníkù 
nelze poruchy striktnì kategorizovat, mohou se vyskyto-
vat souèasnì i pøecházet jedna v druhou.
Bigorexie (svalová dysmorfická porucha, dysmorfo-
fobie, Adonisùv komplex, obrácená anorexie)

V pøípadì bigorexie jde o poruchu pøíjmu potravy, 
která je úzce spjatá s narušeným vnímáním vlastního 
tìla (porucha body image). Týká se pøedevším mužù, 
výjimku tvoøí ženy kulturistky. Postižení jedinci si pøi-
padají drobní a nedostateènì vyvinutí, tráví mnoho 
hodin dennì v posilovnách, užívají nejrùznìjší do-
plòky stravy, pøedevším preparáty na bázi bílkovin a 
aminokyselin, pravidlem bývá i užívání anabolických 
steroidù.

Dalším negativním aspektem této poruchy je 
nadmìrné množství stravy konzumované za úèelem 
tvorby svaloviny. Nadmìrná svalovina pøetìžuje kosti 
a klouby, pøi nadmìrném posilovacím cvièení bez 
potøebné regenerace dochází k poškození pohybo-
vého aparátu, vlivem nadbyteèného pøíjmu energie 
a bílkovin dochází k narušení funkce ledvin a jater. 
Nekontrolované užívání anabolických steroidù pak 
pøedstavuje riziko vážného poškození zdraví s ohro-
žením života.

K rizikovým faktorùm této poruchy øadíme nadváhu 
v dìtském vìku, kdy se u èlovìka vytváøí nízké sebevì-
domí a sebeúcta. Pocit „tlustého dítìte“ mùže pøetrvávat 
bez ohledu na souèasný vzhled a pøinášet neustálý strach 
z vlastní fyzické nedokonalosti. Závislost na cvièení pøiná-
ší predisponovaným jedincùm pocit kontroly nad vlastním 
tìlem, potažmo nad vlastním životem a je podporována 
obdivem okolí. Stejnì jako u závislosti na drogách èi 
alkoholu je nutné zvyšování dávek k dosažení stejného 
úèinku, takže tréninkové dávky se zvyšují, postižený je-
dinec opouští jiné aktivity a cvièení podøizuje celý režim. 
Dochází k narušení sociálních vazeb, pøi nedodržení 
tréninkového plánu se objevuje deprese nebo úzkost. 
Nezanedbatelné jsou finanèní výdaje za doplòky stravy, 
nelegální léky, permanentky do posilovny a sportovní 
obleèení. Kvùli cvièení mohou bigorektici opustit i za-
mìstnání, dochází k narušení sociálních vazeb. Stejnì 
jako v pøípadì orthorexie je úèinná kognitivnì-behavio-
rální terapie. 

Vzhledem k tomu, že používání anabolických stero-
idù pro úèely bodybuildingu není legální, neexistují u 
nás zatím žádné relevantní studie výskytu této poruchy. 
Z amerického prùzkumu vyplývá, že 9 z 55 uživatelù 
steroidù splòovalo kritéria bigorexie.

Závìr
Léèba tìchto forem poruch pøíjmu potravy patøí do 

rukou psychiatra èi psychologa, uplatòují se stejné 
pøístupy jako u ostatních poruch, zejména kognitivnì-
behaviorální terapie.

Závažnou otázkou je, jakým zpùsobem tìmto poru-
chám pøedcházet. Jedinci se sklony k orthorexii pøed-
stavují významný zdroj pøíjmu pro výrobce nejrùznìjších 
„zdravých“ potravin, kteøí se snaží spotøebitelùm namluvit, 
že konvenèní varianta potraviny je zdraví škodlivá. Závis-
losti na budování svaloviny zneužívají prodejci anabolic-
kých steroidù a výrobci doplòkù stravy.

D ù l e ž i -
t o u  ú l o h u 
z  h led iska 
p r e v e n c e 
zmínìných 
poruch hra-
j í  m é d i a , 
propagátoøi 
zdravého ži-
votního sty-
lu, populární 
osobnost i, 
ale také od-
borná veøej-
nost, k terá 
by se mìla 
podílet na korigování øady mylných informací a upozornit 
na nebezpeèí jakéhokoliv extrému.

Pro jednotlivce lze doporuèit rozumný pøístup v péèi o 
své zdraví. Vedle stravy a pohybu významné místo zaujímá 
relaxace, jenž napomáhá vlastnímu sebeuvìdomìní a 
podporuje upevnìní duševního zdraví.
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Abstract
Orthorexia nervosa and bigorexia – less known 
forms of eating disorders
This article provides a basic information about two 
new forms of eating disorders – orthorexia nervosa 
and bigorexia. Orthorexia is a pathological obsession 
with healthy eating and biologically pure food. Unlike 
anorexia nervosa, this disorder is expressed in qua-
litative manner. People who suffer from orthorexia 
restrict their diet to organic food to avoid additives, 
contaminants and genetically modified food. Also 
vegans, macrobiotic diet, raw food eaters are in a risk 
group as well as professional artists. Recovery require 
professional help, psychologist or psychiatrist skilled 
at threating those with eating disorders is the best 
choice. Treatment is based on cognitive-behavioral 
therapy. 
Bigorexia is defined as a form of an eating disorder 
in which a person becomes obssesed with the idea 
that he or she is not muscular enough. Sufferers are 
more often men, but also women body builders may 
suffer from this disorder. They maintain a strict, high-
protein and low-fat diet. Uncontrolled using steroids 
can be hazardous. Excessive exercising neglect jobs, 
relationships or family. As well as in case of orthorexia, 
cognitive behavioral therapy seems to be useful.
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Kvetoucí èaj ... pod tímto termínem se ukrývají další 
pøekrásné názvy èajù. Kvetoucí èaj je umìlecky vyro-
ben z ruènì svazovaných lístkù zeleného (støíbrného) 
èaje. Výbìrové lístky zeleného èaje tvoøí 
základ èajového poupìte, které uvnitø 
skrývá barevné kvìty bylinek. Mùže se 
jednat napø. o kvìt lilie, kvìt chryzantémy, 
kvìt jasmínu, kvìt mìsíèku lékaøské-
ho. Èajové poupì se vhodí do konvice 
s vodou o objemu cca 0,5 litru o teplotì 
90 °C a pak mùžete obdivovat „zázrak 
pøírody“ v podobì postupného rozkvétání èaje pøímo 
pøed Vašima oèima (3-5 min). 

Èajová specialita - KVETOUCÍ ÈAJE
Ing.Olga Rozsypalová, SZPI Praha

Celý zážitek je pak završen kon-
zumací lahodného èaje s blahodár-
nými úèinky. Kvìt je vícenálevový.

V tržní síti se mù-
žete setkat s ob-
chodními  náz v y 
Èaj Èervánky, Ori-
entální krása, Vycházející slunce, 
Tanèící víla, Nekonèící láska, Srdce 
k srdci. 

Pokud jste milovníci èajù a ještì 
jste je neochutnali, tak neváhejte, odložte vše, jdìte 
si pro nì a v klidu je ochutnejte. 

Abstrakt
V pøíspìvku jsou pøedstavena rizika pro zdraví populace 
spojená s pøíjmem polycyklických aromatických uhlovodí-
kù (PAU). Jejich zdrojem jsou jednak živoèišné potraviny 
(uzení, grilování), ale pøevažuje pøíjem PAU z potravin 
rostlinného pùvodu (obiloviny, oleje, zelenina). Do rostlin 
se dostávají PAU spadem z ovzduší, kde vznikají spalová-
ním organických èástí a výfukových plynù. Zdokonalené 
technologie, kam patøí i sušení obilného zrna, snižují 
výskyt PAU.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) pøedstavují 
významné riziko pro lidský organismus. Jde o skupinu 
látek, které mají spoleènou strukturu danou aromatickým 
jádrem. Øadí se k nim deriváty anthracenu, pyrenu a flu-
oranthenu, z nichž nejzávažnìjší je 3,4-benzo-a-pyren 
(benzpyren – BaP), který podle IARC ( Mezinárodní agen-
tura pro výzkum rakoviny) patøí do skupiny karcinogenù 1. 
øádu, tj. takových, u kterých bylo prokázáno karcinogenní 
pùsobení u lidí.

PAU vznikají zejména pøi hoøení, za nejzávažnìjší se 
považuje kouø pøi uzení. Však také Šula prokázal jejich 
karcinogenní úèinky u lidí, kteøí používali k uzení kouø z vy-
øazených železnièních pražcù. V podstatì stejným proce-
sem vznikají PAU ve spalovacích i vznìtových motorech 
automobilù a tak se ve výfukových plynech benzinových 
i naftových motorù PAU dostávají do ovzduší.

U PAU, které se dostanou do lidského organismu, aś 
dýchacím nebo trávicím ústrojím, dochází k metabolické 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 
v potravinách
MUDr. Bohumil Turek, CSc., SPV

aktivaci, která se sestává z nìkolika reakcí, zejména 
oxidaèních a peroxidaèních stupòù. Napø. u BaP vzniká 
7,8 dihydrodiol-9,10 epoxid, jehož peroxidová skupina 
na C

10
, se naváže na N

 2
 guaninu DNK a vznikne addukt, 

který je již pøímo pùsobícím karcinogenem.V pøípadì, že 
je dostatek antioxidaèních látek, které zabrání tomuto 
procesu, i za pomoci G-S-T (glutathion- S – transferázy), 
mùže se tato metabolická aktivace potlaèit a BaP pak 
mùže v organismu vyvolat jen poruchy ledvin a jiné ménì 
významné procesy.

Pøestože se považuje za nejzávažnìjší pøívod PAU do 
organismu pøedevším uzením a grilováním masa a ryb 
na otevøeném ohni, není jejich zatížení organismu jinými 
postupy zanedbatelné. Podle údajù ze Švédska a Nì-
mecka se musí poèítat i s tím, že se PAU dostávají do 
organismu i jinými zpùsoby, které se dokonce jeví jako 
dominantní. Pøi hodnocení celkového denního pøívodu 
PAU (9 zástupcù vè. BaP) bylo zjištìno, že hrají znaènou 
roli i potraviny rostlinného pùvodu jako obiloviny, oleje 
a zelenina. Pøedpokládá se, že se tak dostane do organis-
mu asi 85 % z celkového pøívodu PAU, zatímco z uzeného 
a grilovaného masa a ryb jen asi 15 %. Výhodou u zeleniny 
je to, že se souèasnì pøivádí dostatek antioxidaènì pùso-
bících látek a induktorù výše zmínìného enzymu G-S-T, 
takže je možno poèítat s tím, že metabolická aktivace 
karcinogenních PAU je výraznì nižší a také karcinogenní 
riziko se sníží. 

Do rostlin se dostávají PAU spadem z ovzduší, kdy 
tìžší partikule PAU sedimentují a ulpívají na listech rost-
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Konference

lin a postupnì se dostávají do dalších èástí. Zajímavé 
sledování provedli v Nìmecku, kde ve Frankfurtu nad 
Mohanem byla sledována zelenina, zejména listová, ze 
zahrádek poblíž autobusových zastávek, kde se mìst-
ské autobusy musely rozjíždìt do kopce, kdy bylo nutno 
„zatúrovat“. V Nìmecku stejnì jako u nás, jezdí mìstské 
autobusy na naftu. Ve vzorcích zeleniny z tìchto zahrádek 
byly zjištìny hodnoty PAU odpovídající hodnotám v trávì 
poblíž obaloven asfaltové drtì.

Jiným pøíkladem mùže být olivový olej. ÈZPI (tak se teh-
dy ještì jmenovala SZPI) zjistila, že dovážený olivový olej 
pøekraèuje tehdejší naší normu (2 μg/kg), a pozastavila 
dovoz tohoto oleje. Po jednání na úrovni hlavního hygie-
nika ÈR a velvyslance pøíslušného státu byly dohodnuty 
podmínky, za kterých bude situace øešena pøi respek-
tování stanoviska naší republiky. Po té bylo direktivou 
EU vyžádáno sledování olivového oleje z tohoto státu 
(kupodivu ne z jiných) a následnì pak EU stanovila stejný 
limit, který mìla naše republika. Pøitom se prokázalo, že 
i kvalita oleje má vliv na celkový obsah PAU. 

Døíve také docházelo ke zvýšení hodnot PAU v obilí pøi 
nevhodném zpùsobu jeho sušení. V celkovém denním 
pøívodu PAU do lidského organismu mají tedy potraviny 
rostlinného pùvodu svùj význam. 

Na druhé stranì je tøeba uvést, že nižší podíl potravin 
živoèišného pùvodu na celkovém pøívodu BaP a jiných 
PAU je dán zlepšením technologických postupù (uzení ve 
studeném kouøi, používáním kouøových aromat aj.), to se 
týká masných i rybích výrobkù. Ovšem grilování a peèení 

na otevøeném ohni (aś se jedná o maso nebo ryby, pøede-
vším pak o masné výrobky - špekáèky) nese svá rizika. 
Nikdy nemá dojít k pøímému pùsobení ohnì. I špekáèky 
nad ohníèkem se mají opékat asi 30–50 cm nad vrcholky 
plamenù. To se týká i opékání selete èi jehnìte, což se 
má dít jen nad øežavým popelem (ze døeva, nebo døevì-
ného grilovacího uhlí) a pøi vyšlehnutí plamene se musí 
plamen ulít vodou, èi pivem nebo vínem. V souèasné dobì 
se rozmáhá peèení v peci, pøedevším u pizzy. Tam platí 
stejná pravidla. Pec se musí vyhøát, døevem èi døevìným 
uhlím, a pak se shrne popel do rohu a následuje peèení 
bez pøítomnosti ohnì.

Pøi nedodržení tìchto pravidel vzniká riziko vyššího 
vzniku a možného pùsobení nežádoucích PAU.
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9. roèník mezinárodní konference Vitamins, Nutrition, 
Diagnostics se uskuteènil 31. 8.-2. 9. na MZLU v Brnì. 
Hlavními organizátory této vzdìlávací akce jsou spoleè-
nost Radanal s.r.o., Spoleènost pro výživu, MZLU v Brnì 
a Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì a další subjekty. 

Záštitu pøevzalo Ministerstvo školství, mládeže a tì-
lovýchovy, primátor mìsta Brna a rektor MZLU v Brnì. 
Registrováno bylo cca 200 úèastníkù z 19 zemí svìta. 
Odborný program se skládal z 55 pøednášek a 54 
odborných plakátových sdìlení. Úèastnila se i øada 
firem, které pøedstavily své novinky. 

Program konference byl doslova nabitý pøednáš-
kami, v nichž byly prezentovány výsledky, které mají 
a budou mít dopad nejen pro odbornou veøejnost, ale 
také mají význam v bìžném životì. Øada pøednášek 
byla vìnována lipofilním i hydrofilním vitaminùm, ze-
jména vitaminùm E, D, C, A a karotenoidùm, a to jak 
metodám stanovení, tak i jejich pùsobení v lidském 
organismu. Významnou souèástí pøednáškového 
programu byla diskuze nad tématem „Pítí“ - co pít a 
kolik pít. Samozøejmì nebyl opomenut klenot našeho 
potravináøského prùmyslu, a to pivo, kterému byla 

Vitaminy 2009
vìnována celá sekce. V pomyslném „závìsu“ byla 
vína a na závìr rùzné druhy nápojù i mléko a minerální 
vody.

Pozornost úèastníkù byla dále smìøována i na nut-
rièní terapii, její úèinky a pøedevším na techniky, které 
jsou využívány pro stanovení látek majících pozitivní èi 
negativní úèinky na organismy. Dvì sekce byly vìno-
vány tématu 21. století - nanotechnologiím. Øeèníci se 
vìnovali samotné výrobì èástic, jejich použití v analy-
tických metodách až po jejich uplatnìní jako nosièù 
léèiv a tzv. cílené terapie.

Odborná porota ocenila dva postery z letošní kon-
ference, jejichž autoøi získali jako cenu úèastnický po-
platek na 10. konferenci „INDC“, vèetnì úhrady cesty 
a ubytování. Tématem tìchto posterù byly „silybin“ a 
nebo „adiponectin“.

Letošní roèník je pøelomovým, pøíští rok bude 10. 
konference probíhat pod názvem INDC (International 
Nutrition and Diagnostics Conference). Konat se bude 
v Praze od 4. do 7. záøí 2010. 

Jarmila Blattná a Aleš Horna
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Abstrakt
Problematika kvality a autenticity medu je v souèasné 
dobì velmi aktuální. Dovozem levných a èasto ne zcela 
kvalitních medù ze zemí mimo EU dochází k poškozování 
nejenom spotøebitelù, ale v neposlední øadì i vyspìlého 
èeského vèelaøství. O závažnosti této problematiky svìdèí 
i velký zájem kontrolních orgánù o tuto problematiku. Cí-
lem pøíspìvku je zhodnotit možnosti detekce autenticity 
medù. U vybraného souboru medù byly vedle bìžných 
legislativou požadovaných parametrù mìøeny i sofistiko-
vanìjší parametry, které jsou využívány k detekci auten-
ticity medu teprve v poslední dobì; jedná se o stanovení 
minoritních cukrù, tìkavých látek a pylové analýzy. Stu-
dována byla také problematika urèení enzymové aktivity 
charakteristického enzymu medu diastázy. Na základì 
korelace výsledkù dvou doporuèných postupù byla na-
vržena nová metodika identifikace pøídavku cizí amylázy 
do medu založená na postupu podle Schadeho a použití 
dvou substrátù (škrobù odlišných vlastností). 

Úvod
Med je podle definice hustá, sladká a lepkavá kapali-

na, vytváøená vèelami sbìrem a zahušśováním sladkých 
šśáv, nektaru kvìtù (med kvìtový) a výmìškù hmyzu 
(mšice, medovice) živícího se sáním mízy rostlin (med 
medovicový). 

Požadavky na jakost jednotlivých druhù medu jsou 
pomìrnì široce zpracovány v pøedpisech Evropského 
spoleèenství, z nichž nejvýznamnìjší je Smìrnice Rady 

Kvalita a autenticita medu
Ing. Helena Èížková, Ph.D., Doc. Ing. Michal Voldøich, CSc., Ing. Aleš Rajchl, 
Ing. Iveta Horsáková, Ph.D.
Ústav konzervace potravin a technologie masa, VŠCHT Praha

2001/110/ES o medu, 
a jsou uvedeny ve vyhlášce 
Ministerstva zemìdìlství 
è. 76/2003 Sb., oddíl 2 
Med. 

Do medu se pøi uvádìní 
na trh nesmìjí pø idávat 
žádné potravinové složky, 
vèetnì potravináøských pøí-
datných látek, a nesmìjí do 
nìj být pøidávány ani žádné 
látky jiné než med. Kromì 
pekaøského medu nesmí 
mít jakékoliv cizí pøíchutì 
nebo pachy, nesmí zaèít 
kvasit, nesmí mít umìle 
pozmìnìnou kyselost ani 
nesmí být zahøát tak, aby byly jeho pøirozené enzymy 
významnì inaktivovány.

Fyzikální a chemické požadavky na med jsou uvedeny 
v tabulce 1. Med produkovaný v èeských zemích v soula-
du se základními pravidly ošetøování vèelstev a zpracování 
medu dosahuje lepší kvality než udává výše zmínìná 
vyhláška. Aby bylo možno zhodnotit kvalitu medu produ-
kovaného na území ÈR, vydal Èeský svaz vèelaøù svazo-
vou normu ÈESKÝ MED (norma jakosti è. ÈSV 1/1999), 
která s ohledem na standardní vlastnosti èeského medu 
nìkteré požadavky zpøísòuje (obsah vody v % nejvýše 18, 
hydroxymethylfurfural [HMF]v mg/kg nejvýše 20). 

K rychlému posouzení kvality medu postaèuje stano-
vení základních kvalitativ-
ních parametrù, které jsou 
zakotveny ve výše uvedené 
vyhlášce a pøíslušné normì 
(ÈSN 57 0190, Metody 
zkoušení vèelího medu)1). 
Jedná se o stanovení jed-
notlivých sacharidù, obsah 
vody, kyselost, obsah hyd-
roxymetylfurfuralu, obsah 
ve vodì nerozpustných 
látek, stanovení elektrické 
vodivosti a stanovení aktivi-
ty diastázy. 

Dozorové orgány SZPI 
a SVS se v rámci svých 
kompetencí dlouhodobì 
kontrole medù na èes -
kém trhu vìnují2). Kromì 
kontroly dodržování ja -
kostních požadavkù se 
také zjišśuje, zda nedo-
chází k falšování medù. 
S ohledem na velký podíl 
nev y hov u j í c í ch  medù 
zajištìných bìhem ofi -

Tabulka 1 Fyzikální a chemické požadavky (podle vyhlášky è. 76/2003 Sb.)

Požadavek
  Druh medu

 kvìtový medovicový pekaøský 
   (prùmyslový)
Souèet obsahù fruktózy a glukózy (% hmot. nejménì) 60,0 45,0 -
Obsah sacharózy (% hmot. nejvýše) 5,01) 5,0 -
Obsah vody (% hmot. nejvýše) 3) 20,0 20,0 23 
Kyselost (mekv/kg nejvýše) 50,0 50,0 80
Hydroxymethylfurfural (mg/kg nejvýše)  40,0 40,0 -
Obsah ve vodì nerozpustných látek (% max.)2) 0,10 0,10 -
Elektrická vodivost (mS/m) 5) nejvýše 80,0 nejménì 80,0 -
Aktivita diastázy (stupòù podle Schadeho nejménì) 6) 8,0 8,0 -

1) U medu kvìtového jednodruhového akátového z trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia), 
z tolice vojtìšky (Medicago sativa), z banksie (Banksia menziesii), z kopyšníku (Hedysarum), 
z blahovièníku (Eucalyptus camadulensis), z Eucryphia lucida, z Eucryphia miliganii, z citrusù 
(Citrus spp)., mùže být obsah sacharózy nejvýše 10,0 %; u levandulového medu (Lavandula 
spp.) a u medu z brutnáku lékaøského (Borago officinalis) mùže být obsah sacharózy nejvýše 
15,0 %.

2) U medu lisovaného se pøipouští nejvýše 0,50 % hmotnostních ve vodì nerozpustných látek.
3) U vøesového medu (Calluna) a medu prùmyslového mùže být obsah vody nejvýše 23 %; u medu 

z vøesu (Calluna) urèeného pro prùmyslové úèely mùže být obsah vody nejvýše 25 %.
4) U medù deklarovaného pùvodu z regionù s tropickým klimatem a smìsi tìchto medù mùže být 

obsah hydroxymethylfurfuralu nejvýše 80 mg/kg.
5) Výjimky: planika (Arbutus unedo), vøesovec (Erica), blahovièník (Eucalyptus camadulensis), 

lípa (Tilia spp.), vøes obecný (Calluna vulgaris), Leptospermum, Melaleuca spp.
6) U medu s pøirozenì nízkým obsahem enzymù (citrusové medy) a obsahem HMF nižším než 15 

mg/kg mùže být aktivita diastázy nejménì 3.



Výživa a potraviny 1/2010

20

ciálních kontrol a na sofistikovaný pøístup nìkterých 
výrobcù a distributorù k „porušování medu“, kontrola výše 
uvedených základních parametrù nepostaèuje a je tøeba 
je rozšíøit o další rozbory v závislosti na pøedpokládaném 
zpùsobu falšování3). 

Cílem práce bylo shrnout možnosti detekce falšování 
medu a na vlastních pøíkladech analýzy 15 vzorkù medu 
z tržní sítì demonstrovat postupy pro posouzení kvality 
medù, které sice splòují základní chemické a fyzikální 
požadavky, ale vzhledem k jejich hranièním hodnotám, 
senzorickým vlastnostem nebo pùvodu jsou podezøelé 
z chybného znaèení nebo falšování.

Materiál a metody
Bylo analyzováno celkem 15 vzorkù medu, rùzného 

druhu i pùvodu. V souboru byly zastoupeny jak autentické 
medy, tak medy podezøelé z falšování, všechny vzorky 
splòovaly základní chemické a fyzikální požadavky uve-
dené ve vyhlášce è. 76/2003 Sb.

Pro stanovení cukrù byla použita metoda HPLC 
s RI detektorem3). Analýza profilu tìkavých látek byla 
provedena metodou SPME/GC/MS4). Aktivita diastázy 
byla stanovena spektro- fotometricky podle Schadeho 
a metodou Phadebas5). Mikroskopická analýza pylových 
zrn6) probìhla podle postupu v Harmonized methods of 
melissopalynology6). 

Možnosti falšování a metody detekce 
Med patøí k pomìrnì èasto falšovaným potravinám, 

protože se jedná o pøírodní produkt distribuovaný v ome-
zeném množství za relativnì vysokou cenu. Není produ-
kován velkovýrobním zpùsobem, proto také porušení 
autenticity spoèívá v sofistikovanìjších postupech falšo-
vání a na rozdíl od pøístupù k detekci falšování v jiných 
komoditách je posuzování autenticity medu více závislé 
na potvrzení nebo vylouèení urèité možnosti falšování, 
která je zøejmá z profilù hodnot základních parametrù 
medù nebo vyplývá z jiných indicií (zaznamenané dovozy, 
nesoulad objemù produkce se zdroji apod.).

V posledních pìti letech byly zaznamenány následující 
pøípady falšování medu:

• nedodržení jakostních požadavkù a nedodržení hygi-
enických požadavkù (obsah nepovoleného množství 
reziduí antibiotik a sulfonamidù);

• pøídavek látek na bázi sacharidù do medu (øepného 
nebo tøtinového cukru, èásteènì nebo zcela hydro-
lyzované sacharózy, sirupù vyrobených hydrolýzou 
škrobu apod.);

• pøikrmování vèel cukrem nebo cukernými sirupy v dobì 
snášky;

• zámìna botanického a geografického pùvodu medu;

• zámìna medovicového a nektarového medu;

• prodej umìlého medu (aromatizované cukerné roztoky). 

Do falšování mùže být zahrnuto i zahøívání medu nebo 
jeho skladování za nevyhovujících podmínek. Záhøev vede 
ke zvyšování obsahu hydroxymetylfurfuralu, poklesu ak-
tivity enzymù a degradaci dalších nutriènì a senzoricky 
významných látek. Obsah hydroxymetylfurfuralu je pøi-
rozenì zvýšený u medù z tropických oblastí a pro takové 
medy je i pøípustné vyšší množství. Této informace mohou 
nepoctiví zpracovatelé medù využívat a deklarovat, že 
podezøelý, zahøátý nebo špatnì skladovaný med pochází 
ze zemí mimo EU a tropických oblastí.

Identifikace pøídavku sacharidù do medu
Vedle nesprávného oznaèení jsou z uvedených pøí-

padù falšování v našich podmínkách významné zejména 
primitivnìjší pøípady falšování, jako je pøídavek cukru 
a v poslední dobì aktuální pøípady pøídavkù cukerných 
sirupù na bázi škrobu a sacharózy (sacharóza, invertní si-
rup, melasa, škrobové sirupy, fruktózový sirup) do medu. 
Extrémem je pak prodej umìlého medu, což je vìtšinou 
zahøátý roztok sacharózy, nebo jiného cukerného siru-
pu, popø. s pøídavkem umìlých sladidel, ke kterému se 
pøidává pøírodní nebo umìlé medové aroma (obsahující 
kyselinu fenyloctovou, estery fenyloctové kyseliny nebo 
kyselinu skoøicovou) nebo napø. vodný extrakt kukuøièné-
ho pylu za úèelem získání chuti a vùnì medu. 

Pøídavek sacharidù do medu se projeví, stejnì jako v ji-
ných pøípadech falšování, poklesem obsahu pøirozených 
složek nebo výrobek obsahuje látky vnesené pøidanou 
surovinou. Autentický med má charakteristické složení 
sacharidù, významný je podíl specifických disacharidù 
a trisacharidù, pøídavkem cukrù se tento podíl sníží. 
Pøídavek øepného cukru lze snadno odhalit podle zvýše-
ného obsahu sacharózy, pøi falšování medu glukózovým 
sirupem dochází ke zvýšení obsahu glukózy, pøídavek 
škrobových sirupù indikuje zvýšený pomìr maltóza: 
izomaltóza.

V rámci rozboru 15 vzorkù medu bylo provedeno HPLC 
stanovení sacharidù, vedle fruktózy, glukózy, sacharózy 
byly ve vzorcích identifikovány i minoritní di- a trisachari-
dy (turanóza, maltóza, trehalóza, melibióza) ( tabulka 2).  
Všechny medy splnily legislativní požadavky na souèet 
obsahu fruktózy a glukózy (nad 60 %) a maximální obsah 
sacharózy do 5 %. Zastoupení uvedených sacharidù 
odpovídalo hodnotám uvedeným v literatuøe3. Jen v jed-
nom vzorku nebyla zjištìna pøítomnost obvyklého spektra 
minoritních cukrù (turanóza, trehalóza, neidentifikovaný 
disacharid X), pøestože uvedený vzorek splòoval základní 
fyzikální a chemické požadavky byl pro svoje senzorické 
vlastnosti a nejasný pùvod podezøelý z falšování.Kvalifiko-
vaný pøístup falšovatelù spoèívá v pøimìøeném pøídavku 
cukrù a maskování falšování modifikací sledovaných 
parametrù tak, aby med byl na hranici hodnot nebo jenom 
tìsnì pod stanovenými limity. To znamená v konkrétním 
pøípadì nastavení medu pøimìøeným pøídavkem fruktó-
zového sirupu (high fructose corn syrup) za dodržení hod-

Tabulka 2 Zastoupení sacharidù (v %) v analyzovaných vzorcích medu
Druh Poèet vzorkù Fruktóza Glukóza Sacharóza Turanóza X* Maltóza Trehalóza

kvìtový smíšený 7 39,3±1,8 32,9±2,3 1,2±1,1 2,4±0,7 0,5±0,3 1,8±1,2 0,3±0,3
akátový 3 45,5±2,1 28,6±3,3 1,1±1,1 3,4±1,2 0,8±0,3 2,3±0,5 0,4±0,3
lesní 3 37,0±1,3 33,8±8,0 0,1±0,1 2,9±1,0 0,7±0,1 1,2±1,2 0,7±0,4
lipový 2 37,3±2,3 25,8±4,0 0,6±0,6 2,5±0,7 0,4±0,1 2,7±1,0 0,3±0,3
podezøelý akátový med 1 35,0 32,5 0,2 0 0 0,9 0

*X – neidentifikovaný pík, podle chromatografického uspoøádání a retenèního èasu se pravdìpodobnì jedná o disacharid
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not sledovaných základních parametrù nebo maskování 
umìlým zvýšením sledovaných hodnot (napø. pøídavek 
amyláz a pylových zrn). Bìžné laboratorní postupy toto 
falšování však neodhalí. 

Velký pokrok v posuzování autenticity medu byl zazna-
menán pøi využití izotopové analýzy7). Celkový pomìr 
izotopù uhlíku 13C/ C se stanovuje metodou IRMS (Iso-
tope Ratio Mass Spectroscopy), cílem mìøení je odhalení 
pøídavku tzv. C4 cukrù (napø. z  cukrové tøtiny a kukuøice). 
Vìtšina medonosných rostlin má C3 typ fotosyntézy (cukry 
vznikají ze 3-uhlíkatých prekurzorù). Tøtina spolu s kukuøicí 
a nìkteré další rostliny spadají mezi C4 rostliny (cukry 
vznikají ze 4 uhlíkatých prekurzorù) a souèasnì pøitom 
neprodukují nektar. Jejich cukry se tak mohou dostat do 
medu jen falšováním. Cukry C3 a C4 rostlin se chemicky 
neliší. Zásadní rozdíl mezi nimi spoèívá v rozdílném 
pomìru izotopù uhlíku, který vzniká na základì rozdí-
lného metabolismu uhlíku C3 a C4 typù rostlin, které 
do cukrù zabudovávají rùzný podíl atmosférického oxidu 
uhlièitého pøi fotosyntéze. Tento rozdíl se projeví v rozdílných 
obsazích izotopu uhlíku 13C (obvykle je vyjadøován pomìr 
obsahu izotopu 13C ku obsahu 12C. U rostlin s C3 fotosyn-
tetickým cyklem je tento pomìr δ13C= –22 až –33 ‰ a 
s cyklem C4 δ13C = –10 až –20 ‰. Med s hodnotou δ13C 
vyšší než –23,5 ‰ je podezøelý z falšování. Nìkteré 
medy, aèkoliv jsou neporušené pøídavkem cukrù z C4 
rostlin, spadají svými hodnotami δ13C do pøechodného 
pásma –23,5 až –21,5 ‰. Typické je to napøíklad 
pro medy citrusové èi akátové. Z tìchto dùvodù se 
zaèal mìøit pomìr izotopù uhlíku i v bílkovinách medu. 
Vyhodnocení se provádí pomocí indexu ISCIRA, který 
vyjadøuje rozdíl mezi δ13C medu a δ13C proteinu z medu. 
Již pøi ISCIRA –1 ‰ je zøejmé, že rozdíl mezi pomìrem 
izotopù uhlíku v bílkovinách medu a medu jako celku je 
dùsledkem porušení medu exogenními C4 cukry. Vylouèí 
se tím i vliv lokálních geoklimatických podmínek, které 
rovnìž pùsobí na pomìr izotopù uhlíku. Pøi ISCIRA –1 
‰ zkoušený vzorek medu obsahuje 7 % exogenních 
cukrù. Nižší index (< –1 ‰) je jednoznaèným dùkazem 
porušení medu. Metodou je možno prokázat pøídavek 
cukrové tøtiny, hydrolyzátù kukuøièného škrobu (HFCS), 
nelze však prokázat falšování pøídavkem øepného cukru 
a sacharidových a škrobových (z brambor, obilovin) 
hydrolyzátù. 

Slibnì se v tìchto pøípadech jeví nepøímé postupy 
založené na stanovení zbytkových enzymù pøítomných 
v pøidaných sirupech, napø. nìkterými laboratoøemi 
používaná dosud nepublikovaná metoda stanovení rez-
iduální aktivity β-fruktofuranozidázy.

Urèení botanického a geografického pùvodu
Aktuální jsou pø ípady zámìny geograf ického 

pùvodu, významné vzhledem k nálezùm obsahu anti-
biotik v èínských medech a také zámìny botanického 
pùvodu medu, vzhledem k rùzným cenám medù, napø. 
ménì hodnotné nebo smìsné medy jsou vydávány 
za hodnotnìjší, napø. akátový nebo lipový med nebo 
medovicové medy pocházející ze snùšek z jehliènatých 
lesù.

Tradiènì se pro identifikaci botanického pùvodu 
používá mikroskopické posouzení pylových zrn6. Jedná 
se o jednoduchou a cenovì dostupnou metodu, která je 
však pro svoji nároènost na interpretaci vhodná jen pro 
laboratoøe provádìjící pylovou analýzu medu rutinnì. 
Postup vyžaduje zkušeného posuzovatele, protože py-
lová zrna obvykle nevypadají všechna stejnì a zároveò 
se v medu vyskytují další èástice, jako spory plísní, 
interpretace není jednoduchá. Postup je založen na mik-
roskopické analýze sedimentu medu (20% roztok medu, 
usedlina se opakovanì dekantuje a promývá vodou, 
následnì se odstøedí nebo zfiltruje) pøi 400x až 1000x 
násobném zvìtšení. Pylová zrna jsou rozmanitého tvaru, 
struktury a velikosti (30-50 μm). Pøíklad tvaru a struk-
tury pylových zrn jednodruhových medù nasnímaných 
v laboratoøi je uveden na obrázku 1. 

Podle intenzity zastoupení jednotlivých typù pylových 
zrn lze urèit biologických pùvod medu, za jednodruhový 
se obecnì považuje ten med, u kterého pøesahují zrna 
daného druhu 45 % celkového poètu (existují však výjimky 
u takzvaných‚ “ménì zastoupených pylových zrn“, napø. 
citrusové, levandulové, pampeliškové se spodním limitem 
cca 20 %, a „více zastoupených“, napø. øepkové, euka-
lyptové se spodním limitem 60 a 83 %). Podle nìkterých 
specifických druhù pylù lze rovnìž urèit i pøibližný 
geografický pùvod medu (napø. potvrdit èeský, alpský, 
severoamerický atd.), popøípadì na základì kvantifikace 
pylových zrn odhalit pøídavek jiných složek do medu, fil-
traci a ultrafiltraci medu, kvašení nebo kontaminaci medu 
napøíklad prachem. Vzhledem k velké variabilitì v zas-
toupení jednotlivých druhù se pro ovìøení výsledku pylové 
analýzy nebo i samostatnì využívá pro urèení botanického 
pùvodu senzorické hodnocení a instrumentálního stano-
vení charakteristických složek napø. organických kyselin 
(kyseliny citrónové, pyrohroznové, glukonové, jableèné a 
chinové), pomìru vybraných mono-, di- a oligosacharidù, 
profilu aminokyselin nebo charakteristických aromatick-
ých látek atd.

V medu je dále zastoupeno velké množství tìkavých 
látek (uhlovodíky, alifatické alkoholy, aldehydy, ketony, 

Obrázek 1. Pylová analýza jednodruhového medu (zvìtšení 400x)

 Trnovník akát  Sluneènice roèní Sedmikráska chudobka
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kyseliny, estery organických kyselin, fenoly, terpeny, aminy, 
deriváty benzenu). Na základì stanovení celkového profilu 
tìchto látek lze identifikovat botanický a geografický druh 
medu. Metodou SPME/GC/MS bylo v 15 vzorcích medu 
detekováno 120 látek. Pøevládající nebo charakteristické 
tìkavé látky v analyzovaných jednodruhových medech podle 
botanického pùvodu (akátový, lipový) a složky nepøítomné 
v medu urèitého botanického pùvodu byly konfrontovány 
s údaji v literatuøe a jsou shrnuty v tabulce 3. 

Identifikace pøídavku cizí amylázy
Med obsahuje øadu enzymù, èást z nich pochází z rost-

lin (kataláza, kyselá fosfatáza), èást se do medu dostává z 
hltanových žláz vèel (diastáza, invertáza a glukózoxidáza). 
Aktivita diastázy (α-, β-, γ-amylázy) je, obdobnì jako u 
jiných enzymù, snižována nepøimìøeným záhøevem medu, 
dlouhým nebo nevhodným skladováním nebo pøídavkem 
cukru do medu. Stanovení aktivity diastázy patøí mezi 
základní rozbory medu a je vyjadøována jako tzv. diastase 
number (DN) - množství enzymu, které pøevede 0,01 g 
škrobu k pøedepsanému koncovému bodu za hodinu pøi 
40 °C za podmínek testu5. Pro stanovení aktivity diastázy 
se bìžnì používají dvì spektrofotometrické metody, podle 
Schadeho (enzym pøítomný v medu zaène rozkládat škrob, 
který je spoleènì s jodem do medu pøidán, mìøí se úbytek 
modrého zabarvení v èasových intervalech pøi 660 nm) a 
analogická metoda Phadebas ve formì komerèního setu. 
Minimální hodnota aktivity diastázy je pro vìtšinu medù 8 
stupòù podle Schadeho a pro medy s pøirozenì nízkou 
aktivitou (citrusové) 3 stupnì.

U souboru 15 vzorkù byla stanovena aktivita diastázy 
(DN) pode Schadeho a komerèním setem Phadebas. 
Obìma metodami byly získány rozdílné hodnoty aktivity 
diastázy, DN podle Phadebas bylo prùmìrnì o 35 % nižší, 
pøestože výsledky obou metod spolu pomìrnì dobøe ko-
relovaly (korelaèní koeficient R2 = 0,89, rovnice (lineární) 
regrese y = 0,51x + 2,10, obr 2). Dva analyzované vzorky 
nevyhovìly legislativním požadavkùm (1. vzorek DN podle 
Schadeho 5,9 a Phadebas 4,4 a 2. vzorek podle Scha-
deho 8,9 a Phadebas 6,9). Pøíèinou rozdílu ve výsledcích 
použitých metod bude pravdìpodobnì substrátová 
specifita enzymu, konkrétnì vlastnosti škrobu, který je 
použit jako substrát, zatímco v komerèním setu je škrob 
pøesnì definován a mìl by mít stále stejné vlastnosti, 
v metodì podle Schadeho je specifikace jen obecná a 
provádìjící pracovištì musí metodu s ohledem na konk-
rétní použitý škrob verifikovat.

Aktivita diastázy, neboli amylolytická aktivita medu, mùže 
být snadno zvýšena pøídavkem cizí amylázy (bìžnì používané 
napø. v pekaøství). Tímto pøídavkem by zøejmì bylo možné 
vysvìtlit nesoulad mezi sledovanými chemickými markery, 
kdy podezøelý vzorek medu má relativnì vysoký obsah 
sacharózy a hydroxymetylfurfuralu, nízký obsah minoritních 
cukrù, ale nezvykle vysokou aktivitu diastázy. Ve stádiu vývoje 
je nová metoda identifikace pøídavku cizí amylázy do medu 
založená na postupu podle Schadeho a použití 2 škrobù 
odlišných vlastností tak, že jeden bude pøesnì odpovídat 
substrátové specificitì diastázy medu, zatímco druhý bude 
vhodným substrátem pro všeobecnì dostupné a levné amy-
lázy, které mohou být potenciálnì použity pro falšování.

Tabulka 3  Charakteristické tìkavé látky jednodruhových medù (experimentální výsledky a literární data8)

Botanický druh medu Pøevládající nebo charakteristické složky (identifikované Nepøítomné složky (látky, které se podle 
 experimentálnì a v souladu s literaturou8) literatury8)  v uvedených druzích prùkaznì nevyskytují)

Akátový cis-linalool, heptanal, benzaldehyd,  Fenylacetaldehyd, dimethyldisulfid
 1-methyl-3-(1-methylethyl)benzen linaloloxid,  
 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol 

Lipový 2-methylfuran, α-pinen, α-terpen 4-methylacetofenon, 3-methyl-1-butanon
 1-methyl-4-(methylethyliden)cyklohexen

Obrázek 2. Korelace mezi aktivitou diastázy (DN) stanovenou metodou podle Schadeho a Phadebas ve stejných vzorcích medu
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Ze svìta výživy

Mezi pøíspìvky do našeho èasopisu obèas zabloudí 
i odborné a odbornì populární èlánky s charakterem 
pùvodní vìdecké práce, pøímo øešící problematiku kvality 
potravin a výživy. Nìkteré práce mají napøíklad blízký 
vztah také k medicínì. Považujeme za úèelné o takových 
vìdeckých pracích naše ètenáøe informovat a dát tak 
možnost podrobnìji se jimi zabývat v originále. 

V ÈSBMB (Èasopis Spoleènosti pro biochemii a mo-
lekulární biologii) 37, 2009, è.1, s.12-17 pøinášejí V. Škop 
a J. Zídková èlánek “Nejrozšíøenìjší choroba - obezita, 
proè vzniká a co jí provází“. Výzkum pøichází s øadou no-
vých pøístupù, které dovolují dívat se na tuto problematiku 
z jiných úhlu než tomu bylo doposud. Autoøi informují mimo 
jiné o polygennosti faktorù jak genetických, tak i o vlivech 
prostøedí. V souèasnosti jsou napøíklad k dispozici nìkteré 
práce o pùsobení hormonù, regulujících pøíjem potravy. 
Jsou navzájem zastupitelné, èímž se mùže komplikovat 
vývoj nìkterých lékù pro léèbu obezity. Novì rozšíøený 
pojem metabolického syndromu zahrnuje údaje o meta-
bolických poruchách. U osob s metabolickým syndromem 
se kardiovaskulární choroby a mrtvice vyskytují až tøikrát 
èastìji, pøièemž mají i pìtkrát vyšší pravdìpodobnost, že 
se u nich rozvine diabetes mellitus 2. typu.

 Chemické listy 103, 2009, è.1, s.32–38 pøinášejí 
èlánek H. Rauchová a M. Vokurková “Souèasný pohled 

na koenzym Q 10“, který je vìnován pøevážnì novým 
informacím, které se objevily v oblasti základního i apli-
kovaného výzkumu koenzymu Q10 (CoQ) a týká se jeho 
využití v lékaøství. V jednotlivých kapitolách se postupnì 
probírají kromì jiného i otázky vývoje a syntézy nových 
forem pøípravkù, klinické studie a možné interakce s léky. 
Bohatý seznam literárních citací dává tušit popularitu 
CoQ, jistì do urèité míry zatíženou i módností. 

V témže èísle Chemických listù na stranì 40-51 vyšla 
pøehledná práce “Cholesterol, pøítel èi nepøítel”, která 
zapadá tématicky mezi problematiku o výživì a potra-
vinách. Autoøi H. Lubanda a M. Vecka pøinášejí celou 
øadu údaju o nových poznatcích, zamìøených hlavnì 
na obranu proti zvýšené hladinì cholesterolu, a to jak 
potlaèením biosyntézy, tak i cestou absorpce. Z ob-
sahu pomìrnì rozsáhlé studie doprovázené bohatým 
seznamem citované literatury, uvádíme napøíklad kapi-
toly o transportu cholesterolu z potravy, jeho cirkulaci 
a regulaci na úrovni extracelulárního i intracelulárního 
obsahu, možnosti léèby hypercholesterolémie dietou a 
režimovými opatøeními, farmakoterapií atd. Metodicky 
zamìøená publikace dostává, dle autorù, v pøítomné 
dobì stále jasnìjší obrysy o biosyntéze cholesterolu 
na molekulární úrovni.

Prugar

Aktuality z vìdeckých zdrojù
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Abstrakt
Vznikající nutrigenomika a její podobory jako je metabolic-
ké programování a individualizovaná výživa mohou pøinést 
podstatné výhody ve výživì obyvatelstva jako souèást 
preventivní medicíny. Nicménì je tøeba ještì vyøešit mnoho 
vìdeckých, etických, výrobních a obchodních otázek, 
aby se mohly uplatnit rutinní molekulárnì diagnostické 
testy a vyvinuly a uvedly na trh specifické nutrigenomické 
funkèní potraviny pro individualizovanou výživu.

Nauka o výživì se vyvinula v uznávanou vìdní discipli-
nu až v poslední ètvrtinì 20. století. Pøipomeòme nìkolik 
východisek a mezníkù z tohoto období:
• na poèátku 20. století a také po 2. svìtové válce øešení 

stavu podvýživy, 
• v poslední tøetinì 20. století ve vyspìlých zemích 

nadmìrný pøíjem energie s dùsledky obezity, cukrovky 
a dalších neinfekèních onemocnìní hromadného vý-
skytu (tzv. civilizaèních chorob). Jednou z cest øešení 
se stává od poloviny 80. let výzkum a vývoj funkèních 
potravin jako souèást prevence tìchto chorob,

• dynamicky rostoucí vývoj poznání: termín vitaminy 
v roce 1912, ale na konci století již množství poznatkù 
o vlivu nejen základních živin, ale i èetných mikronut-
rientù na lidské zdraví,

• tradièní nauka o výživì vycházela zejména z epidemi-
ologických studií, tedy ze statistického vyhodnocení 
vztahù mezi zdravotním stavem a sledovanými složkami 
potravy. Na pøelomu století se podstatou vìdy o výživì 
staly biochemie, molekulární biologie, metabolismus, 
obecná fyziologie a genetika.

Poèátek nového století pøinesl zásadní poznatek 
biologického výzkumu: v roce 2001 bylo zveøejnìno 
složení lidského genomu. To umožnilo hlubší poznání 
biologických pochodù na molekulární úrovni. 

Velmi dobøe je i na molekulární úrovni prostudována 
problematika dìdièných chorob. Postupnì se daøí identi-
fikovat, které geny jsou zodpovìdné za danou geneticky 
podmínìnou vadu èi nemoc a také stanovit rozdílnosti 
v uspoøádání genù, které jsou pøíèinou urèitých chorob. 
Zdraví a nemoc nejsou urèovány jen genetickými dis-
pozicemi jedince, ale jsou do znaèné míry ovlivòovány 
i vnìjšími vlivy, mezi nimiž patøí významné místo výživì. 
Zde je tøeba pøipomenout známé Hippokratovo „Výživa 
budiž tvým lékem“ již ze 4. století pøed Kristem. Soudobé 
možnosti vìdeckého poznání vzájemného vztahu mezi 
genomem jedince, resp. jeho genetickou dispozicí (ge-
netickou výbavou) a jednotlivými složkami potravy otevírají 
prostor pro využití této historické zkušenosti lidstva na 
podstatnì vyšší úrovni.

Vynoøuje se nová koncepce:
Nutrièní genomika a individualizovaná výživa
Prof. Ing. Pavel Kalaè, CSc.
Zemìdìlská fakulta Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích

Nutrigenomika
Tato nová vìdní disciplina se zabývá vztahy jednotli-

vých složek stravy a genù a dùsledky tìchto interakcí pro 
zdraví. Pøedností je možnost vèasného rozpoznání zmìn 
vybraných ukazatelù (markerù) indikujících odchylky od 
normálního stavu organismu a tím i rizika postupného 
vývoje choroby. Pøíznivé èi škodlivé vlivy výživy jsou navíc 
urèovány individuálnì podle genetické výbavy jednotliv-
ce. Pøestože 99,9 % genomu je totožných u všech lidí, 

Vysvìtlení nových a ménì známých pojmù
Funkèní potraviny pøinášejí konzumentovi kromì 
základních živin úèinné složky, které snižují riziko 
nemoci, nebo zlepšují zdravotní stav a pocit zdraví.
Genom je veškerá genetická informace daného 
organismu. Genom je pøedstavován kompletní sek-
vencí (posloupností) jaderné DNA (jaderný genom) 
nebo kompletní sekvencí DNA lokalizované v jádøe 
a organelách (kompletní genom buòky, organismu) 
a zahrnuje jak kódující sekvence (geny), tak sekvence 
nekódující.
Metabolismus je látková pøemìna v živých buòkách. 
Metabolity jsou chemické látky, které se úèastní 
metabolických pøemìn, èi pøi nich vznikají. 
Metabolomika se zabývá všemi nízkomolekulárními 
molekulami vèetnì metabolických meziproduktù 
(metabolomem) na úrovni buòky. Variantou je metabo-
nomika zamìøená na neporušené tkánì a biologické 
tekutiny.
Nutraceutika jsou složky potravy, které pøedstavují 
zdravotní pøínos pøedevším pro prevenci tzv. civili-
zaèních chorob. Vymezení pojmu však dosud není 
jednoznaèné: oznaèují se tak jednak doplòky stravy, 
jednak úèinné složky potravin, zejména funkèních.
Nutrièní genomika studuje vliv potravních faktorù na 
celkovou funkci a strukturu genomu vèetnì dùsledkù 
vyplývajících z odlišností v genetické výbavì jednotliv-
cù. Zahrnuje nutrigenetiku a nutrigenomiku.
Nutrigenetika se zabývá dùsledky odlišností v geno-
mu jednotlivcù na odezvu na složky stravy a následnì 
na zdravotní stav.
Nutrigenomika se zabývá vzájemnými vztahy mezi 
složkami potravy a genomem a z toho vyplývajícími 
zmìnami na úrovni exprese genù, struktury a funkcí 
bílkovin a dalších metabolitù.
Proteomika se zabývá studiem proteomu, tj. sou-
borem všech proteinù (bílkovin) pøítomných v buòce, 
interakcemi a funkèními vztahy mezi proteiny a mezi 
proteiny a DNA.
Transkriptomika se zabývá studiem, které geny jsou 
v prùbìhu biologických pochodù aktivovány a které 
potlaèovány. 
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pouhá desetina procenta rozdílù má podstatný význam 
pro odlišnosti. Nejenže nevypadáme stejnì, ale také 
rùznì reagujeme – z pohledu tohoto èlánku, na rùzné 
složky potravy.

Nutrigenomika je nyní na samém poèátku a pøed-
poklady jejího rozvoje a využití pro lidské zdraví jsou 
odhadovány na nìkolik dalších desetiletí. Musí se vy-
poøádat pøedevším s obrovskou komplexností, kterou 
pøedstavuje každá jednotlivá potravina a tím spíše celá 
rùznorodá strava. Odhaduje se, že lidstvo – nikoli každý 
jednotlivec – pøijímá potravou minimálnì milion rùzných 
látek, obsažených buï pøímo v èerstvých potravinách 
a potravních surovinách, nebo vznikajících bìhem 
skladování a zpracování potravin. Navíc jsou „civilizaèní 
choroby“ dùsledkem kombinovaných úèinkù øady fakto-
rù, z nichž mnohé dosud známe jen nedokonale, pøíp. 
neznáme vùbec.

Pøíkladem mùže být pøístup k øešení obezity, jejíž vývoj 
v posledních desetiletích je oznaèován za pandemický. 
Lidský organismus je geneticky lépe vybaven pro regu-
laci hubnutí než pro hospodaøení s nadmìrným pøíjmem 
energie, protože se bìhem historie lidského druhu bìžnì 
setkával s nedostatkem potravy. Tento regulaèní systém 
je tvoøen více než 400 geny a nutrigenomika studuje 
jejich ovlivnìní rùznými složkami potravy.

Nutrigenomický výzkum musí zodpovìdìt mnoho 
otázek, zejména:
• které složky potravy (pøedevším nutraceutika) význam-

nì podporují zdraví?
• jak, kde a kdy se tyto úèinky uplatní?
• kolik takových složek a v jaké formì potøebujeme 

pøijímat, abychom dosáhli co nejvyššího zdravotního 
pøínosu pøi minimalizaci rizika?

• jak se výživová doporuèení pro jednotlivce liší v zá-
vislosti na jejich genetickém profilu, stáøí, pohlaví 
a životním stylu?

Metabolické programování
Epidemiologické studie i experimentální výsledky 

u zvíøat bìhem posledních 20 let prokázaly, že zdravotní 
stav èlovìka v dospìlosti a ve stáøí mùže významnì 
ovlivnit výživa matky bìhem nitrodìložního vývoje plodu 
a výživa novorozence. Tento jev se oznaèuje jako metabo-
lické programování a týká se tak závažných onemocnìní, 
jakými jsou srdeènì cévní choroba, obezita, osteoporóza 
a diabetes 2. typu.

I v tomto pøípadì se jedná o dùsledek reakcí rùzných 
složek potravin s geny. Dochází k otisku schémat meta-
bolických dìjù matky do genetické výbavy dítìte. Potøeba 
zjistit, které složky potravin a které geny spolu reagují 
nežádoucím zpùsobem, patøí mezi pøední soudobé úkoly 
nutrigenomiky.

Individualizovaná výživa
Soudobá doporuèení zdravé výživy a zdravého život-

ního stylu, vyplývající ze souèasného stavu poznání, jsou 
zamìøena obecnì, s pøihlédnutím k pohlaví, vìku a výdeji 
energie. Zvláštní doporuèení jsou urèena pro skupiny 
lidí s urèitými metabolickými poruchami – napø. celiakií 
nebo fenylketonurií. V souèasnosti je možné a i v ÈR 
komerènì dostupné stanovit genetický profil každého 
jednotlivce a urèit tak jeho dispozice – náchylnost èi 
odolnost – vùèi neinfekèním chorobám hromadného 
výskytu. Toto vyšetøení lze provést již v raném vìku 

a podle výsledkù øídit individualizovanou výživu (angl. 
personalised nutrition). Potraviny k tomu potøebné, které 
budou mít snížený obsah rizikových látek, èi naopak vyšší 
zastoupení složek potøebných, budou vesmìs patøit mezi 
potraviny funkèní.

Pøínosy a omezení
Není snadné odhadnout postoje našich spotøebitelù 

vùèi tìmto novým pøístupùm. Podle údajù z prùzkumu 
v USA v roce 2005, které nelze jednoduše aplikovat na 
naše podmínky, více než dvì tøetiny dotázaných považují 
výživu za klíèovou pro udržení a zlepšení zdravotního 
stavu, 83 % respektuje funkèní potraviny a 73 % oceòuje 
možnost nechat si stanovit osobní genetický profil. Úda-
je z Nìmecka z konce roku 2007 uvádìjí ochotu 45 % 
dospìlých respondentù nechat si zjistit osobní genetický 
profil a 40 % kupovat vyvíjené funkèní potraviny.

Je však tøeba zdùraznit, že jak nutrigenomika, tak in-
dividualizovaná výživa jsou teprve na startu své nadìjné 
dráhy. Vìdecké, tedy spolehlivé poznatky o vztazích mezi 
celkovou výživou, jednotlivými potravinami a jednotlivými 
biologicky úèinnými látkami na jedné stranì a genomem 
(zdravím) jsou dosud omezené a jejich aplikace do reálné 
výživy se nesmí uspìchat. Navíc je tøeba brát v úvahu i vliv 
dalších vnìjších faktorù, oznaèovaných jako souèásti 
životního stylu, a to nejen jako takových, ale i vzájemných 
interakcí.

Etický a právní problém pøedstavují výsledky stano-
vení individuálního genetického profilu, které by mohly 
být zneužity. Evropská komise ustavila pracovní skupinu 
expertù NuGO (European Nutrigenomics Organisation), 
která stanovila rámcové podmínky pro nakládání s tìmito 
daty. Tyto podmínky by mìly postupnì pøerùst v závaznou 
legislativu. Má dostat výsledky vyšetøení svého gene-
tického profilu vyšetøovaný pøímo nebo prostøednictvím 
výkladu a výživových doporuèení odborného lékaøe?

Vedle již prodávaných èi vývojovì pro trh pøipravených 
funkèních potravin, které se dají oznaèit „pro širokou 
spotøebu“, se vynoøuje potøeba vyvinout a vyrábìt nové 
typy pro individualizovanou výživu (tzv. šité na míru). To 
je samozøejmì velmi nákladné jak na jejich vývoj, tak na 
produkci v malých množstvích. Jako pravdìpodobnìjší se 
proto jeví výroba specifických funkèních potravin, o které 
bude zájem u vìtšího poètu spotøebitelù. Se zajímavým 
pøístupem pøišla firma BASF: spotøebitel si mùže namíchat 
v nápojovém automatu nápoj z rùzných úèinných látek 
podle své individuální potøeby. O cenové hladinì se zatím 
témìø nemluví, ale je zøejmé, že bude znaèná. 

Bude úsilí o prevenci civilizaèních chorob finanèní 
záležitostí jednotlivce, nebo se na nìm budou podílet 
zdravotní pojišśovny? Jedna z nizozemských pojišśoven 
pøispívá èástkou až 40 euro roènì po dobu tøech let 
na nákup funkèního tuku obsahujícího fytosteroly jako 
souèást prevence chorob obìhového systému. Budou 
zdravotní pojišśovny pøispívat také na laboratorní stano-
vení genetického profilu? 

 
Vzdìlávání odborníkù, osvìta spotøebitelù 

Nástup kvalitativnì nových poznatkù a možností ve 
výživì èlovìka musí být nutnì doprovázen zvýšením 
úrovnì znalostí dietologù, nutrièních terapeutù, ale také 
výrobcù a prodejcù potravin a nakonec i spotøebitelù. 
Vysoké školy by mìly aktualizovat pøíslušné výukové 
programy. Nové poznatky by mìly být souèástí prùbìž-
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Ze svìta výživy

ného profesního vzdìlávání. Riziko diskreditace nových 
možností však mùže pøedstavovat neseriózní obchodní 
reklama. Ta by mìla být omezena pøipravovanou legisla-
tivou na úrovni EU. 

O koneèných výsledcích však rozhodnou pøedevším 
spotøebitelé. V našich podmínkách lze oèekávat zdr-
ženlivost až nedùvìru, vyplývající z tradièních, nepøíliš 
zdravých výživových zvyklostí, z nepøíjemných zkušeností 
s obchodní politikou mnoha prodejcù, v minulosti se mì-
nících výživových doporuèení (zejména na úseku tukù), 
èi obav z využití poznatkù souèasné biologie (geneticky 
modifikované organismy a potraviny), které odborníci 
laické veøejnosti nedokázali pøesvìdèivì vysvìtlit. 

Závìr
Nutrigenomika mùže pøedstavovat velký pøínos pro 

zdraví naší populace pøedevším svým zamìøením na 
prevenci civilizaèních chorob. To by mìlo pøinést nejen 
zlepšení zdravotního stavu a tím i životní pohody a délky 
života, ale také snížení nákladù na léèbu. Aplikace poznat-
kù tohoto novì utváøeného vìdního oboru však vesmìs 
bude záležitostí až pøíštích let.
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Abstract
Emerging nutrigenomics and its branches such as meta-
bolic programming and personalised nutrition may lead 
to substantial advances in public health as a part of pre-
ventive medicine. However, routine molecular diagnostic 
testing and development and production of specific nut-
rigenomic functional foods for the personalised nutrition 
need to solve a lot of scientific, ethical, production and 
commercial questions.

Již od poèátku objevu elektrických jevù lidé usilovali 
o využití elektrické energie v praxi. První elektrická za-
øízení byla zcela závislá na výkonu galvanických èlánkù, 
baterií, a proto zpoèátku nenašla praktické uplatnìní. Až 
když nìmecký vynálezce a podnikatel Werner von Sie-
mens sestrojil fungující dynamo a byly vybudovány první 
elektrárny, zaèala elektøina opravdu sloužit; nejdøíve 
k osvìtlení, záhy i pro pohon strojù èi tavení kovù. Další 
využití této energie bylo na pøelomu 19. a 20. století 
jen otázkou krátkého èasu - brzy elektrické spotøebièe 
nastoupily vítìznou cestu i do domácností.

Pøed sto lety pøinesl rok 1909 do „moderních“ do-
mácností mimo jiné také další praktickou pomùcku: 
elektricky vyhøívaný kuchyòský stolní pøístroj k rychlé-
mu opékání krajícù chleba. S nadsázkou by se nechalo 
øíci, že prvním opékaèem topinek byla klasická kamna 
s litinovými „tály“. Vznik skuteèného topinkovaèe (dnes 
spíše toustovaèe) jako jednoúèelového spotøebièe 
s možností okamžitého použití však umožnil až rozvoj 
a rozšíøení elektøiny. První elektrický opékaè byl vyna-
lezen v roce 1893 v britské firmì Crompton and Co. 
Nicménì až v roce 1909 spoleènosti General Electric 

a o rok pozdìji Westinghouse uvedly tento výrobek na 
trh v USA. Nový elektrický spotøebiè sestával z desky, 
do níž byly vloženy holé odporové dráty, upevnìné na 
slídových destièkách. Vše bylo pøipevnìno na litinovém 
podstavci. Prùchodem elektrického proudu se drátky 
rychle rozžhavily do èerveného žáru a vzniklé teplo 
opékalo bez tuku krajíce bílého chleba, které se vložily 
do této drátìné „klece“. Tousty se opékaly jen z jedné 
strany, proto se musely obrátit a opékat znovu. 

O deset let pozdìji pøišel do obchodù vylepšený typ, 
který otáèením umožòoval jednodušeji opékat topinky 
i z druhé strany. Tento výrobek se rychle rozšíøil a stal 
se velmi populárním až do poloviny minulého století, 
kdy jej nahradil automatický typ toustovaèe, umožòující 
pøípravu více topinek najednou, plynulé nastavení doby 
pøípravy, regulaci výkonu, jednoduchou obsluhu a èiš-
tìní, schopnost upozornit hudbou, že toust je pøipraven 
a další technické a provozní vymoženosti. U prvních 
komerèních automatických výrobkù se v USA již v roce 
1926 používal hodinový strojek a hotové topinky byly 
vysunovány do stran nebo dolù.

(tes)

Sto let elektrického topinkovaèe
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Osobní zprávy

Významného životního jubilea 

se v mìsíci únoru dožívá
 4. 2. MUDr. Peter Horan,

 4. 2. Ing. Jarmila Indrová,
 5. 2. paní Rùžena Hyklová.

Všem jubilantùm blahopøejeme!

O výživáøi podvojném

Dne 14. 1. 1935 byl v Praze na smíchovských 
Malvazinkách slavný den – v rodinì konstruktéra 
Škodových závodù pana Otoupala narodil syn, 
a ne jen tak ledajaký. Sudièky zøejmì dostaly øádnì 
zabrat a musely se notnì zapotit, než „vyproduko-
valy“ tak pestrý osud èlovíèkovi, který se pozdìji 
stal øádným chovatelem zemìdìlského zvíøectva, 
poté staèil vystudovat jedenáctiletku („Neruïák  - 
napøíklad spolu s Jiøím Tichotou, vedoucím Spirituál 
kvintetu èi s hercem Janem Tøískou aj.), pozdìji 
i Veterinární fakultu VŠZ v Brnì, kde byl promován 
v roce 1961. Ani se nedivím, že se mu nechtìlo 
nastoupit na místo obvodního veterinárního lékaøe 
v okrese Mìlník a tak se radìji dal naverbovat  na 
patologickou anatomii ve Vojenském ústavu vete-
rinárním v Praze-Motole, aby se stal coby vedoucí 
oddìlení patologické morfologie nejen prosekto-
rem, ale také histologem a radiobiologem.

Ale to se naplnil teprve zaèátek vìštby jeho su-
dièek.  Budoucí výživáø lidí, v tomto pøípadì vojákù 
Armády Èeské republiky, se zaèal ukazovat ve výži-
váøském svìtì lidí teprve v roce 1976 po nástupu do 
Vojenského ústavu hygieny v pražských Støešovicích. 
Chybìjící vìdomosti si rychle doplnil veterinární 
atestací  z hygieny potravin a externím studiem na 
Lékaøské fakultì hygienické UK v Praze na Vinohra-
dech u profesora MUDr. Augustina Wolfa a tak se 
v naší armádì „narodil“ erudovaný výživáø, a ne jen 
tak ledajaký. Posuzovat projektovou dokumentaci 
vojenských stravovacích zaøízení, to by zvládl snad 
i jiný odborník, ale prosadit hygienické požadavky   
do typizaèní smìrnice pro tyto provozy, to už je 
opravdu práce pro opravdového odborníka. Stejnì 
tak práce pøi posuzování a laboratorním vyšetøování 
výroby zmrazených pokrmù pro Vojenské stavby je 
prací pro kovaného výživáøe. No a dosáhnout vyøa-
zení nevhodného melaminového stolního nádobí  za 
miliony korun „od soudruhù z NDR“ (produkujícího 
do pokrmù formaldehyd), to bylo ve své dobì témìø 
hrdinství. V dalších letech  následovalo vyšetøování 
zdravotnì výživového stavu velkých souborù vojákù 
základní služby a vojákù z povolání a provedení jejich 
antropometrického vyšetøování (6.600 osob) ve funk-
ci vedoucího výzkumného úkolu – zpracovat všechny 
získané materiály a obhájit je, to už není ani legrace, 
to je opravdová vìdecká døina. Voják MVDr. Pavel 
Otoupal, tehdy už také kandidát vìd, byl na vìdeckou 
práci a døinu zvyklý. Vždyś již v roce 1968 úspìšnì 
obhájil svou dizertaèní práci na téma „Postradiaèní 
zmìny tenkého støeva u prasat po ozáøení“.

A tak si náš výživáø lidí na svá stará kolena (kos-
tìná i ocelová) podmanil tehdy novou výživáøskou 

„atrakci“ - Systém kritických bodù, po anglickém ná-
zvu lépe známý jako HACCP, o nìmž psal, pøedná-
šel, zavádìl ho a kontroloval, zejména v provozech 
Vojenských lázeòských a rekreaèních zaøízení.

Co by to však bylo za výživáøe, kdyby nebyl aktivní 
ve Spoleènosti pro výživu (èlenem od roku 1977) 
a kdyby na  akcích této spoleènosti „nerozdával 
rozumy“ na konferencích, školeních a semináøích, 
kdyby neškolil potravináøe všech generací a profesí. 
Spolu s doc. Janou Dostálovou napsal skripta „Spo-
leèné stravování“,  paní prof. Sedláèkové pøispìl do 
uèebnice Technologie výroby pokrmù  a pøednášel 
na vysokých školách v Praze, Brnì a ve Vyškovì. 
MVDr. Pavel Otoupal, CSc. napsal celkem 80 zá-
vìreèných výzkumných zpráv, odborných statí a de-
sítky èlánkù v èasopise SPV „Výživa a potraviny“. Ve 
Spoleènosti pro výživu nikdy nebyl jenom pasivním 
èlenem. Pracoval dlouho jako èlen redakèní rady 
èasopisu Výživa lidu, dlouho byl èlenem pøedsed-
nictva SPV a nyní již mnoho let pracuje jako velmi 
svìdomitý a pøísný místopøedseda a pozdìji i pøed-
seda revizní komise SPV. 

Za všechnu odbornou vìdeckou práci i za 
všechnu práci pedagogickou a organizaèní, aś již 
ve Spoleènosti pro výživu nebo kdekoliv jinde, se 
patøí MVDr. Pavlu Otoupalovi, CSc. co nejsrdeè-
nìji podìkovat a popøát mu dnes k jeho 75. naro-
zeninám pevné zdraví, úspìšné zvládnutí všech 
dosavadních zdravotních obtíží a mnoho radosti 
a spokojenosti jak v další práci, tak i pøi pobytu na  
jeho tolik oblíbené chaloupce i mezi jeho blízkými 
v rodinì. 

A jak je to s tím „výživáøem podvojným“? Ne, 
není to mýlka, nezapomeòme, že stejnì tak jako je 
MVDr. Pavel Otoupal, CSc. dnes vynikajícím a uzná-
vaným odborníkem v otázkách výživy nás lidí, stejnì 
tak byl v dobách svých profesionálních zaèátkù velmi 
úspìšným zemìdìlským odborníkem, když po vy-
uèení byl chovatelem skotu a na nìkdejším Státním 
statku  v Broumovì úspìšnì krmil telátka.  

Pavle, ještì dlouhá a spokojená léta za nás za 
všechny Ti pøeje 

Honza Ševèík



Výživa a potraviny 1/2010

28

Recenzovaný odborný èasopis
Vydavatel: výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2,
IÈ: 27075061, DIÈ: 003-27075061, jsme plátci DPH
tel. 267 311 280, fax. 271 732 669. 
e-mail: vyziva.spv@volny.cz 
http.www.spolvyziva.cz
MK ÈR E 1133, ISSN 1211-846X 
Vychází jednou za dva mìsíce. Toto èíslo vyšlo 6. 1. 2010. 

Nevyžá da né rukopisy se nevracejí. Za obsa ho vou správnost èlán-
ku odpovídá autor. Øídí redakèní rada – pøedseda Ing. Ctibor Perlín, 
CSc., èlenové: Ing. Jarmila Blattná, CSc., MUDr. Pavel Dlouhý, 
Ph.D., doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., doc. MUDr. Jindøich Fia-
la, CSc., prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc., doc. MUDr. Marie Kunešová, 
CSc., Ing. Inka Laudová, MVDr. Halina Matìjová, doc. Ing. Jaroslav 
Pru gar, DrSc., Ing. Olga Štiková, MUDr. Darja Štundlová, Ing. Eva 
Šulco vá, odpovìdný redaktor Jiøí Janoušek. 
Pøedplatné na rok 534,– Kè, cena jednotlivého èísla 89,– Kè.
Pro øádné èleny Spoleènosti pro výživu zdarma.
Tiskne Èeská Unigrafie, a. s. Praha.

V prodeji rozšiøují distribuèní firmy. In formace o pøedplatném podá 
a objednávky pøijímá vydavatel (výživaservis s.r.o.) a Mediaser-
vis s.r.o.,Zákaznické Centrum, Kounicova 2b, 659 51 Brno, fax 
05/41616160 nebo tel.: 541 233 232. Objednávky do zahranièí 
vyøizuje Mediaservis s.r.o., vývoz a dovoz tisku, Hvožïanská 5–7, 
148 31 Praha 4 - Roztyly, tel.: 271 199 250. 

Výživa 
a potraviny 

Ze svìta výživy

Potravináøský sektor informoval Evropskou komisi 
o tom, že se v sušených volnì rostoucích houbách (hlavnì 
høib smrkový, dále lanýž a liška obecná) nachází vysoký 
obsah nikotinu, a to v množství vyšším než 0,01 mg/kg 
èerstvé houby, což je maximální reziduální koncentrace 
(MRL) stanovená naøízením (ES) 
è. 396/2005. Podle poskytnuté 
informace 99 % vzorkù testova-
ných hub z produkce roku 2008 
nesplnilo stanovený limit bez ohle-
du na pùvod volnì rostoucích hub, 
pøièemž vìtšina z nevyhovujících 
hub pocházela z Èíny. Pro neo-
èekávanou pøítomnost nikotinu 
v sušených houbách nebyl uveden 
žádný jasný dùvod.

Nikotin je alkaloid, který se pøi-
rozenì vyskytuje v tabáku (Nicotia-
na tabacum) v koncentraci 2–8 %. 
Nízké koncentrace se nacházejí 
také v jiných rostlinách patøících 
do èeledi Solanaceae (lilkovité), 
napø. v rajèatech, baklažánech, 
paprikách a bramborách. 

Nikotin se používá jako insekti-
cid. V evropských zemích bude používání prostøedkù na 
ochranu rostlin obsahujících nikotin zastaveno nejpozdìji 
v èervnu 2010, ale jeho používání v tøetích zemích mùže 
pokraèovat. Rezidua nikotinu se tak mohou objevovat 
v potravinách z tìchto zemí.

Nikotin se rychle absoruje v dutinì ústní, plicích 
a trávicím traktu. Bez ohledu na zpùsob expozice (orální, 
dermální a inhalace) je nikotin akutnì toxický. Zasahuje 
periferní i centrální nervový systém a zpùsobuje napø. 
závraś, nadmìrné slinìní (salivation), zrychlení èinnosti 
srdce a zvýšení krevního tlaku. V tìle se rychle odbou-
rává, neakumuluje se. Nejvíce citlivý na úèinky nikotinu 

je kardiovaskulární systém. Jestliže se zamezí akutním 
úèinkùm nikotinu, pøedejde se jeho chronickým úèinkùm. 
EFSA stanovil akceptovatelný denní pøíjem (ADI) nikotinu 
ve výši 0,0008 mg/kg tìlesné hmotnosti.

K posouzení pøíjmu nikotinu ze stravy (dietetické expo-
zice) využil EFSA údaje o obsahu 
nikotinu v houbách, které mu do-
dala Konfederace výrobcù potravin 
a nápojù v EU (CIAA). Šlo o 176 
analytických hodnot pohybujících 
se v rozmezí od 0,21 do 9,9 mg/
kg sušených hub, což odpovídá 
0,023 až 1,1 mg/kg èerstvých 
hub. Nejvyšší spotøebu hub (volnì 
rostoucích obecnì i houby Boletus 
edulis) uvedla Itálie, a to jak u do-
spìlých, tak u dìtí.

EFSA použil dostupné údaje 
k posouzení dlouhodobé i krát-
kodobé expozice, pøièemž bral 
do úvahy vysokou spotøebu hub 
v Itálii. EFSA došel k závìru, že 
z hlediska dlouhodobého je pøíjem 
nikotinu znaènì pod hodnotou 
ADI. Z hlediska krátkodobého však 

pøíjem pøekraèuje hodnotu ADI dvojnásobnì u dospìlých 
a ètyønásobnì u dìtí. To pøedstavuje nežádoucí zdravotní 
úèinky. Aby se zamezilo riziku z konzumace nikotinu obsa-
ženého v houbách, EFSA navrhnul jeho novou MRL v hou-
bách. Zatím jde o pøechodnou hodnotu, která se bude na 
základì dalšího sledování upravovat. Vìdecké stanovisko 
EFSA je základem pro práci Evropské komise na schválení 
nových limitù pro rezidua nikotinu v houbách.

EFSA Statement: Potential risks for public health 
due to the presence of nicotine in wild mushrooms. 

The EFSA Journal (2009) RN-286, 10-47
Quas

Potenciální zdravotní riziko z pøítomnosti 
nikotinu v houbách



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


