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Jsou naše potraviny bezpeèné?
Pro dnešní úvodník mne napadá paralela se slovy pana prezidenta, 

pronesenými vloni pøi jeho novoroèním projevu. Dovolím-li si jej para-
frázovat, pak bych rád jeho slova o tom, že ještì nikdy se u nás nežilo 
tak dobøe jako nyní, mírnì upravil - ještì nikdy nebyly na našem trhu tak 
bezpeèné potraviny jako dnes.

Možná to mnohým bude znít pøíliš opovážlivì. Èeští spotøebitelé se 
pravidelnì dovídají o  tom, že naši inspektoøi opìt nalezli zásilku araší-
dù kontaminovaných mykotoxiny, že guarová guma obsahovala dioxiny 
nebo že se v zeleninì objevila rezidua nìkterého pesticidu. Ano, takové 
informace se skuteènì obèas v našich zprávách z kontroly a tedy i v mé-
diích objevují. Je však potøeba se na nì dívat ze správného úhlu pohledu 
a v celém kontextu reálné situace. 

Ohlédneme-li se o takových dvacet let zpátky, pak si možná s tro-
chou pøekvapení uvìdomíme, že vìdecká a technická úroveò i v oblasti 
potravináøství byla v té nepøíliš vzdálené dobì podstatnì nižší než je 
tomu nyní. To, co dnes dokážeme moderními velmi sofistikovanými 
pøístroji ve vzorcích potravin nejen identifikovat, ale i s neuvìøitelnou 
pøesností zmìøit, bylo v té dobì nemožné. Vìdci nejen nacházejí stále 
nové a nové látky obsažené v potravinách a zkoumají jejich úèinek na 
lidské zdraví, ale souèasnì také stále pøísnìji nastavují jejich pøípustné 
limity, aby tak bylo co nejvíce sníženo jejich potenciální riziko. 

Tak pøísná omezení, jaká platí v souèasné dobì v moderním 
svìtì, však jen velmi tìžko mohou dodržovat zemì tøetího svìta. 
Odtud pochází celá øada nìkterých potravin nebo surovin pro jejich 
výrobu, které do naší zemì dovážíme. Naprostá vìtšina „záchytù“ 
nebezpeèných èi jen potenciálnì nebezpeèných potravin pochází 
z tìchto oblastí. Naše systémy na jejich zjištìní a zajištìní jsou však 
dnes natolik propracované, že jim unikne jen minimum neodpovída-
jících potravin. 

O to více informací tohoto druhu se pak zcela oprávnìnì dostává ke 
spotøebiteli. Stejnì jako v jiných oblastech života se mediálnì nejèastìji 
uplatòují informace negativní.  Opticky tak vzniká dojem, že naše obchody 
a naše jídelníèky jsou plné potravin obsahujících nebezpeèné látky. Není 
to samozøejmì pravda a proto se nenechme klamat.  Žijeme v informaèní 
dobì, která v nás vyvolává tak trochu virtuální obraz svìta. A to se týká 
i potravináøství. 

Berme proto informace o potravinách, byś nìkdy negativní, jako jedny 
z údajù, podle nichž se mùžeme rozhodovat. Èím více informací budeme 
mít, tím objektivnìjší naše rozhodování bude. Nedejme na poplašné zprá-
vy nìkterých samozvaných odborníkù na výživu a snažme se vycházet 
z kompetentních a nezávislých zdrojù. Výsledky kontrol potravin jsou 
jedním z nich. Hovoøí jasnì - potraviny na našem trhu jsou bezpeèné. 

Ing. Jakub Šebesta
ústøední øeditel SZPI
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Abstrakt
Antioxidanty, volné radikály a termíny, které se pro-

blematikou tìchto látek souvisí jako jsou antioxidaèní 
kapacita, antioxidaèní aktivita, jsou stále omílaným 
problémem. Pøedevším díky presentacím doplòkù 
stravy v médiích vyvolává toto téma dojem, že an-
tioxidanty mají výhradnì pozitivní efekt pro organis-
mus, zatím co volné radikály jsou v tìle nebezpeèné. 
Cílem tohoto èlánku je objasnit fyziologické funkce 
volných radikálù a zdùraznit dùležitost rovnováhy mezi 
antioxidanty a radikály. 

Vliv volných radikálù na organismus èlovìka a s tím 
související i otázka jejich eliminace pùsobením látek 
s antioxidaèním potenciálem je pro odborníky nejen 
lékaøských oborù velice atraktivní. Na tuto módní vlnu  
pomìrnì úspìšnì navázali i výrobci a distributoøi 
doplòkù stravy, takže zájem o volné radikály vzbudil 
pozornost i u laické veøejnosti.

I pøes pestrou nabídku nejrùznìjších doplòkù stravy  
jsou principy  pùsobení antioxidantù široké veøejnosti 
málo známé. Èasté jsou i mylné pøedstavy o absolutní 
škodlivosti radikálù a na druhou stranu absolutní pro-
spìšnosti antioxidantù.

Volné radikály jsou vysoce reaktivní látky - mohou to 
být atomy i molekuly. Vysoká reaktivita je dána nepáro-
vým elektronem ve valenèní vrstvì. Volné radikály mají 
vysokou snahu si chybìjící elektron doplnit na elektro-
nový pár a tak napadají jiné, dosud „zdravé“ molekuly. 
Pokud normální èástice reaguje s volným radikálem, 
odstartuje se øetìzec reakcí, na jehož konci je vznik 
slouèenin, který nemá formu radikálu.Rozlišují se dvì  
skupiny volných radikálù: ty, které mají ve své molekule 
kyslík jsou øazeny mezi „reaktivní formy kyslíku“ (ROS) 
a molekuly s pøítomností dusíku jsou øazeny do skupiny 
„reaktivních forem dusíku“ (RNS). Mezi reaktivní for-
my kyslíku a dusíku patøí jak volné radikály, tak látky, 
z kterých se volný radikál mùže generovat.

Volné radikály i látky s antioxidaèním pùsobením 
jsou produkovány ve všech živých buòkách. Prospìš-
nost volných radikálù, jsou-li v organismu pøítomny ve 
fyziologické míøe, je rozmanitá. Zahrnuje úèast ROS 
pøi protizánìtlivých reakcích organismu a to zejména 
pøi fagocytární likvidaci mikroorganismù èi pøi odstra-
òování odumøelé tkánì. ROS se uplatòují pøi pøestavbì 
kostní tkánì.  Reaktivní formy kyslíku i reaktivní formy 
dusíku sehrávají urèitou roli i pøi pøenosu bunìèného 
signálu. RNS pùsobí na kontrakce žaludku a ovlivòují 
støevní svalovinu. Oxid dusnatý, který se svou povahou 
øadí k RNS, ovlivòuje i erekci penisu a na tomto faktu 
je založena øada lékù, které zmíròují tuto indispozici. 

Antioxidanty a volné radikály: 
rozdìlení, jejich kapacita a aktivita
Ing. Šárka Høebíèková 

Ústav preventivního lékaøství LF MU, Brno, Státní zemìdìlská a potravináøská inspekce

Rozsah pøínosu oxidu dusnatého pro organismus zasa-
huje i do centrální nervové soustavy, kde jako bunìèný 
posel dokáže ovlivnit mimo jiné schopnost uèení, dlou-
hodobou pamìś a spánek. V kardiovaskulární soustavì 
se RNS podílejí na udržování napìtí cév, ovlivòují krevní 
tlak a  kontrakce srdce. Další z významných fyziolo-
gických funkcí oxidu dusnatého je regulace uvolòování 
hormonù štítné žlázy. Podílí se na udržování tonusu 
bronchù. Inhalace oxidu dusnatého je úspìšnou terapií 
nìkterých akutních plicních chorob. 

Za fyziologických podmínek je tvorba volných radi-
kálù i antioxidantù v rovnováze. Ideální pomìr  volných 
radikálù a antioxidantù je 1:3. Problém ale nastává pøi 
nadlimitních hladinách volných radikálù. Takovýto pa-
tofyziologický stav se nazývá „oxidaèní stres“ a je spo-
jován s øadou chorob. Vìtšina onemocnìní je spojena 
více èi ménì s vyšší hladinou tìchto látek v krevním 
séru. Na molekulární úrovni dochází i k oxidaènímu 
poškození lipidù, sacharidù, proteinù i DNA. Pùsobení 
volných radikálù na DNA se rovnìž mùže projevit na 
zlomech chromozomù. Mohou mít karcinogenní a mu-
tagenní úèinky. Volné radikály jsou spojovány s velkým 
množstvím nejrùznìjších chorobných stavù. Nìkdy je 
nadlimitní výskyt reaktivních forem kyslíku a dusíku 
doprovodným pøíznakem nemoci, jejíž prùbìh mo-
hou nepøíjemnì komplikovat. V jiných pøípadech mají 
schopnost konkrétní onemocnìní vyvolat. Mezi výètem 
onemocnìní, které jsou s oxidaèním stresem spojena, 
jednoznaènì dominují nádorová onemocnìní, srdeè-
nì-cévní choroby (ateroskleróza) a poruchy imunitního 
systému. Zajímavé je, že prokazatelnì vyšší hladiny 
radikálù byly nalezeny i v krvi pacientù s psychickým 
onemocnìním jako je deprese. Je tøeba zdùraznit, že  
se také u pooperaèních stavù a pøi úrazech zvyšuje 
hladina radikálù.

Pùvod volných radikálù je neménì rozmanitý. Mùže 
být vnitøní (endogenní), kdy je jejich produkce spjata 
napøíklad s vyšší hladinou krevního cukru nebo se sva-
lovou námahou na „kyslíkový dluh“. Mezi vnìjší faktory 
jejich vzniku se øadí pøedevším kouøení, konzumace 
alkoholu a nevhodná tepelná úprava potravin, vysoký 
pøíjem kalorií, UV záøení, zneèištìné životní prostøedí 
a mnohé další.  

Z pøedešlých informací tedy vyplývá, že na jed-
nu stranu volné radikály v organismu plní nezbyt-
nou funkci, ale pokud dojde k jejich nadprodukci, 
mùže jejich pùsobení mít až fatální následky. 
Biologické systémy si proto musely vyvinout úèinnou 
obranu proti extrémnímu množství ROS a RNS. Látky 
s antioxidaèním pùsobením uplatòují svoje protektivní 
úèinky pøi zpomalování èi úplné inhibici oxidaèních re-
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akcí, které jsou navozeny pùsobením volných radikálù, 
resp. reaktivních forem kyslíku a dusíku. Antioxidanty 
mají také schopnost opravit molekuly, které již byly 
napadeny radikály.  

Skupina antioxidantù zahrnuje pomìrnì širokou 
škálu látek, které jsou odlišné nejen chemickou 
strukturou, ale i pùvodem a koneènì i samotným 
pùsobením v organismu. Nìkteré antioxidanty jsou 
souèástí obranného systému organismu. Øadí se sem 
napøíklad rùzné enzymy (napø. superoxiddismutázy, 
glutathionperoxidázy, ve kterých jsou jako koenzymy 
zastoupeny Se, Zn a Cu, a kataláza). Jiné antioxidaèní 
látky mají svùj pùvod pøírodní, jiné mají naopak pùvod 
èistì syntetický. Látky s antioxidaèním potenciálem 
mùžeme dìlit i z hlediska jejich rozpustnosti na lipofilní 
(rozpustné v tucích) a hydrofilní (rozpustné ve vodì).  
Mezi nejznámìjší zástupce hydrofilních antioxidantù 
patøí dobøe známý vitamin C, pøíklad zástupce ze sku-
piny antioxidantù rozpustných v tucích jsou  vitamin E 
a A. Zde je na místì zdùraznit existenci úzké souvislosti 
antioxidaèní aktivity v biologickém systému a adekvátní 
výživy.

Èastá pøedstava laické veøejnosti, že antioxidanty 
jsou dostupné jen v tabletkách multivitaminù èi v ovoci 
a zeleninì,  je naštìstí zcela mylná. Antioxidaènì totiž 
pùsobí napøíklad standardizovaný extrakt z Ginkgo bi-
loba a spousta dalších látek èistì rostlinného pùvodu. 
Jak naznaèuje následující tabulka, zdroje antioxidaè-
ních látek jsou opravdu rùznorodé.

Vysoká variabilita vede i k rozdílnému antioxidaè-
nímu potenciálu, který je závislý na øadì parametrù 
mezi nimiž hraje roli interakce radikálù v biosystému 
a koncentrace daného antioxidantu. 

V nìkterých pøípadech není nutné sledovat koncen-
traci jednotlivých antioxidantù, ale relevantní je teprve 
až jejich vzájemný protioxidaèní potenciál.Jinými slo-
vy - celková síla všech antioxidaèních látek, které se 
v živém  organismu nacházejí a které spoleènì pùsobí 
proti negativním úèinkùm vysoké hladiny radikálù.  
Jedná se o tzv. antioxidaèní kapacitu. 

V živých systémech mají reakce antioxidantù 
a volných radikálù urèitý prùbìh a rychlost. Kinetika 
takovéto reakce se oznaèuje pojmem antioxidaèní 
aktivita.

Míra antioxidaèní kapacity je závislá na celé øadì 
faktorù. Jednotlivé antioxidanty jsou totiž rozdílnì 
stabilní vùèi vnìjším podmínkám (teplota, vzdušná 
oxidace, délka skladování). Je proto dobré preferovat 
konzumaci ovoce a zeleniny s maximální èerstvostí. 
Rozhoduje napøíklad rychlost zmrazení po sklizni 
atd. Bylo prokázáno, že napøíklad vitamin C (kyselina 
askorbová) je oxidován pøi kontaktu se vzduchem již 
bìhem nìkolika málo minut. Ovocné a zeleninové 
šśávy s vysokým stupnìm technologického opracování 
(dehydratace a opìtovná regenerace vodou) nejsou 
proto významným zdrojem antioxidantù. 

Druhým významným faktorem, který determinuje 
úroveò celkové antioxidaèní kapacity, je druhová sklad-
ba ovoce èi zeleniny. Barviva v rostlinách nejsou pouze 
nositeli barevnosti, ale mají i antioxidaèní potenciál a to 
velice významný. Dá se proto øíci, že èervená cibule 

Základní rozdìlení a vybraní representanti antioxidantù

Látky rostlinného pùvodu Polyfenoly 
 Silymarin
 Výtažek z jinanu dvojlaloènatého 
 (pro vysoký obsah flavonoidù jako  
 jeginkgetin) 
 Vitamin C
 Karotenoidy (karoteny a xanthofyly)
 Retinol
 Tokoferol

Endogenní antioxidanty Koenzym Q
 Melatonin
 Kataláza, laktoperoxidáza
 Superoxid dismutáza 
 Redukovaná forma glutationu 

Látky syntetického pùvodu BHA (butylhydroxyanizol) 
 BHT (butylhydroxytoulen)
 Dimethylsulfoxid
 Dimethylurea
 Selenooroganický ebselen
 Oxidy dusíku 

Farmaceutické preparáty Deriváty kyseliny 5-aminosalicylové
 Nìkterá imunomostimulancia
 Lazaroidy
 N-acetylcystein
 Inhibitory oxidáz
 Chelataèní èinidla

má vyšší antioxidaèní kapacitu než bílá, èervené zelí 
má více antioxidantù než bílé, èervené víno má vyšší 
protioxidaèní schopnost než bílé atd.

Problém je daleko rozsáhlejší: i zelenina nebo ovoce 
stejného druhu a stejného zpracování mùže mít roz-
dílnou hodnotu antioxidaèní aktivity èi kapacity. Tyto 
látky se v biologických systémech totiž syntetizují již 
bìhem zrání  a tak jejich hladiny závisí i na klimatických 
podmínkách, na množství mikroživin v pùdì a na pøí-
padných chemických ošetøeních a postøicích.

Antioxidaèní kapacita se tak stává významným 
faktorem v jakostním hodnocení potravin  z hlediska 
jejich pozitivního pùsobení na lidské zdraví zejména 
v možné prevenci tzv. civilizaèních chorob – nádoro-
vého a kardiovaskulárního onemocnìní. Byla proto 
vypracována škála  laboratorních metod pro stanovení 
celkové antioxidaèní kapacity. Její pøínos totiž nekonèí 
pouze tím, že bývá èasto využívána jako jeden z atri-
butù èerstvosti a nutrièního pøínosu potravin, ale její 
význam zaèíná èím dál tím více zasahovat i na pole 
klinické medicíny. Stejnì tak i efekt pùsobení antioxi-
dantù nedopadá pouze na pole preventivní medicíny, 
ale v poslední dobì jsou jejich úèinky pøedmìtem 
zájmu odborníkù, kterým jde o prokázání úèinku 
terapeutického. Otázka biologické odezvy po pøíjmu 
potravin s antioxidaèní kapacitou je dosud nevyjas-
nìná a nìkteré klinické studie dokonce dokazují, že 
vysoká antioxidaèní kapacita pøijímané stravy nemusí 
znamenat vysoký efekt pro lidský organismus, pro-
tože antioxidanty nemusí být ideálnì vstøebány nebo 
mohou být organismem rozdílnì využity. To je jedním 
z dùvodù, proè zatím žádný evropský ani národní 
úøad pro potraviny èi výživu nevydal žádné oficiální 
doporuèení, které by definovalo doporuèenou denní 
dávku pro celkový pøíjem antioxidantù stravou. Zdá 
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se více než pravdìpodobné, že se tato problematika 
stane èím dál tím atraktivnìjším tématem rùzných 
multidisciplinárních studií a po jejich vyhodnocení 
mùže Evropský úøad pro bezpeènost potravin vydat 
oficiální doporuèení, jak vysokou antioxidaèní kapacitu 
by mìla dosahovat strava na osobu a den. Než takové 
stanovisko bude k dispozici, musí si spotøebitel i nadále 
vystaèit s doporuèenými denními dávkami pro minerální 
látky a vitaminy a to nejlépe z ovoce a zeleniny, kde se 
nacházejí látky s antioxidaèním potenciálem v nejdo-
stupnìjší možné formì.
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Pøestože se dnes mnoho služebních i soukromých 
setkání odehrává za jídelním stolem, mnozí z nás si 
základní pravidla a zásady spoleèenského chování pøi 
této pøíležitosti nikdy neosvojili nebo na nì již zapomnìli. 
Pro zájemce o sociální chování a profesionální image 
nachystal pøední svìtový odborník na problematiku 
pøesvìdèování Amerièan Dave Lakhami, na dvì desítky 
struèných nejaktuálnìjších a nejcennìjších typù pro 
stolování na úrovni (Pøesvìdèování/Umìní dosáhnout 
svého, Management Press, Praha 2008).

 Když sedíte za stolem, pak váš je talíøek na peèivo 
nalevo a sklenka na vodu napravo.

 Ubrousek si položíte na klín po usednutí anebo když 
tak uèiní hostitel.

 Ubrousek v klínì je položen záhybem kupøedu.
 Je to ubrousek, nikoli hadr na špínu. Použijte ho pro 

otøení prstù nebo úst, cokoli jiného vyžaduje odchod 
na toaletu.

 Je to ubrousek, nikoli kapesník, takže do nìj nesmr-
kat. Tedy, u stolu se nikdy nesmrká.

 Pokud se potøebujete oèistit, zajdìte na toaletu. To 
se týká i pøípadù, kdy si jídlem zneèistíme obleèení.

 Vìci jako peèivo a ochucovadla nabídneme nejprve 
ostatním, pak se obsloužíme sami.

 Hostitel platí. Teèka.
 Nechcete-li zápolit s úètem, pøijdete døív než ostatní 

a pøedáte personálu svou kreditní kartu s pokynem, 
aby vám pøipravili úèet na závìr veèeøe.

 Pøi rozesazování hostù má nejváženìjší osoba právo 
na nejlepší místo – to, odkud je nejlepší výhled.

 Když nìkoho zvete na obìd nebo na veèeøi, musíte 
navrhnout restauraci. Pokud to je možné, zjistit ještì 
pøedtím jakou kuchyni host preferuje.

 Mobilní telefony by mìly být vypnuté anebo na vibraci. 
Pøi jídle je ale nezvedáme ani sami nevoláme.

 Vidlièky by vždycky mìly být používány levou rukou, 
i praváky.

 Vidlièku nikdy nesmíme držet jako dýku, se zuby ob-
rácenými smìrem k tìlu. Mìla by vám spoèívat v dlani 
tak, aby zuby vycházely mezi palcem a ukazováèkem. 

Základní pravidla spoleèenského chování pøi stolování

Když ruku zavøete a otoèíte dlaní dolu, prohnutá èást 
vidlièky musí být pod bøíškem ukazováku.

 Nùž by nemìl být používán jako pila. Používejte jemné 
pohyby, pøitahujte jej násadou smìrem k sobì. Jestli 
to nejde, požádejte o ostøejší nùž.

 Jak praví oficiální etiketa, o pracovních záležitostech 
se zaène mluvit až poté, co byly uklizeny talíøky od 
pøedkrmu. Tohle bohužel ve vìtšinì pøípadù není moc 
praktické, èasu je málo, obzvlášś pøi obìdì.

 Teoreticky platí, že zhruba tøetinu èasu bychom mìli 
vìnovat jiným než obchodním záležitostem, pak tøetinu 
byznysu a nakonec zase tøetinu nìèemu jinému. Na 
závìr jídla pak zopakujte, co má každý udìlat.

 Nauète se podávat ruku. Platí, že dlaò jde k dlani, 
palce se zaklesnou a prsty sevøou dlaò toho druhého. 
Rukou potøeseme nahoru a dolù dvakrát až tøikrát. 
Platí stejnì pro muže i pro ženy.

 I když stále platí, že zdvoøilé je, když muž pøi pøíchodu 
èi odchodu ženy povstane, není to striktnì vyžadová-
no, zvláštì v pracovním prostøedí.

 Pokud se objeví problém s jídlem nebo s úètem, 
neøešte jej u stolu. Omluvte se a jdìte si promluvit 
s obsluhou nebo s vedoucím restaurace.

 Závìrem: Pamatujte, že ne každý se chová podle 
pravidel spoleèenského chování, ale prakticky každý 
si všimne jejich porušení.

(Vybral: - tes -)
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Prevence obezity u ženy po pøechodu 
Prof. MUDr. Josef Šimek, DrSc.
Ústav fyziologie LFUK Hradec Králové

Abstrakt
Obezita po pøechodu pøedstavuje stav provázený 

zdravotními riziky. Pøedcházet této obezitì je možné 
dlouhodobým dodržováním vhodnì sestavené diety. Je 
uveden pøíklad z USA, pøi kterém témìø 20.000 post-
menopauzálních žen doplòovalo svoji stravu dennì po 
7 let o pìt i více dávek zeleniny, ovoce a vícezrnných 
pekárenských výrobkù. Souèasnì tyto ženy omezovaly 
pøíjem tuku. Výsledky ukázaly, že omezování pøijímané 
tukové dávky semá týkat živoèišného tuku a nikoliv tuku 
rostlinného. Dále se prokázala výhoda rostlinné stravy 
obsahující vlákninu pøi sestavování nízkoenergetických 
jídel. Pozitivnì se projevilo i uplatnìní konzumace dras-
líku z  rostlinných potravin pøi pøedcházení nadmìrného 
zvýšení krevního tlaku.

U ženy se pøed 50. rokem vìku snižuje ve vajeènících 
tvorba pohlavních hormonù, estrogenù a progesteronu. 
V souvislosti s tìmito zmìnami se menstruaèní cykly 
stávají nepravidelnými. Nastává období pøechodu, kli-
makterium. Stav, kdy se u ženy menstruaèní cykly zcela 
zastaví, se nazývá menopauza. Jedná se o pøirozené 
fyziologické zmìny, ke kterým není tøeba pøistupovat 
s obavami. Zdravé tìlo ženy se se zmìnami souvisejícími 
s pøechodem a menopauzou dovede dobøe vyrovnat. 
Období po pøechodu pøináší však pøesto i urèitá zdravotní 
rizika. Tìm mùže žena, je-li o nich vèas informována, úèin-
nì pøedcházet. Jedním z rizik, která mohou zdraví ženy 
v období po pøechodu vážnìji ohrozit, je vývoj obezity. 
A právì tomuto problému se budeme v našem èlánku 
podrobnìji vìnovat.

V období pohlavní dospìlosti estrogeny  pùsobí na 
øadu tkání a funkcí ženského  tìla, vèetnì cévního sys-
tému (snižují hladinu cholesterolu v krvi, upravují skladbu 
krevních tukù a pøíznivì ovlivòují cévní stìnu). Ale po 
pøechodu, kdy tvorba estrogenù ve vajeènících skonèila, 
jejich ochranný vliv na cévní systém ustává. Zajistit dobrý 
stav cév a tak pøedejít nežádoucímu rozvoji aterosklerózy 
mùže po menopauze napomoci mimo jiné také vhodnì 
sestavená výživa.

Výstražným podnìtem pro zvažování úprav výživy 
mùže být seznámení s odlišnostmi obezity po pøechodu 
od obezity støedního vìku. Zatímco se u ženy støedního 
vìku pøebyteèný tuk nalézá témìø výluènì v podkoží, po 
pøechodu se jeho znaèná èást ukládá v útrobách bøišní 
oblasti (viscerální, útrobní tuk), tedy v místech, která jsou 
typická pro mužskou obezitu. Útrobní tuk se však na rozdíl 
od tuku podkožního vyznaèuje metabolizmem, který je 
pro ženu po pøechodu nevýhodný. Podporuje zvyšování  
cholesterolu v krvi, což spolu s nepøíznivým vývojem  krev-
ních tukù vede k urychlenému rozvoji aterosklerózy. Tyto 
zmìny zpravidla provází èasto obtížnì korigovatelný rùst 
krevního tlaku. U takto postižené ženy roste riziko cévních 
komplikací, jakými jsou srdeèní infarkt a mozková mrtvice. 
Ne nadarmo se øíká, že žena po pøechodu, co se týèe roz-
voje aterosklerózy a jejích nepøíznivých následkù, dohání 
muže. Bohužel ho èasto i pøedhání. Metabolická aktivita 
útrobního tuku vytváøí rovnìž podmínky pro snazší vznik 
cukrovky a rozvoj zánìtlivých zmìn, které provázejí postižení 
ledvin, oèní sítnice, kloubù, ale i Alzheimerovou chorobu. 
Vážným varováním pro starší ženu je též poznatek, že obezita 

po pøechodu pøedstavuje vìtší riziko pro vznik rakoviny prsu 
než obezita u žen støedního vìku.

Z dosud uvedeného je zøejmé, že po pøechodu by 
se mìla žena aktivnì snažit vìtšímu rùstu tìlesné hmot-
nosti pøedejít. Mùže se to podaøit, ale jak uvidíme níže, 
jen dùsledným dlouhodobým dodržováním vhodného 
stravovacího režimu. Na pomoc tomuto tvrzení pøichází 
èlánek zveøejnìný v roce 2006 v odborném èasopise 
Americké lékaøské spoleènosti JAMA 2006, 195: 39-49. 
Èlánek byl nazván „Vliv stravy s nízkým obsahem tuku na 
zmìny hmotnosti bìhem sedmi let sledování.“ Èlánek 
informuje o výsledcích pozorování, do kterých bylo v USA 
zapojeno nìkolik univerzit a dalších odborných pracovišś. 
Cílem sledování, kterých se zúèastnilo 50 000 žen, stáøí 
50–79 rokù, bylo zjistit, jak ovlivní tìlesnou hmotnost 
dlouhodobý pøíjem diety s omezeným množstvím tuku 
a naopak zvýšeným obsahem sacharidù. Pozorování byla 
pøíspìvkem do diskuze o tom, co je nejpravdìpodobnìjší 
pøíèinou vysokého výskytu obezity u starších žen v USA. 
Mìla být též odpovìdí na èasto vyslovovaný kritický ná-
zor, že pøíèinou èasté obezity je nejspíše vysoký pøíjem 
sacharidù. Ženám v intervenèní skupinì byly pøedloženy 
následující jednoduché instrukce. Na rozdíl od bìžných 
výživových zvyklostí, které preferují spíše jednoduché 
sacharidy (napøíklad cukrem slazené nápoje) a pekaø-
ské výrobky zhotovené z  bílé mouky, bylo 19 541 žen 
požádáno, aby dennì po dobu sedmi let konzumovaly 
pìt i více dávek ovoce a zeleniny a šest i více dávek ce-
lozrnných pekaøských výrobkù. Ženy byly rovnìž vyzvány, 
aby omezily množství pøijímaného tuku pøibližnì na 20 % 
celkové potravou pøijímané energie. Druhá, o nìco vìtší 
èást žen, která sloužila jako kontrolní skupina, se mìla 
stravovat podle vlastního uvážení. Jako vodítko jim slou-
žila brožura vìnovaná otázkám správné výživy. Ženám 
obou sledovaných skupin bylo též doporuèeno, aby se 
do omezování množství pøijímané potravy nenutily.

U žen v intervenèní skupinì, které po sedm let dodr-
žovaly výše uvedené dietní úpravy, se tìlesná hmotnost 
nezvyšovala. Zaznamenána byla spíše tendence k jejímu 
mírnému snižování. U druhé, kontrolní skupiny byl rùst 
tìlesné hmotnosti, byś nevelký, pozorován. Výsledky uve-
dených pozorování je možno vzhledem k jejich rozsahu, 
délce trvání a peèlivému monitorování všech zaøazených 
úèastnic pokládat za pøesvìdèivé. Bylo prokázáno, že 
se v pøedcházení obezity osvìdèuje dieta se zvýšeným 
podílem rostlinných potravin a s omezeným množstvím 
pøijímaného tuku. Podrobnìjší analýza tìchto dietních 
úèinkù nebyla však v publikaci shrnující výsledky po-
zorování uvedena. Pro ženy, které by chtìly popsaný 
postup k zábranì vývoje obezity využít, pøipojujeme 
proto nìkolik užiteèných informací. První z nich je vìno-
vána doporuèení podstatnì omezit množství pøijímaného 
tuku. Nesprávný pøístup k tomuto požadavku mùže mít 
totiž u diety, která má být podávána po dlouhou dobu, 
nepøíznivé zdravotní dùsledky.

Tuk obsažený v potravì se bìžnì skládá ze dvou slo-
žek. Z tuku živoèišného, který poskytuje tìlu pøevážnì 
nasycené mastné kyseliny (MK) podporující rùst tìlesné 
hmotnosti, a z tuku rostlinného, který je zdrojem pøede-
vším nenasycených MK, které se na zvyšování tìlesné 
hmotnosti za bìžných okolností prakticky tolik nepodílejí 



Výživa a potraviny 2/2009

34

(pøestože kalorická hodnota u tukù živoèišných i rostlin-
ných je podobná). Doporuèuje se, aby se živoèišný tuk 
na celkovém množství dennì pøijímaného tuku podílel 
z ménì jak jedné tøetiny a tuk rostlinný z více jak dvou 
tøetin. Nutno dodat, že toto doporuèení nebývá dodržo-
váno. Živoèišný tuk tvoøí zpravidla znaènou èást pøijímané 
tukové dávky, což není pro zdraví výhodné. Mimo jiné 
též proto, že obsahuje cholesterol, který v tìle podpo-
ruje rozvoj aterosklerózy. Je tedy zøejmé, že pøi váhové 
redukci nebo pøi pøedcházení obezitì je tøeba omezovat 
živoèišný tuk pøedevším. Existuje však nebezpeèí, že pøi 
vìtším omezování konzumace tuku mùže dojít i ke krácení 
množství pøijímaného tuku rostlinného. To ale u diety, 
jejíž pùsobení má být dlouhodobé, 
není namístì. Dodejme, že ani 
s úplným vyøazením živoèišného 
tuku z potravy nelze souhlasit. A to 
nejen z kulinárních dùvodù, hlavnì 
však proto, že poskytuje tìlu v tuku 
rozpustné vitaminy.

Obraśme nyní pozornost k tuku 
rostlinnému, který je pro tìlo zdro-
jem nenasycených MK. O tìchto 
kyselinách je známo, že plní v tìle 
øadu významných úloh. Pøevážná 
èást úèinkù nenasycených MK, 
které nám rostlinný tuk poskytuje, 
je pro starší osoby velmi prospìš-
ná. Uveïme si ve struènosti pøíkla-
dy tìchto úèinkù.

Kyselina olejová, je-li pøijímá-
na v dostateèném množství, což 
pøedstavuje témìø polovinu celkové 
denní tukové dávky, brzdí rozvoj 
aterosklerózy. Výhodnými zdroji 
této kyseliny jsou olej olivový a též 
olej øepkový. Tìlo si dovede tuto 
kyselinu zèásti samo vytvoøit. Další dvì nenasycené MK, 
kyselinu linolovou a kyselinu linolenovou, nazýváme ne-
zbytnými (esenciálními) MK, protože si tìlo tyto kyseliny 
nedovede samo vytvoøit a  je na jejich pøívodu potravou 
plnì závislé. I když se má pøíjem tìchto kyselin na celkové 
tukové dávce podílet jen z necelé jedné tøetiny, jejich 
úèinky v tìle jsou velmi široké. Kyselina linolová, jejímž 
hlavním zdrojem je olej sluneènicový, snižuje hladinu cho-
lesterolu v krvi. Kyselina linolenová vykazuje protizánìtlivý 
úèinek, což je zvláštì výhodné u chronických zánìtlivých 
stavù, napøíklad kloubních. K dalším užiteèným úèinkùm 
této kyseliny patøí snižování hladiny triacylglycerolù v krvi, 
omezování krevní srážlivosti a ochrana pøed srdeèní 
arytmií, nepravidelnou srdeèní akcí. Kyselina linolenová 
se též pøíznivì uplatòuje v pøedcházení cukrovky a nìkte-
rých druhù rakoviny. Zdrojem kyseliny linolenové je olej 
øepkový, olej sójový a též olej lnìný. Vhodným zdrojem 
úèinných vícenenasycených MK odvozených od kyseliny 
linolenové  je rybí tuk. Úèinky výše uvedené kyseliny 
linolové jsou zèásti opaèné než právì uvedené úèinky ky-
seliny linolenové. Pøesto musí mít tìlo obì kyseliny trvale 
k dispozici. Aby se úèinky kyseliny linolenové, které jsou 
zvláštì výhodné pro starší osoby, mohly v tìle prosadit, 
je tøeba pøijímat potravou kyselinu linolovou a kyselinu 
linolenovou ve vhodném vzájemném pomìru, pøibližnì 
5:1. Nadmìrný pøíjem kyseliny linolové je pro starší osoby 
zdravotnì nevýhodný.

Èást nenasycených MK mùžeme získat konzumací 
margarínù zhotovených z rostlinných olejù. Vybírat si však 
musíme margaríny s výraznì sníženým obsahem trans-

mastných kyselin (viz údaje na obalech), o kterých je 
známo, že zvyšují riziko srdeènì cévních onemocnìní. 

Druhá informace se týká výhod, které rostlinná strava 
poskytuje pøi zhotovování pokrmù o nižším energetickém 
obsahu. Na tom se podílí i nestravitelná vláknina. Ta kromì 
toho, že zvyšuje objem potravy a snižuje její energetický 
obsah, se výhodnì uplatòuje i pøi pøedcházení cukrovky, 
vysokého krevního tlaku, zácpy a rakoviny tlustého støeva.      

Zaøazením rostlinných potravin do výživy se energetic-
ký obsah potravy pøíliš nezvýší. Zato roste jejich objem, 
což s sebou pro pùsobení diety urèené k prevenci obezity 
pøináší nesporné výhody. Umožòuje to sestavovat pokr-
my tak, aby pøes svùj zvìtšený objem, vykazovaly nízký 

obsah energie. A to i pøi zaøazení 
do potravy pøimìøeného množství 
tuku rostlinného pùvodu a ma-
lého množství tuku živoèišného. 
Pravidelná konzumace potravy se 
sníženou energetickou denzitou 
tak zabraòuje rùstu tìlesné hmot-
nosti. Uveïme si konkrétní pøíklad 
potravy s tímto úèinkem.

Na ostrovì Krétì ve Støedozem-
ním moøi, tedy v oblasti, kde se lidé 
bìžnì živí potravou pro kterou se 
ujal název „støedomoøská dieta“, 
energetická hodnota 1 g obìda 
o celkové hmotnosti pøibližnì 
800 g èiní jen 3,4 kJ. Ve srovnání 
s tím energetická hodnota 1 g na-
šeho obìda, typického složením 
pro tak zvanou „západní dietu“ 
o hmotnosti pøibližnì 300 g se 
pohybuje od 9,5–12,5 kJ. Ener-
getická hodnota celého obìda na 
Krétì (270 kJ) je jen o málo nižší 
než energetická hodnota bìžného 

obìda (285–375 kJ) v ekonomicky rozvinutých zemích 
západního svìta. Vezmeme-li však do úvahy znaènou 
rozdílnost v celkové hmotnosti tìchto obìdù, je zøejmé, 
že pøejíst se obìdem na Krétì a tak zbyteènì zvyšovat 
svoji tìlesnou hmotnost, je podstatnì obtížnìjší. Dodej-
me, že potrava konzumovaná na Krétì, je z valné èásti 
složena z rostlinných složek (baklažán, èesnek, kapusta, 
citrusové ovoce a další). Významnou složkou souèástí 
této stravy jsou též olivový olej, chléb, sýr, ryby.

Z mnoha kladných úèinkù, kterými rostlinná strava 
pøíznivì ovlivòuje lidské zdraví, pokládáme za vhodné 
na závìr našeho èlánku zvláštì upozornit na pùsobení 
draslíku. Tato minerální látka, jejímž zdrojem pro naše 
tìlo jsou hlavnì rostlinné potraviny, se u žen v období po 
menopauze uplatòuje v pøedcházení rùstu krevního tlaku 
a následných komplikací. Pùsobením draslíku je sníženo 
i riziko náhlých srdeèních arytmií. Draslík, je-li pøijímán 
v dostateèném množství, omezuje též ztráty vápníku 
moèí, což se pøíznivì uplatòuje v prevenci osteoporózy 
(mìknutí kostí). Zdùraznit je však opìt tøeba, že dosažení 
uvedených výhodných úèinkù draslíku je pøímo závislé na 
velikosti konzumace rostlinné stravy. Nejvíce draslíku je 
obsaženo v sójové mouce, banánech, meruòkách, bram-
borách, rajèatech a ve všech druzích listové zeleniny.

Množství draslíku, potø  ebné pro dosažení optimálního 
úèinku v tìle ozøejmí následující úvaha. Úvodem je tøeba 
uvést, že pøi ovlivòování krevního tlaku má draslík v tìle 
silného protihráèe a tím je sodík. Ten na rozdíl od draslíku 
krevní tlak zvyšuje. Pøi hledání odpovìdi na potøebné 
množství draslíku v potravì je proto tøeba vzít do úvahy 
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Problematika veøejného zdraví je natolik závažná 
a komplexní, že by se tìžko dala shrnout v jednom èlánku. 
Pro analýzu bylo zvoleno téma týkající se nedílné souèásti 
veøejného zdraví, kterou bezesporu konzumace alkoholu 
je. U samotné konzumace alkoholu jsou podstatné zpù-
soby, motivy, frekvence a objem konzumace. Významnou 
roli hraje též o jaký alkoholický nápoj se jedná a tudíž 
v jaké formì je alkohol konzumován.

Cílem našeho výzkumu bylo zmapování spotøebního 
chování v oblasti konzumace piva. Cílovou skupinou, na 
kterou byl tento výzkum zamìøen, byli vysokoškolští stu-
denti (muži i ženy). Tato skupina byla zvolena pøedevším 
kvùli ovìøení èastého názoru prezentovaného v literatuøe, 
že alkoholickým nápojem první volby u studentù vysokých 
škol je pivo. Pøedpokládali jsme, že toto tvrzení bude prav-
divé, obzvláštì v zemi s vyspìlou pivní tradicí a kulturou, 
a proto jsme do dotazníku rovnou zaøadili i otázky spojené 
s vlastní konzumací piva. Pøi mapování spotøebních návykù 
nás také zajímalo, nakolik jsou konzumenti piva ochotni 
zmìnit svoji spotøebu pøi rùstu ceny piva o 10% a jak by 
se zmìnila spotøeba/postoj ke konzumaci piva, kdyby byla 
konzumentùm podána zevrubná informace o škodlivosti al-
koholu, tj. konzument by se stal pouèeným spotøebitelem. 
Dále nás zajímal postoj respondentù k pivu jako alkoholic-
kému nápoji, zda respondenti pivo vnímají jako významný 
zdroj energie a zda pivo dle jejich názoru obsahuje zdraví 
prospìšné/škodlivé látky a jaké to podle nich jsou. 

Analýza konzumace piva 
vysokoškolských studentù 
Ing. Jana Dostálova1, Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc.2, Tomáš Horák1, 
Josef Záhorský2

1Ústav ekonomiky a øízení VŠCHT, Praha 
2Ústav chemie a analýzy potravin VŠCHT, Praha

Jako metodu sbìru informací jsme zvolili dotazníkové 
šetøení. Dotazník byl vyplnìn celkem 287 respondenty 
(174 žen a 113 mužù).

Abychom mohli vyhodnotit, zda studenti konzumují 
pivo v nadmìrné míøe, uvádíme denní tolerované dávky 
alkoholu. Podle Spoleènosti pro výživu (vydáno v roce 
2004 jako souèást Výživových doporuèení pro oby-
vatelstvo ÈR) je to pro muže 30 g alkoholu (pøibližnì 
300 ml vína nebo 0,8 l piva nebo 70 ml lihoviny) a pro 
ženy 20 g (pøibližnì 200 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 
50 ml lihoviny). 

Americká výživová doporuèení dle Dietary Guidelines 
for Americans 2005 uvádìjí tyto hodnoty: do jednoho 
„drinku“ pro ženy a do dvou „drinkù“ pro muže za den (1 
„drink“ obsahuje 12 g alkoholu). V pøípadì piva se jedním 
„drinkem“rozumí 12 fluid ounces piva tj. cca 1 malé pivo.  
Nyní již podrobnìji ke zjištìným výsledkùm prùzkumu. 

Frekvence konzumace piva. 96 % mužù a 81 % 
žen uvedlo, že konzumují pivo. Nejvíce studentù (mužù) 
konzumuje pivo 1-2x týdnì (celkem 39 %). Na druhém 
místì je skupina relativnì „silných konzumentù“, kteøí pivo 
konzumují 3-6x týdnì (30%). 17 % studentù konzumuje 
pivo 1–3x mìsíènì. Ménì než jednou mìsíènì konzumu-
je pivo 10 % mužù. Nejmenší skupinu tvoøí studenti pijící 
pivo každý den (pouze 4 %). 

U studentek je nejsilnìji zastoupená skupina podobnì 
jako u studentù 1–2x týdnì  (35 %), ale druhá nejèastìjší 

i spotøebu a úèinek sodíku. Zdrojem sodíku v potravì je 
pøedevším kuchyòská sùl (NaCl), bìžnì užívaná pøi pøí-
pravì pokrmù. Až 80 % soli získáváme z chleba a dalšího 
peèiva, uzenáøských výrobkù, slaniny, sýrù, solených ryb 
a rùzných omáèek. Pøíjem soli je v naší populaci vysoký, 
èiní až 10 g za den, ale i více. Právì s tím do znaèné míry 
souvisí i èetný výskyt zvýšeného krevního tlaku a s ním 
spojených komplikací. Pøi tom je známo, že staèí pøijímat 
ménì jak 3 g soli za den, aniž by došlo k nìjaké újmì 
na zdraví. U osob, které konzumují dennì ménì než 3 g 
soli (ménì jak 1,2 g sodíku), se hypertenze prakticky 
nevyskytuje. Naproti tomu tam, kde je prùmìrný denní 
pøíjem soli vyšší než 6 g (více jak 2,5 g sodíku), je výskyt 
vysokého krevního tlaku èastý. Doporuèuje se proto, aby 
u dospìlých osob denní pøíjem soli nepøekraèoval 6 g 
(2,5 g sodíku) a u osob vyššího vìku 4 g (1,5 g sodíku). 
U našich prapøedkù, jejichž výživa se ve znaèné míøe opí-
rala o prostou, nerafinovanou rostlinnou stravu, se pøíjem 
soli pohyboval okolo 1 g za den. Tomu odpovídal i velmi 
nízký pøíjem sodíku. Zato pøíjem draslíku byl u našich 
prapøedkù pomìrnì vysoký, èinil až 8 g za den. Pøíjem 
draslíku tak znaènì pøevažoval nad pøíjmem sodíku. 
V souèasné dobì je tomu naopak. V dùsledku pomìrnì 
nízké spotøeby ovoce, zeleniny a celozrnných pekáren-
ských výrobkù, rafinace potravin i znaèných kulinárních 
úprav se pøíjem draslíku pohybuje v rozmezí 1,5–3 g za 

den. Rozdíly v konzumaci draslíku a sodíku dnes, oproti 
minulosti, jsou znaèné a pro zdraví souèasného èlovìka 
nevýhodné. Nyní se proto doporuèuje, aby u dospìlého 
èlovìka spotøeba draslíku èinila pøibližnì 4,5 g za den 
a spotøeba sodíku 1,5 g za den. Spotøeba draslíku by 
tedy mìla být až tøikrát  vìtší než spotøeba sodíku. Výživa 
v prùmyslovì vyspìlých zemích, ke kterým rovnìž patøí-
me, však za tímto požadavkem doposud zaostává. I z této 
poslední pøedložené úvahy vyplývá nezbytnost pravidelné 
konzumace vìtšího množství rostlinných potravin, než na 
jaké jsme byli donedávna zvyklí.
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odpovìï byla 1–3x mìsíènì (28 %). Dále pak 20 % žen 
pije pivo 3 - 6x týdnì, 16 % ménì jak jednou mìsíènì a pou-
hé jedno procento respondentek pije pivo každý den.

Velikost konzumace piva. Spotøebitelé byli dotazováni 
na velikost jejich spotøeby „kolik obvykle pijete?“, myšle-
no na jedno posezení. Muži i ženy pijí na jedno posezení 
nejèastìji 2-3 piva. U mužù je to 47 % a u žen 55 %. Pouze 
jedno pivo si dá 19 % mužù a 32 % žen. 4 až 5 piv na jedno 
posezení vypije 28 % mužù a 11 % žen. Pouze 2 % žen a 6 % 
mužù vypije pøi jedné konzumaci 6 a více piv. 

U konzumace nealkoholického piva je situace následu-
jící. Celkem 21 % všech respondentù pije nealkoholické 
pivo. Pokud bereme v úvahu pouze konzumenty piva, 
pak se podíl respondentù, kteøí pijí nealkoholické pivo, 
zvýší na 24 %. Nejvíce konzumentù pije nealkoholické 
pivo 1x mìsíènì, následuje druhá nejpoèetnìjší skupina 
spotøebitelù, kteøí pijí nealko pivo 2x mìsíènì.

Nejèastìjším dùvodem konzumace nealkoholického 
piva je øízení automobilu. Druhým významným dùvodem 
jsou pracovní èi studijní povinnosti. Nealkoholické pivo 
PITO se vyrábí již od roku 1975, ale nebylo zdaleka tolik 
oblíbené a konzumované jako dnes. Je to dáno tím, že 
více lidí potøebuje ke své práci auto a nemohou si dovolit 
kvùli své práci pøijít o øidièský prùkaz. Konzumace neal-
koholického piva je stále na vzestupu a nìkteré pivovary 
zareagovaly na zvýšenou poptávku zavedením toèeného 
nealkoholického piva do restaurací.

Má konzumace piva vliv na zdravotní stav? 87 % 
všech respondentù odpovìdìlo ano, konzumace piva 
má vliv na zdravotní stav. 8 % si myslí, že konzumace piva 
nemá vliv na zdravotní stav a 5 % neví.

Následovala otázka „Pokud ano, jaký?“. 55 % všech 
respondentù odpovìdìlo, že negativní. 26 % všech re-
spondentù si myslí, že má pozitivní vliv na zdravotní stav 
a 19 % si myslí, že neutrální. 

Další otázka zkoumala, zda respondenti považují pivo 
za alkoholický nápoj. 94 % všech respondentù odpovì-
dìlo ano, pivo považují za alkoholický nápoj a 6 % ho za 
alkoholický nápoj nepovažuje. 

Dále jsme se ptali, zda respondenti vnímají pivo jako 
významný zdroj energie. 59 % všech respondentù odpo-
vìdìlo, že ano, 27 % ne a 14 % neví.

Obsahuje pivo zdraví prospìšné/škodlivé látky? 
82 % uvedlo, že pivo obsahuje zdraví prospìšné látky. 
Nejèastìji byly uvádìny tyto látky: vitaminy skupiny B 
(62 % respondentù), minerální látky (17 % respondentù), 
alkohol, antioxidanty, bílkoviny, sacharidy, chmel, flavo-
noidy. 6 % uvedlo, že pivo neobsahuje zdraví prospìšné 
látky a 12 % neví.

53 % respondentù se domnívá, že pivo obsahuje zdraví 
škodlivé látky. Nejèastìji byly uvádìny tyto látky: alkohol 
(41 % respondentù), sacharidy (7 % respondentù), akry-
lamid, tøísloviny. 20 % respondentù se domnívá, že pivo 
neobsahuje zdraví škodlivé látky a 27 % neví. 

Pro srovnání uvádíme zdraví prospìšné a zdraví škod-
livé látky v pivu, které se nejèastìji uvádìjí v literatuøe 
(viz. tab.).

Snížení konzumace piva vlivem podání detailních 
informacích o škodlivosti alkoholu/vlivem rùstu cen. 
Lze øíci, že poskytnutí informací o škodlivosti alkoholu 
nemá zásadnìjší vliv na snížení spotøeby piva u respon-
dentù. Dùvodem je pøedevším fakt, že vìtšina studentù 
nepovažuje míru, v jaké konzumuje pivo, za nìjak zdraví 
nebezpeènou. Jinými slovy byla nejèastìjší odpovìï 
typu: „piju tak málo piva, že mi to nemùže nijak škodit“. 
Svojí spotøebu by snížilo pouze 13 % respondentù, 7 % 
neví a spotøebu by nesnížilo 80 %. 

Co se týèe vlivu rùstu ceny piva o 10 % na objem 
konzumovaného množství vysokoškolskými studenty, 
výsledky ukazují, že pivovary se nemusí u skupiny 
vysokoškolských studentù obávat výrazného snížení 
spotøeby. Celkem 82 % respondentù by svou spotøebu 
vùbec nezmìnilo. Zbývajících 18 % respondentù by sice 
svou spotøebu snížilo ovšem ne nijak dramaticky (obvykle 
nejvýše o 10 %).

Studenti se obvykle domnívají, že pijí jen malé množství 
piva, proto by zvýšení ceny piva  o 10 % nemìlo velký 
vliv na zmìnu jejich finanèní situace. Jako další dùvod 
studenti uvedli fakt, že i po zdražení o 10 % bude pivo 
stále cenovì nejvýhodnìjším nápojem nabízeným v hos-
podách a restauracích.

Shrnutí
Pivo konzumuje 96 % mužù a 81 % žen. Nejvíce studentù 

i studentek konzumuje pivo 1-2x týdnì. Nejèastìji kon-
zumují na jedno posezení 2–3 piva. Cca ¾ respondentù 
vùbec nepije nealkoholické pivo. Dùvodem konzumace 
nealkoholického piva je øízení automobilu nebo pracovní 
a studijní povinnosti. Vìtšina respondentù uvedla negativní 
vliv alkoholických nápojù na zdraví. Na objem konzumace 
piva u vìtšiny studentù a studentek nemá podání po-
drobných informací o škodlivosti alkoholu žádný vliv. Na 
objem konzumace piva u vìtšiny studentù a studentek 
nemá zvýšení ceny žádný vliv. Závažným zjištìním však 
je, že 68 % (118) žen a 81 % (92) mužù pøekraèuje pøi 
jedné konzumaci podle Výživových doporuèení pro 
obyvatelstvo ÈR tolerovanou denní dávku alkoholu. 
Tato skuteènost je dobrou zprávou pro výrobce piva, ale 
špatnou pro lékaøe a spoleènost obecnì.
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Anotace:
V èlánku jsou prezentovány a shrnuty závìry z výzkumu, který byl 
proveden na Ústavu ekonomiky a øízení a Ústavu chemie a analýzy 
potravin VŠCHT. Zámìrem bylo provést dotazníkové šetøení, ve kterém 
byli osloveni studenti vysokých škol a zjistit stìžejní charakteristiky kon-
zumace piva tohoto segmentu. Zcela se potvrdil prvotní pøedpoklad, 
že pivo je alkoholickým nápojem první volby v tomto segmentu.

Analysis of University Students  Beer Consumption 
In this article the authors emphasises the results of their own research 
performed at Department of Economics and Management and De-
partment of Food Chemistry and Analysis ICT Prague. The purpose of 
this research was discovering the most important consumer habits of 
beer consumption. The target group of this research were students of 
universities in Czech Republic. Hypothesis, that beer is the alcoholical 
drink of the first choice by university students, was confirmed.

Zdraví prospìšné a zdraví škodlivé látky v pivu
 Zdraví prospìšné Zdraví škodlivé
 Vitaminy Alkoholy a aldehydy
 Minerální látky Biogenní aminy
 Bílkoviny Heterocyklické aromatické aminy
 Polypeptidy Ethylkarbamát (uretan)
 Aminokyseliny Tìžké kovy
 Organické kyseliny Mykotoxiny
 Fenolové látky Dusiènany, dusitany
 Hoøké látky chmele Rezidua pesticidù, fungicidù a herbicidù
 Sacharidy 3,4-benzpyren 
 Vláknina N-nitrosaminy
 CO

2
 CO
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Abstrakt 
Komerènì dostupné rostlinné smìsi, které se 

používají k pøípravì nápojù, byly testovány z hle-
diska jejich vhodnosti k náhradì mléka v dietách 
pacientù s laktosovou intolerancí, alergií na bílko-
viny kravského mléka, celiakií nebo fenylketonurií. 
Smìsi byly použity pøi pøípravì nefermentovaných 
pudinkù a potravin fermentovaných baktériemi 
mléèného kvašení. Hodnoceny byly jejich senzoric-
ké vlastnosti. Výchozí rostlinné smìsi neobsahovaly 
látky mléèného pùvodu, avšak zákysové kultury ano 
– a tak musely být upraveny tak, aby byly vhodné 
i pro alergiky na mléèné bílkoviny. Stanoveny byly 
také koncentrace gliadinu a fenylalaninu. 

Úvod 
Udává se, že laktosovou intolerancí trpí 6–12 % 

èeské populace, z toho èást má genetický základ 
a èást je pouze doèasná (objevuje se napø. po léèbì 
antibiotiky). 

Alergie na bílkoviny kravského mléka (ABKM) se 
podle prospektivních studií s provedeným reexpoziè-
ním testem vyskytuje u 2,2–2,8 % dìtí mladších tøí let. 
Prùzkum provedený v roce 1999 v Praze konstatuje 
nemocnost v kojenecké populaci 0,66 % ABKM. Pro-
tože to je ménì než v ostatních evropských státech, 
lze soudit, že ABKM u nás není pravdìpodobnì vždy 
diagnostikována a tudíž léèena. 

Ještì nepøíznivìjší situace je v pøípadì celiakie. 
Kvalifikovaný odhad pomìru poètu nemocných ku 
celkové populaci v Èeské republice je 1:200–250, 
tj. 40 000–50 000 celiakù. V souèasné dobì je však 
diagnostikováno jen asi 10–15 % nemocných. 

Fenylketonurie postihuje pøibližnì jedno z deseti 
tisíc dìtí. 

Cílem této práce je posoudit, zda jsou komerènì 
dostupné rostlinné smìsi, které se v domácnostech 
používají jako alternativa sušeného mléka, vhodné také 
v kuchyni pro osoby trpící laktosovou intolerancí, alergií 
na mléèné bílkoviny, celiakií nebo fenylketonurií.

 
Výsledky a diskuse 

Složení rostlinných smìsí 
Komerèní rostlinné smìsi, které na èeský trh 

dodávají firmy Mogador s.r.o. a ASP Czech s.r.o., 
obsahují vìtšinou kukuøièný sirup, èásteènì ztužené 

Využití rostlinných smìsí jako alternativy 
mléka v dietách pacientù
Ing. Irena Nìmeèková1, Ing. Dana Gabrovská2, Marta Pechaèová1, Ing. Jarmila Ouhrabková2, 
Ing. Ivana Paulíèková2, Ing. Jana Rysová2, Ing. Jitka Peroutková1, Ing. Petr Roubal CSc.1

1 – MILCOM a.s.
2 – Výzkumný ústav potravináøský Praha

rostlinné oleje, tepelnì upravenou obilnou nebo 
sójovou mouku, fosforeènan draselný (regulátor 
kyselosti), emulgátory, oxid køemièitý (protispékavá 
látka), aroma, popø. také inulin, vitaminové a minerální 
preparáty, fruktosu nebo barviva. Výrobci uvádìjí, že 
rostlinné smìsi neobsahují živoèišné produkty, jsou 
bez laktosy, bez cholesterolu a bez lepku. 

Výsledky stanovení gliadinu a fenylalaninu jsou 
uvedeny v tab.1. Všechny analyzované materiály spl-
òují legislativní požadavky na bezlepkové potraviny. 
Vyhláška è. 157/2008 Sb. o potravinách urèených 
pro zvláštní výživu a o zpùsobu jejich použití udává 
limit pro obsah lepku 20 mg/kg potraviny. Legislativní 
požadavky na potraviny bez fenylalaninu (obsah fenyl-
alaninu nižší než 0,020 g/100 g výrobku) splòují pou-
ze Kokos Milk a Kukuøièný nápoj, avšak také z vìtšiny 
ostatních testovaných smìsí lze jednoduše pøipravit 
vyhovující potravinu, napø. nápoj vzniklý rozpuštìním 
10 % rostlinné smìsi ve vodì. 

Tabulka 1. 
Obsah gliadinu, lepku a fenylalaninu ve vybraných 
rostlinných smìsích 

 gliadin lepek (mg/kg) fenylalanin
 (mg/100 g) (g/100 g) (g/100 g)

Kokos Milk 0,60 12,00 0,004
Kukuøièný nápoj 0,60 12,00 0,009
Rýžový nápoj Zajíc 0,61 12,20 0,116
Sójový nápoj Zajíc Natural 0,61 12,20 0,141
Pohankový nápoj Zajíc 0,61 12,20 0,137
Soja Milk Natural 0,59 11,80 0,312
Soja Milk Extra protein 0,60 12,00 ND
ActiveMilk 0,61 12,20 0,080

ND – nestanoveno – deklarován byl vyšší obsah bílkovin ve vzorku, 
a tedy lze oèekávat vyšší obsah fenylalaninu Gliadin byl stanoven 
imunochemicky, lepek vypoèítán, fenylalanin byl stanoven metodou 
kapalinové chromatografie po rozštìpení bílkovin a peptidù kyselinou 
chlorovodíkovou. 

Pudinky z rostlinných smìsí 
Pudinky byly pøipraveny z pudinkového prášku 

rozmíchaného v 250 ml vody s pøídavkem 25 g rost-
linné smìsi a uvaøeny podle návodu. Vhodné jsou 
pro všechny sledované skupiny pacientù, vybrané 
parametry jsou shrnuty v tab. 2. Uvaøené pudinky je 
lépe konzumovat èerstvé, protože do druhého dne 
dochází k synerezi, tj. ke zmìnì prostorového uspoøá-
dání molekul škrobù, která je spojená se smršśováním 
a uvolòováním vodné fáze. 
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Fermentované nápoje z rostlinných smìsí
Zákysové kultury baktérií mléèného kvašení (na 

èeském trhu jsou dostupné i v baleních pro použití 
v domácnosti) je možné použít k naoèkování rostlin-
ných smìsí upravených podle následujícího postupu: 
100 g rostlinné smìsi se rozpustí v 550 až 900 ml 
vody (nižší podíl vody vede k lepším senzorickým 
vlastnostem za cenu vyšších nákladù na surovinu pro 
pøípravu stejného objemu nápoje) a provede se tepelné 
ošetøení – záhøev na vodní lázni na teplotu 80 °C po 
dobu 20 minut – k usmrcení vìtšiny pøítomných kon-
taminujících mikroorganismù. Poté se kultivaèní médi-
um vychladí na teplotu fermentace, pøidá se vybraná 
kultura (smetanová, jogurtová, acidofiní, probiotická 
s bifidobakteriemi, aj.) a nechá se zrát na teplém místì 
nebo v jogurtovaèi. Teplota, èas a procento oèkovací 
dávky jsou dané typem použité kultury (mesofilní nebo 
termofilní bakterie).  

Maloodbìratelùm jsou nejsnáze dostupné kultury 
v mléèném substrátu, s èímž souvisí zanesení velmi 
malých množství mléèných bílkovin a laktosy spoleènì 
s kulturou do rostlinného substrátu. Protože pacienti 
s laktosovou intolerancí mohou v omezené míøe konzu-
movat mléèné výrobky (zejména fermentované mléèné 
nápoje, jogurty a sýry, které mají nižší obsah laktosy 
než mléko), jsou fermentované nápoje z rostlinných 
smìsí z hlediska denního pøíjmu laktosy zanedbatelné 
(tab. 3). 

Odlišná situace nastává u mléèných bílkovin, je-

Tabulka 2.  Hodnocení finálních pudinkù na bázi rostlinných smìsí

Základ Sójový nápoj Rýžový Kukuøièný Oves Milk Pohankový
pudinku Zajíc Natural nápoj Zajíc nápoj   nápoj Zajíc

bílkoviny*
(g/100 g) 0,400 0,400 0,200 0,600 0,400

sacharidy* 
(g/100 g) 12,600 13,000 12,700 11,600 13,000

tuky*
(g/100 g) 2,300 1,900 2,200 1,600 1,900

energie*
(kJ/100 g) 303,6 299,200 298,8 268,2 299,200

fenylalanin
(mg/100 g) 0,014 0,012 0,001 0,020 0,014

chuś dobrá horší, velmi dobrá dobrá, pøijatelná,
  slabá pachuś  ovesná slabá pachuś

konzistence øídká hustá, dobrá 
øídká, hustá, pevná, tuhá,

   velmi dobrá trochu lepivá rozpraskaný povrch 

* urèeno výpoètem na základì složení použitých surovin

Tabulka 3.  Pøíklady obsahu laktosy ve vybraných 
mléèných výrobcích a fermentovaných rostlinných smì-
sích (*data pøevzata z publikace Drbohlav a Vodièková, 
2001) 
výrobek laktosa (g/100 g)

mléko konzumní nízkotuèné 4,89*
smetana konzumní ke šlehání (30 % tuku) 2,98*
jogurt bílý (1,5 % tuku) 4,33*
jogurt bílý (8 % tuku) 3,21*
tvaroh mìkký (2,5 % tuku) 4,50*
Gervais 1,57*
Hermelín 1,21*
Niva 1,30*
Eidam (30 % tvs) 1,25*
Madeland (45 % tvs) 0,42*
fermentovaný nápoj z rostlinných smìsí < 0,028 

jichž koncentrace se ve fermen-
tovaných nápojích z rostlinných 
smìsí pøi použití mléèné kultury 
pohybuje v nadlimitních hod-
notách. Potraviny pro pacienty 
s alergií na mléèné bílkoviny 
musejí obsahovat tìchto bílko-
vin ménì než 0,1 mg/100 g, 
avšak namìøeno bylo v prùmìru 
3 mg/100 g. 

Øešením je pøeoèkování 
mléèné kultury do rostlinného 
substrátu, který se pak použije 
k pøípravì fermentovaného ná-
poje z rostlinných smìsí podle 
výše uvedeného postupu. Pro 
tyto úèely se osvìdèila rýžová 

mouka. Smísí se 8,5 g rýžové mouky a 100 ml vody 
(pro zlepšení rùstu kultur je možné pøidat ještì 1 g 
glukosy), smìs se za stálého míchání na vodní lázni 
podrobí tepelnému ošetøení 80 °C po dobu 20 minut. 
Poté se vychladí, naoèkuje mléènou kulturou a nechá 
fermentovat za podmínek vhodných pro danou kulturu. 
Takto pøipravenou rýžovou kulturu lze použít namísto 
mléèné kultury pøi pøípravì fermentovaných nápojù 
vhodných i pro osoby s alergií na mléèné bílkoviny.  
(Pøi podezøení, že by i takto nízká koncentrace mohla 
pacientovi uškodit, lze pøeoèkování ještì jednou zopa-
kovat – finální potravina tak bude obsahovat ménì než 
0,0003 mg/100 g mléèných bílkovin.)

Trvanlivost zakoupených tekutých mléèných kultur, 
vyrobených z vysterilovaného média, se nejèastìji 
pohybuje okolo jednoho týdne. V pøípadì domácích 
rýžových kultur však lze doporuèit, aby byly spotøebo-
vány ještì v den jejich pøípravy. 

Vìtšina pøipravených fermentovaných nápojù 
z rostlinných smìsí splòuje terapeutické minimum 
životaschopných bakterií 1,0 x 106/g výrobku po ukon-
èení fermentace (tab. 4) i po tøech týdnech skladování 
v chladnièce pøi 8 °C. S výjimkou Kukuøièného nápoje 
jsou všechny testované rostlinné smìsi vyhovujícím 
substrátem pro kultivaci bakterií mléèného kvašení. 

Pøes tato zjištìní je vhodné v domácích podmínkách 
pøipravené fermentované nápoje z rostlinných smìsí 
zkonzumovat do tøí dnù (skladování pøi teplotì 2–8 °C), 
aby nedošlo k pomnožení patogenních mikroorganismù 
nebo mikroorganismù zpùsobujících kažení (nìkteré 
z nich mohou pøežít tepelné ošetøení nebo se do nápojù 
dostat v prùbìhu další manipulace). Je tøeba zdùraznit, 
že rostlinné smìsi obsahují regulátory kyselosti, které 
brání výraznìjšímu poklesu pH (pod 4,6), který je typic-
ký pro fermentované mléèné výrobky a pøíznivì se podílí 
na potlaèování rùstu kontaminujících mikroorganismù. 
Pokles pH v prùbìhu fermentace rostlinných smìsí je 
v tomto ohledu naprosto nedostaèující (tab. 5). 

Závìr 
Komerènì dostupné rostlinné smìsi lze použít 

jako alternativa mléka pro domácí pøípravu fermentova-
ných i nefermentovaných potravin. Všechny rostlinné 
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Tabulka 4.  Poèty baktérií mléèného kvašení v nápojích z rostlinných smìsí po ukonèení fermentace

 Smetanové Acidofilní Lb. casei Bifidogenní Ent. faecium 
 CCDM 17 CCDM 92 CCDM 154 CCDM 707 CCDM 922 

Soja Milk Vápník + lecitin 4,6 x 108 9,2 x 105 4,3 x 108 1,0 x 108 1,2 x 107

Kukuøièný nápoj 7,2 x 106 6,0 x 105 3,0 x 105 2,7 x 105 4,8 x 105

Oves Milk 3,1 x 108 4,8 x 106 1,7 x 108 1,3 x 107 1,0 x 107

Sójový nápoj Zajíc s vlákninou 5,8 x 106 1,2 x 106 4,5 x 106 4,2 x 107 5,6 x 107

Pohankový nápoj Zajíc 1,5 x 108 2,4 x 106 2,2 x 107 4,4 x 107 7,1 x 107

Rýžový nápoj Zajíc 1,8 x 108 5,5 x 106 1,3 x 107 4,0 x 107 5,4 x 107

ActiveMilk 3,4 x 107 4,0 x 106 1,2 x 105 5,8 x 107 2,2 x 107

Sójový nápoj Zajíc Plus 7,4 x 107 9,0 x 106 2,2 x 107 2,7 x 108 4,8 x 107

Tabulka 5.  Zmìny pH pøi fermentaci rostlinných smìsí 
jogurtovou kulturou CCDM 176
 pH pøed fermentací pH po fermentaci

Soja Milk Extra protein 6,86 5,34
Soja Milk Vápník + lecitin 6,80 6,18
Soja Milk Natural 7,13 6,65
Kukuøièný nápoj 7,14 7,10
Kokos Milk 7,22 7,21
Oves Milk 7,06 6,34
Pohankový nápoj Zajíc 7,25 6,78
Rýžový nápoj Zajíc 7,21 7,03
ActiveMilk 6,80 6,75

Poznámka: CCDM oznaèuje sbírku, ze které kultura pochází (Cultu-
re Collection of Dairy Micro-organisms, Laktoflora®), èíslo za tím je 
sbírkové èíslo kmene. 

smìsi uvedené v tab. 1 splòují legislativní požadavky 
na bezlepkové potraviny. Smìsi jsou vhodné pro paci-
enty s laktosovou intolerancí nebo s alergií na mléèné 
bílkoviny. Z hlediska diety pro fenylketonuriky jsou 
nejvhodnìjší smìsi Kukuøièný nápoj a Kokos Milk, 
avšak i z nìkterých dalších rostlinných smìsí lze po 
desetinásobném naøedìní získat vyhovující potraviny. 
Totéž platí i pro pudinky z nich pøipravené.

V pøípadì nápojù fermentovaných bakteriemi mléè-
ného kvašení se do finálních potravin dostává malé 
množství laktosy a mléèných bílkovin z použitých 
mléèných kultur. Obsah laktosy je ve fermentovaných 
nápojích z rostlinných smìsí pro pacienty s laktosovou 
intolerancí zanedbatelný, avšak pro pacienty s alergií 
na mléèné bílkoviny je nutné zákysovou kulturu „pøe-
èistit“ (zaøadit krok pøeoèkování kultury do rostlinného 
substrátu pøed vlastní pøípravu nápoje). S výjimkou 
Kukuøièného nápoje jsou všechny testované smìsi 
vhodnými substráty pro fermentaci. 

Jednotlivé rostlinné smìsi dodávají pøipraveným po-

travinám rozdílné senzorické a konzistenèní vlastnosti, 
a proto koneèný výbìr smìsí závisí – s uvážením výše 
zmínìných skuteèností – zejména na osobních prefe-
rencích konzumentù. 

Tato práce vznikla s finanèní podporou MŠMT, pro-
jekt 2B06047 Využití rostlinných surovin jako alterna-
tivy kravského mléka pøi výrobì funkèních potravin. 

Summary 
Commercially available plant mixtures, that can 

be used for beverages preparation, were tested on 
their suitability for milk substitution in diet of patients 
with lactose intolerance, milk protein allergy, coeliac 
disease and phenylketonuria. Mixtures were used 
for preparation of non-fermented pudings and lactic 
acid bacteria fermented products. Their sensory 
quality was evaluated. Plant mixtures alone conta-
ined no milk-born substances but starter cultures 
must be specially treated to be suitable for milk 
protein allergy diet. Gliadin and phenylalanin con-
centrations were determined, as well. 
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V 5. èísle roku 2008 vyšel v našem èasopise Výživa 
a potraviny èlánek „Vejce jako funkèní potravina“ z pera 
prof. Ing. P. Kalaèe, CSc. Èlánek pojednává velmi dobøe 
a podrobnì o makroživinách, ale mikroživiny jsou na nìko-
lika místech jen zbìžnì zmínìny, což je škoda. Proto mi 
dovolte malé doplnìní 
jinak velmi dobré práce 
prof. Kalaèe. 

Mezi mikroživiny patøí 
pøedevším vitaminy a mi-
nerální látky. Z minerálních 
látek jsou vejce (zejména 
žloutek) bohatým zdrojem 
zinku a pøedevším železa. 
Zde  je železo vázáno na 
fosforeènou bílkovinu - fosfovitin. Zinek je souèástí více 
než 200 enzymù, které se podílí na reakcích v našem 
metabolismu.  

Vitaminy jsou ve vejci velmi dùležité pro vývoj nového 
jedince. Nìkteré látky se vyskytují, pøevážnì nebo jen, 
ve žloutku anebo v bílku. Z vitaminù jsou to jak lipofilní 
vitaminy A, D, E, K, tak hydrofilní vitaminy skupiny B, pou-
ze vitamin C je prakticky pøítomen jen v bílku v relativnì 
nízké koncentraci.

Vitamin A se vyskytuje ve žloutku, jehož zabarvení 
urèuje pøedevším jeho provitamin, β -karoten. Jejich 
koncentrace je ve vejci vyšší než v mléce. Ve vysoké 
koncentraci ve vejci se také vyskytuje vitamin E. Z 8 
vitaminù skupiny B je ve vyšší koncentraci pøítomen vita-

Vejce jako funkèní potravina ještì jednou

min B
2
 – riboflavin, a to ve žloutku i v bílku, dále vitamin 

B
12

, a to v množství 0,7 μg/100 g, které je vyšší než 
v mléce a také kyselina pantothenová. Zajímavý je obsah 
biotinu, který je jak ve žloutku tak v bílku, ve kterém se 
vyskytuje v pevné vázané formì na bílkovinu – avidin, 
a tento komplex je pro èlovìka nevyužitelný. Pøi tepelné 
úpravì vejce se vazba denaturuje a poté už k této vazbì 
nedochází, neboś denaturovaná bílkovina s biotinem 
nereaguje. Konzumace vìtšího množství syrového bílku 
je proto nevhodná. 

JB

Tabulka: Obsah vitaminù ve vejci (μg/100g)

vitamin A 150-20  
vitamin B

6
 120-250

β – karoten 10-200
vitamin B

12
 0,7-2,5

vitamin D 0,5-5 
niacin 50-3000
vitamin E 500-3000
kys. pantothenová  1600-5500
vitamin K 2-50 
kyselina listová 5-80
vitamin B

1
 50-140 

biotin 9-30
vitamin B

2
 150-350

vitamin C 300+
+ v bílku
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Potravinami se mohou pøenášet a šíøit nejen bak-
teriální, ale i virová onemocnìní, i když viry se v nich 
vyskytují vìtšinou v malých množstvích a nemohou se 
v nich pomnožovat.

Pøenos virových alimentárních nákaz je umožnìn 
zejména:

1/ uchováním infekèní aktivity u vìtšiny alimentárnì 
pøenosných virù v øadì potravin a ve vodì, pokud je-
jich vlastnosti, napø. pH, vodní aktivita, teplota apod. 
nepøesahují toleranci tìchto virù;

2/ relativnì vysokou resistenci viru vùèi zevním vlivùm;

3/ jejich neobvykle vysokou infekèností. Viry se v po-
travinách nemnoží, ale bylo prokázáno, že i nìkolik 
málo virových èástic, a v nìkterých pøípadech i je-
diný virion, mohou vyvolat onemocnìni vnímavých 
jedincù.

Potraviny živoèišného pùvodu mohou být kon-
taminovány viry primárnì, tedy intravitálnì, pokud 
pocházejí ze zvíøat postižených orgánovou virózou 
a viremií. K onemocnìní v tomto pøípadì muže dojít 
tehdy, jsou-li potravinu kontaminující viry pøenosné 
na èlovìka a není-li postižení zvíøat diagnostikováno 
klinicky nebo veterinárním vyšetøením po porážce. 
Nepomìrnì èastìjší je však sekundární kontaminace 
viry v kterékoliv fázi výrobního postupu a pøi manipu-
laci s hotovými výrobky, nejsou-li dodržovány správné 
technologické postupy a pøedepsaný hygienický 
sanitaèní režim. Témìø vždy jde v podstatì o pøímou 
nebo nepøímou fekální kontaminaci.

Nejèastìjším zdrojem sekundární virové kontaminace 
potravin jsou potravináøští pracovníci, což konstato-
valo WHO už v roce 1974. Ti nejèastìji pøenášejí na 
potraviny viry, které sami vyluèují, ale mohou pøenášet 
napø. rukama, nástroji, nádobím apod. viry nacházející 
se v surovinách èi jiných potravinách, zejména pøi tzv. 
køíženi èistého a neèistého provozu.

Pøitom vylouèit styk lidí, kteøí vyluèují viry trávicím 
ústrojím, s potravinami je nìkdy dosti obtížné. Viry jsou 
totiž ve vìtšinì pøípadù masivnì vyluèovány stolicí již 
v koneèných fázích inkubaèní doby - u infekèní hepatitidy 
A, tedy žloutenky, napø. v celém jejím posledním týdnu 
a kromì toho jsou vyluèovány i v prùbìhu latentních, tj. 
klinicky se neprojevujících nákaz. Ty tvoøí dosti znaènou 
èást pøípadù. A preventivní vyšetøení potravináøských 
pracovníkù nelze prakticky v tomto pøípadì zajistit. 
Jediným úèinným zpùsobem, jakým lze zabránit virové 
kontaminaci potravin potravináøskými pracovníky, je 
peèlivé sledování jejich možných kontaktù s nemocný-
mi a zejména úzkostlivé dodržování osobní a provozní 
hygieny. Viry mohou být tedy kontaminovány všechny 
potraviny, které pøicházejí do styku s lidmi, ale také ty, 
které pøicházejí do styku s fekálnì kontaminovanou 

Žloutenka a jiné virové alimentární nákazy
Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc., 

Katedra hygieny a epidemiologie, IPVZ Praha

vodou, pùdou nebo hmyzem. Nejèastìji to jsou mléko 
a mléèné výrobky, maso, ústøice a jiní mlži a nìkteré 
druhy ovoce a zeleniny.

Délka pøežívání virù je ovlivòována technologickými 
postupy zpracování potravin, ale i jejich složením, vlast-
nostmi a podmínkami skladování.

Tak napøíklad z potravinových složek mají bílkoviny 
a tuky na viry vysoký, vzájemnì se násobící ochranný 
úèinek – Mayr prokázal aktivní viry v mletém mase 
s 30 % tuku i pøi teplotách dosahovaných pøi nìkterých 
úpravách pokrmù. Rovnìž vyšší koncentrace kuchyò-
ské soli a iontù hoøèíku a vápníku mají na viry  ochranný 
úèinek. Dusitany aktivitu virù neovlivòují. Na kyselé pH 
jsou viry vyluèované stolicí, na rozdíl od jiných, znaènì 
rezistentní. Bezpeènì jsou vìtšinou inaktivovány teprve 
pøi pH 3,0 a nižším. Jsou také relativnì odolné proti 
teplu. Virus infekèní žloutenky zùstal aktivní i pøi dlou-
hodobém témìø hodinovém, pùsobení teploty 50 °C. 
Var je ovšem nièí.

Aktivitu virù ovlivòuje také vlhkost. V hloubce i na 
povrchu potravin s vysokým obsahem vody a za vysoké 
relativní  vlhkosti vzduchu zùstávají viry mnohem déle 
aktivní než v poživatinách dehydrovaných a uchováva-
ných v prostøedí o nízké relativní vlhkosti. To znamená, 
že k inaktivaci dochází také pøi sušení a lyofilizaci.

UV záøení viry sice inaktivuje, ale má minimální 
prùnikovou schopnost. Uplatòuje se pøi inaktivaci virù 
na povrchu ovoce a zeleniny vystavených sluneènímu 
svìtlu.

Z desinfekèních prostøedkù jsou nejúèinnìjší ozón 
a kyselina peroctová, i  halogeny, ale pøi bìžném chlo-
rování pitné vody k inaktivaci virù nedochází. Není-li 
jiná možnost, je nutno v pøípadì možného ohrožení 
vodu pøechlorovat. Málo úèinné jsou kvarterní amonné 
soli a fenoly.

Ještì k potravinám, kterými mohou být pøenášena 
a šíøena alimentární virová onemocnìní.

Velice èastým nosièem bylo a stále mùže být mléko. 
Pøíèinou je nejèastìji nedokonalá nebo dokonce žádná 
pasterace, nebo když mléko bylo pøed pasterací masiv-
nì kontaminováno, nebo když bylo kontaminováno po 
pasteraci pracovníky, vodou, a nádobami, popsána byla 
i ojedinìlá kontaminace mouchami. Pøenos virových 
onemocnìni tepelnì ošetøenými mléènými výrobky je 
mnohem vzácnìjší.

Ústøice a jiní moøští mìkkýši nepatøi u nás k bìžným 
lahùdkám, ale v øadì státù jsou významnými nositeli ná-
kazy virem infekèní hepatitidy i jinými viry vyluèovanými 
stolicí a nezøídka zpùsobují hromadná onemocnìní. 
Ústøice a mlži se totiž živí filtrací planktonu a pøitom 
koncentrují virus, obsažený ve fekálnì kontaminované 
vodì, ve svém trávicím ústrojí. Vzácnì mohou být nositeli 
virù i krabi. Nekontaminují se však vodou, ale požíváním 
kontaminovaných mlžù.
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Konference

XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny v Brnì 

Nedílnou souèástí oslav 90. výroèí založení Vysoké školy zvìrolékaøské v  Brnì (1918), v souèasnosti Vete-
rinární a farmaceutické univerzity v Brnì, byla ve dnech 12.-13. listopadu konference o hygienì a technologie 
potravin.

První den konference probìhl ve znamení plenárního zasedání. Byly prezentovány pøednáška prof. L. Vorlové 
o vzdìlávání, vìdecké, výzkumné a další tvùrèí èinnosti na fakultì veterinární hygieny a ekologie, dále pøednáška 
doc. M. Maleny o historii a vývoji veterinárního dozoru v oblasti hygieny potravin a  koneènì pøednáška doc. A. 
Kozáka o právní úpravì prohlídky jateèných zvíøat a masa v Èeské republice. 

Druhý den konference probíhala odborná sdìlení a prezentace plakátových sdìlení (posterù). Programový 
výbìr byl aktuální a pøednášky vesmìs zaujaly. Napø.  J. Golian informoval posluchaèe o problémech bezpeè-
nosti potravin a jejich vlivu na výživovou a potravinovou politiku na Slovensku, J. Sokol o strategii monitoro-
vání antibiotické resistence na úrovni EU, A. Hera velmi podrobnì dokumentoval  problematiku bezpeènosti 
potravin ve vztahu k používání veterinárních léèiv u potravinových zvíøat. M. Ondriaš pak pøednesl informaci 
o aktuálním stavu vyšetøování trichinel v mase na Slovensku, A. Jarošová podrobnì popsala výsledky vý-
zkumu distribuce a kumulace di-2-ethylhexyl ftalátu v tkáních kuøat, F. Šišík hovoøil o výzkumu antibiotické 
rezistence u salmonel izolovaných z prasat v letech 2005-2007. Snad nejvíce zaujal posluchaèe R. Janto 
s pøednáškou o tolik diskutované problematice vyšetøení zvìøiny na místì po odlovení - prùbìh a zkušenosti 
ze školení myslivcù v SR.

Pøi prezentaci plakátových sdìlení bylo pøedstaveno 41 pøíspìvkù, z toho 21 se zabývalo problematikou masa 
a masných výrobkù, 12 bylo zamìøeno na problematiku mléka a mléèných výrobkù a zbytek prezentovaných 
pøíspìvkù se vìnoval sójové mouce, cereáliím, èaji, ale také obalové technice pro potraviny.

RNDr. Ivan Straka, Ph.D.

Ovoce by se mohlo na první pohled zdát jako vyso-
ce rizikové. Jíme ho syrové a èasto bez dostateèného 
omytí. Pøesto vìtšinou pøedstavuje jen malé riziko. Pul-
pa všech druhù ovoce totiž obsahuje zatím neznámou 
látku, která rychle blokuje infekènost viru. U ovoce se 
suchým povrchem tato látka pøechází i do vody, zvlhèu-
jící jeho povrch. Tento antivirový faktor je nejúèinnìjší 
za neutrální reakce. S klesajícím pH se jeho úèinnost 
snižuje, až pøi pH kolem 3,5 prakticky mizí. Ale to už 
u všech druhù ovoce s výjimkou jahod inaktivuje viry 
právì nízké pH. U jahod bylo prokázáno, že obsahují 
ještì další látku, která výraznì chrání viry za silnì kyselé 
reakce, ale která je neúèinná pøi pH kolem 7,0. Proto 
v rozmìlnìných a kyselých jahodách si mohou viry velmi 
dlouho uchovat svoji aktivitu a infekènost. Jahody jsou 
také èasto pøíèinou onemocnìní  hepatitidou, což se 
potvrdilo i u nás v roce 1979, kdy byly pøíèinou zaèátku 
rozsáhlé epidemie, kdy bylo zaznamenáno více než 
30.000 pøípadù onemocnìní.

Zelenina mùže být kontaminovýna intestinálními viry 
velice èaso. Neobsahuje žádné antivirové látky. Viry si 
v ní mohou uchovat infekènost pomìrnì dlouho, je-li 
její povrch vlhký a je-li skladována pøi vyšší relativní 
vlhkosti prostøedí. Zaschnutí je však rychle inaktivuje. 
Onemocnìní proto vyvolává spíše konzum listové ze-
leniny neboś koøenová zelenina brzy po sklizni osychá 
a tím viry ztrácejí svoji aktivitu.

U nás z virových alimentárních nákaz je nejvýznam-
nìjší infekèní hepatitida typu A, lidové zvaná žloutenka. 

O poslední  epidemii v roce 1979 jsme se již zmínili. Po 
každé takové vìtší epidemii nastává nìkolikaletá doba 
relativního klidu, neboś onemocnìní zanechává trvalou 
imunitu a vìtšina obyvatelstva postižené oblasti vlivem 
promoøení je odolná proti dalšímu onemocnìní. Ovšem 
v souèasnosti uplynula doba cca 30 let od poslední 
epidemie, vyrostla nová nepromoøená generace a riziko 
onemocnìní infekèní hepatitidou tudíž v ÈR výraznì 
stoupá, což ostatnì dokazují i v minulých mìsících 
vzrùstající poèty nemocných, zejména v místech s ne-
dostateènými hygienickými návyky.

Další pomìrnì èastou pøíèinou alimentárních virových 
nákaz jsou u nás rotaviry z enterovinù pak zejména 
echoviry a coxsackieviry.

Co øíci závìrem:
Pokud jde o mikrobiální alimentární nákazy, musí být 

samozøejmì na prvním místì naší pozornosti prevence 
kampylobakterios, salmonelóz a listerios. Ale nelze za-
pomínat, že ne právì øídkou pøíèinou vzniku infekèního 
alimentárního onemocnìní jsou viry, což dokázaly právì 
poslední mìsíce, kdy se u nás rozšíøilo onemocnìní 
žloutenkou typu A. Je tudíž tøeba zamìøovat pozornost 
i tímto smìrem. Proto znovu pøipomeòme zvýšeným 
hlasem:

Jediný úèinný zpùsob, jak lze zabránit virové kontami-
naci a riziku onemocnìní napø. žloutenkou, je úzkostlivé 
dodržování osobní a provozní hygieny. Ne nadarmo je 
žloutenka oznaèována jako „nemoc špinavých rukou".
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Abstrakt

V textu jsou shrnuty výsledky laboratorních vy-
šetøení vybrané skupiny biopotravin a konvenèních 
potravin stejného druhu a stejného pùvodu. Sledo-
vané hodnoty celkového obsahu fenolových látek, 
obsahu vitaminu C a celkové antioxidaèní kapacity 
byly u vìtšiny vzorkù ovoce, zeleniny a bylinných 
èajù vyprodukovaných tradièním zpùsobem vyšší 
nežli u potravin oznaèených jako bioprodukty. Po 
týdenním skladování v chladnièce se hodnota vìtšiny 
sledovaných parametrù zvýšila, u potravin pìstova-
ných tradièním zpùsobem zpravidla ve vìtší míøe nežli 
u biopotravin stejného druhu a stejného èasového 
a regionálního pùvodu.

Prezentované výsledky nepotrvrzují oprávnìnost tvr-
zení zdùrazòujícího vyšší nutrièní hodnotu biopotravin 
rostlinného pùvodu.

O biopotravinách se dozvídáme z rùzných informaè-
ních zdrojù, je možné si je v obchodech bìžnì zakoupit 
a vede se o nich mnoho odborných i ménì zasvìce-
ných diskuzí. Také se na nì zamìøuje všudypøítomná 
reklama, jež se snaží ovlivnit v jejich prospìch názor 
spotøebitele. Zamìøili jsme proto svou pozornost na 
nìkteré znaky jejich nutrièní hodnoty, které se dají 
pomìrnì snadno laboratornì ovìøit. 

Naším cílem bylo otestovat peèlivì vybrané dvojice 
potravina – biopotravina (vždy rostlinného pùvodu). 
Tyto páry byly voleny tak, aby vždy urèitý druh potraviny 
mìl svùj protìjšek v biopotravinì téhož druhu a stejné 
zemì pùvodu a aby byl zakoupen ve stejném prodejním 
øetìzci a s pøibližnì stejným datem balení a spotøeby. 
Pøedpokládáme, že tak  byly alespoò do jisté míry od-
stranìny vlivy podnebí, pùdních podmínek, skladování, 
stáøí a dalších faktorù, které pùsobí na kvalitu potravin 
i biopotravin.

Všeobecnì jsou biopotraviny širokou veøejností vní-
mány jako symbol èehosi velmi zdravého, a to již díky 
svému pøívlastku BIO. Proto je užiteèné v první øadì 
definovat pojem biopotravina. Obecnì biopotravina 
je potravináøský výrobek získaný z bioproduktù  
a omezeného množství povolených pøísad vyme-
zeným technologickým  postupem dle zvláštního 
pøedpisu a pod kontrolním režimem. Bioprodukt je 
v èeské republice definován jako zemìdìlský pro-
dukt z ekologického zemìdìlství vyrábìný z rostlin, 

Nutrièní hodnota a antioxidaèní kapacita
biopotravin a standardních potravin. 
Jejich zmìny po jednotýdenním skladování
M. Martinec, doc. Ing. Z. Zloch,CSc.

Pedagogická fakulta ZÈU a Ústav hygieny LF UK, Plzeò

živoèichù a jejich produktù pìstovaných, chovaných 
a zpracovaných podle Zákona o ekologickém ze-
mìdìlství è. 242/2000 Sb., Naøízení rady (ES) è. 
834/2007 se všemi navazujícími pozdìji vydanými 
naøízeními a vyhláškou Ministerstva zemìdìlství è. 
16/2006 Sb., kterou se zákon provádí. Dále musí 
biopotraviny, obdobnì jako veškeré potraviny, spl-
òovat požadavky na bezpeènost a zdravotní nezá-
vadnost podle Zákona o potravinách a tabákových 
è. 110/1997 Sb.  ve znìní platných pøedpisù..

Aby pìstitel mohl svou potravinu prohlásit za biopo-
travinu, musí dodržovat následující naøízení:  zákaz po-
užívání hormonù, minerálních hnojiv, geneticky modifi-
kovaných organismù, chemických ochranných látek. 
Pøi zpracování primárních produktù je také zakázáno 
umìlé prodlužování trvanlivosti a chemické zlepšování 

Z-WARE
Firma Z-WARE nabízí Windows verzi 

stravovacího software pro Vaše jídelny.

Zároveò Vám rovnìž nabízíme stravovací systémy 
(terminály) na bezkontaktní karty, klíèenky, karty 

s èárovým kódem a èipy Dallas 

SW-Strávníci, evidence, filtrování, tisky, internet 
banky, vyúètování, pokladna, atd.

od 6.900,-Kè + DPH 19 %
SW-Skladování, jídelníèek, normování, 

žádanky, støediska, receptury, kalkulace, 
spotøební koš, atd.

od 6.500,- Kè + DPH 19 %

Komplet SW pro malé jídelny a MŠ
od 7.500,-Kè + DPH 19 %

Školení a servis po celém území ÈR
 Havlíèkova 44 Hviezdoslavova 29a
 586 01 Jihlava 628 00 Brno - Líšeò
 Tel.: 567300410 Tel.: 544211197
  567586104  544219288
 Mobil: 603 867521 Mobil: 603 867521
 E-mail:  jihlava@z-ware.cz E-mail: brno@z-ware.cz

walter@z-ware.cz
www.z-ware.cz
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senzorických vlastností biopotravin. Kontrolou kvality 
pùd, osiv a dodržování všech dalších parametrù je 
povìøena kontrolní nevládní organizace KEZ, o.p.s., 
která mimo jiné udìluje výrobcùm biopotravin certifi-
kát a právo používat ochrannou známku a logo BIO 
s platností 12 mìsícù, bìhem nichž provádí kontroly 
zemìdìlcù.

Po zodpovìzení otázky, co jsou vlastnì biopotravi-
ny, vyvstává další otázka, a to jak objektivnì urèit, zda 
je ta èi ona potravina zdravìjší. Možností, jak zhodnotit 
prospìšnost potravin rostlinného pùvodu pro lidské 
zdraví, je urèení charakteristických velièin, které pùso-
bí pøíznivì na lidský organismus. Mezi takovéto bìžnì 
provìøované hodnoty patøí snížený obsah tukù a jejich 

Tabulka è. 1. Testované potraviny a biopotraviny
Vzorek Zemì pùvodu Obchodní øetìzec  Cena [Kè/Kg]
Rajèe BIO Španìlsko Globus 129
Rajèe Španìlsko Globus 24,9
Paprika žlutá BIO Izrael Tesco 145
Paprika žlutá Izrael Hypernova 99,9
Paprika èervená BIO Izrael Tesco 135
Paprika èervená Izrael Hypernova 89,9
Okurka BIO Holandsko Tesco 44,69
Okurka Holandsko Tesco 12,9
Citron BIO Španìlsko Tesco 32,9 Kè/4 ks
Citron Španìlsko OMEX GROUP s.r.o. 5 Kè/ks
Pomeranè BIO Itálie Mramor Ujèov s.r.o. 64,90 Kè/750 g
Pomeranè Itálie Tesco 3,25 Kè/ks
Kiwi BIO Chile Tesco 52,9 Kè/4 ks
Kiwi Chile Tesco 6,5 Kè/ks
Cibule BIO Holandsko Tesco 59,*9 Kè/4 ks
Cibule Holandsko Tesco 16,9 Kè/750 g
Mrkev BIO Holandsko Tesco 26,9 Kèú750 g
Mrkev Holandsko Mramor Ujèov s.r.o. 3,5 kè/3ks
Heømánek BIO Slovensko Tesco 34,90 Kè/30g
Heømánek Slovensko Tesco 12,90 Kè/30 g
Meduòka BIO Slovensko Tesco 34,9 Kè/30 g
Meduòka Slovensko Tesco 18,6 Kè/20 g

Tabulka è. 2. Hodnoty potravin a biopotravin pøi nákupu vzorkù
 Fenolové látky Vitamin C FRAP DMPD
Vzorek Výpoèet [mg Výpoèet [mg kys. Výpoèet [mg Výpoèet [mg 
 gallátu/100g] askorbové/100g] gallátu/100g] gallátu/100g]

Rajèe BIO 30,44 12,65 9,28 300,00
Rajèe  21,98 13,01 6,38 220,00

Paprika žl. BIO 86,61 102,60 20,59 340,00
Paprika žlutá 114,96 141,76 34,12 485,00

Paprika èer. BIO 107,82 119,58 25,77 370,00 
Paprika èervená 109,12 134,70 29,99 530,00
Okurka BIO 14,28 2,76 2,96 80,00
Okurka 12,46 4,02 2,38 55,00

Citron BIO 66,09 42,58 14,88 1047,06 
Citron  108,40 65,42 25,92 1155,88

Pomeranè BIO 90,95 65,67 16,23 417,65
Pomeranè 112,01 85,58 20,45 779,41

Kiwi BIO 69,90 96,58 20,38 620,59
Kiwi  70,00 103,83 20,77 702,94

Cibule BIO 64,88 13,04 16,23 220,59
Cibule 71,10 10,04 13,56 44,12

Mrkev BIO 32,79 9,54 13,93 14,71
Mrkev  46,33 8,33 21,49 5,88
Heømánek BIO 1089,05 53,33 748,94 705,88
Heømánek 798,24 44,17 411,21 588,24

Meduòka BIO 1590,45 63,33 2248,94 1941,18
Meduòka 2428,80 63,33 2284,36 3117,65

vhodná kvalitativní struktura, nízká energetická 
hodnota, absence cholesterolu, zvýšený obsah 
vitaminù a zvýšený obsah látek s pøedpokláda-
nými ochrannými úèinky na lidský organismus. 
Ty jsou znaènou mìrou reprezentovány poèet-
nou skupinou tzv. fenolových a polyfenolových 
látek a ostatních tzv. fytochemických látek 
s redukèní aktivitou a pomìrnì málo specifickou 
chemickou charakteristikou oznaèovanou jako 
celková antioxidaèní kapacita. 

Antioxidaèní kapacita  je souhrnnou fyzi-
kálnì-chemickou vlastností extraktù, která 
je podmínìna oxidaènìredukèními aktivitami 
všech pøírodních látek v nich pøítomných 
a projevuje se ve svém výsledku a za pøesnì 
definovaných podmínek redukèním (antioxi-
daèním) úèinkem. Ten má potenciálnì znaèný 
biologický význam, neboś mùže jednak ve 
vlastním potravinovém prostøedí a také in vivo 
po vstøebání v trávicím ústrojí odstraòovat 
nebo zmíròovat úèinky oxidaèních faktorù 
(zejména volných radikálù), které vznikají pøi 
mnoha fyziologických procesech a vnìjších 
podnìtech a mohou podporovat rozvoj nej-
rùznìjších patologických procesù. Hlavními 
pøirozenými složkami potravin rostlinného 
pùvodu, které se na jejich antioxidaèním 
potenciálu podílejí, jsou vitaminy C a E, ka-
rotenoidy a (poly)fenolové látky.

Z výše uvedených charakteristik lze usu-
zovat, že biopotraviny, které jsou zdravotnì 
nezávadné a jejichž surovinové zdroje jsou 
pìstovány za optimálních podmínek, by mìly 
mít vysokou nutrièní hodnotu vèetnì obsahu 
antioxidaèních vitaminù a fenolových látek. 
Proto jsme se v naší studii, jejíž výsledky zde 
uvádíme, zamìøili na laboratorní testování 
vybraných nutrièních parametrù spárovaných 
vzorkù potravin – biopotravin (ihned po je-
jich nákupu) a provedli jsme jejich vzájemné 
porovnání. Celý proces testování jsme zopa-
kovali po týdenním skladování všech vzorkù 
v chladnièce.

Tab. 1 uvádí pøehled 11 zpracovaných párù 
potravin 2 jakosti z nichž 6 párù tvoøila zeleni-

na 3 páry ovoce a 2 páry èaje. Dále je zde uvedena 
zemì jejich pùvodu a další informace. Pøipomínáme, 
že se vždy jednalo o pár potravina – biopotravina 
sklizený ve  stejném produkèním regionu  v pøibližnì 
stejné dobì.

V tab. 2 jsou uvedeny vypoèítané hodnoty ekviva-
lentù kyseliny gallové resp. kyseliny askorbové zís-
kané z prùmìrných výsledkù spektrofotometrických 
absorbancí a jsou pøepoèítané na celkový obsah vi-
taminu C, celkový obsah fenolových látek a celkovou 
antioxidaèní aktivitu (TAC) stanovenou dvìma paralel-
ními metodami – tzv. metodou FRAP (založenou na 
redukci železité soli v extraktu potraviny) a metodou 
DMPD (zhášení radikálu dimethylfenylendiaminu).



Výživa a potraviny 2/2009

45

 Fenolové látky Zmìna po týdnu Vitamin C Zmìna po týdnu
Vzorek Výpoèet Zmìna obsahu Výpoèet Zmìna obsahu 
 [mg gallátu/100g] fenolových látek [mg vit.C/100g] vitaminu C [%]

Rajèe BIO  46,65  53,25 %  21,31 68,46 %
Rajèe   35,20  60,13 %  22,66 74,19 %

Paprika žlutá BIO  141,53  63,40 %  131,60 28,26 %
Paprika žlutá  150,54  30,96 %  125,90 -11,19 %

Paprika èervená BIO  144,39  33,91 %  124,66 4,25 %
Paprika èervená  137,52  26,03 %  95,17 -29,35 %

Okurka BIO  17,32  21,29 %  3,53 27,80 %
Okurka  16,03  28,66 %  4,03 0,31 %

Citron BIO  60,90  -7,85 %  38,63 -9,30 %
Citron   167,01  54,06 %  42,25 -35,41 %

Pomeranè BIO  88,49  -2,71 %  47,58 -27,54 %
Pomeranè  107,13  -4,36 %  76,25 -10,91 %

Kiwi BIO  67,41  -3,55 %  95,92 -0,69 %
Kiwi   72,71  3,88 %  106,63 2,69 %

Cibule BIO  128,82  98,54 %  26,79 105,43 %
Cibule   69,14  -2,75 %  12,83 27,80 %

Mrkev BIO  27,60  -15,84 %  8,04 -15,72 %
Mrkev   40,33  -12,96 %  5,71 -31,50 %

Heømánek BIO  1757,64  61,39 %  38,33 -28,13 %
Heømánek  1095,72  37,27 %  33,33 -24,53 %

Meduòka BIO  3205,70  101,56 %  10,83 -82,89 %
Meduòka  3788,19  55,97 %  20,83 -67,11 %

 FRAP Zmìna po týdnu DMPD Zmìna po týdnu
Vzorek Výpoèet Zmìna TAC Výpoèet Zmìna TAC 
 [mg gallátu/100g] fenolových látek [mg galátu/100g] po týdnu v [%]

Rajèe BIO 10,15 9,37 % 320,00 -0,95 %
Rajèe 5,86 -8,08 % 195,00 1,14 %

Paprika žlutá BIO 36,24 76,06% 510,00 -8,19 %
Paprika žlutá 42,24 23,80 % 545,00 -3,11 %

Paprika èervená BIO 38,31 48,63 % 475,00 -5,13 % 
Paprika èervená 36,98 23,31 % 535,00 -0,27 %

Okurka BIO 5,06 70,65 % 80,00 0,00 %
Okurka 3,32 39,19 % 55,00 0,00 %

Citron BIO 14,80 -0,53 % 1319,23 25,99 %
Citron 34,96 34,86 % 1342,31 16,13 %

Pomeranè BIO 17,36 7,00 % 388,46 -6,99 %
Pomeranè 21,09 3,10 % 503,85 -35,36 %

Kiwi BIO 19,58 -3,89 % 730,77 17,75 %
Kiwi 24,47 17,81 % 834,62 18,73 %

Cibule BIO 14,24 -12,21 % 303,85 37,74 %
Cibule 14,38 6,04 % 53,85 22,05 %

Mrkev BIO 11,15 -19,92 % 42,31 187,69 %
Mrkev 17,26 -19,68 % 23,08 292,31 %

Heømánek BIO 635,84 -15,10 % 923,08 30,77 %
Heømánek 412,26 0,26 % 692,31 17,69 %

Meduòka BIO 1795,45 -20,16 % 2307,69 18,88 %
Meduòka 2012,16 -11,92 % 2692,31  -13,64 %

Tabulka è. 3a, 3b.  Hodnoty  potravin a biopotravin po týdnu skladování pøi 11°C

Tabulka è. 4.  Rozdíly v obsahu úèinných látek u nakoupeného ovoce 
a zeleniny (v procentech) vztažený ke konvenèním potravinám

Vzorek Fenolové látky Vitamin C
 Antioxidaèní kapacita

                                                         FRAP                  DMPD
Citron BIO -39,04 % -34,90 % -42,61 % -9,41 %
Pomeranè BIO -18,80 % -23,27 % -20,67 % -46,42 %
Kiwi BIO -0,14 % -6,98 % -1,91 % -11,72 %
Cibule BIO -8,74 % 29,88 % 19,69 % 400,00 %
Mrkev BIO -29,22 % 14,50 % -35,18 % 150,00 %
Heømánek BIO 36,43 % 20,75 % 82,13 % 20,00 %
Meduòka BIO -34,52 % 0,00 % -1,55 % -37,74 %
Rajèe BIO 38,47 % -2,76 % 45,45 % 36,36 %
Paprika žlutá BIO -24,65 % -27,62 % -39,66 % -29,90 %
Paprika èervená BIO -1,18 % -11,22 % -14,07 % -30,19 %
Okurka BIO 14,60 % -31,28 % 24,32 % 45,45 %

Prùmìr procent BIO -6,07 % -6,63 % 1,45 % 44,22 %
medián -8,74 % -6,98 % -1,91 % -9,41%

V tab. 3a a 3b jsou analogické 
výsledky vypoèítané z prùmìr-
ných hodnot laboratorních ana-
lýz provedených po 1týdenním 
skladování vzorkù v chladnièce 
a jejich rozdíly od hodnot èers-
tvìjších vzorkù.

Z pøehledu obsahu vitaminu C, 
všech fenolových látek a celkové 
antioxidaèní kapacity je patrné, 
že zjištìné hodnoty (vždy se jed-
ná o aritmetické prùmìry ze 2–3 
paralelních stanovení ) zhruba 
odpovídají hodnotám uvádìným 
v databázích výživových hodnot 
potravin nebo výsledkùm obdob-
nì uspoøádaných studií provede-
ných jinými autory ( jejich poèet 
je mimoøádnì velký a stále se 
zvìtšuje).  Rozdíly mezi hodnota-
mi èerstvých potravin a potravin 
skladovaných jsou zcela rùzno-
rodé a mohou odrážet enzymovì 
probíhající rozklad pøirozených 
látek bìhem skladování nebo 
naopak uvolòování jednodušších 
produktù (fenolové povahy) z je-
jich antioxidaènì ménì úèinných 
prekurzorù. Biopotraviny neza-
ruèují v každém pøípadì vìtší 
stabilitu nutrièních hodnot bìhem 
jejich skladování.

Odpovìï na základní otázku 
naší studie – jaký je rozdíl ve 
sledovaných parametrech  mezi 
potravinami a biopotravinami – 
je také znaènì nejednoznaèná. 
Abychom  vztahy mezi nimi zjed-
nodušili a zpøehlednili, vyjádøili 
jsme je jako procentické zmìny 
(v kladném nebo záporném smys-
lu) pøíslušných hodnot biopotravin 
oproti stejným druhùm potravin. 
Tyto rozdíly jsou znázornìny v ta-
bulce è. 4.

Z tabulky è.4 je patrné, že cel-
kový obsah fenolových látek byl 
vìtší (ve srovnání se standardní 
potravinou) pouze u biorajèe -
te, biookurky a bioheømánku, 
u ostatních analyzovaných druhù 
(tj. u vìtšiny), je naopak nižší (až 
o 40 % - citron).

Vyšší obsah vitaminu C ve spo-
jení s bio-povahou potraviny byl 
zjištìn u biocibule, biomrkve a bio-
heømánku, kdežto u ostatních dru-
hù byl ve standardních potravinách 
zjištìn obsah vyšší.
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Celkové antioxidaèní aktivity (stanovené obìma 
metodami) byly u standardních potravin spíše vyšší 
než u pøíslušných bioproduktù, i když zde jsou rozdíly 
vìtšinou ménì výrazné.

Pokusíme-li se spojit všechny sledované ukazatele 
(u èerstvých potravin) a hodnotit je jako jednoznaènì 
zdravotnì  pøíznivé faktory, pak ve skupinì bioproduktù 
získá nejvíce „bodù“  bioheømánek, biorajèe, biookurka 
a biocibule a nejménì biocitron, biopomeranè, biokiwi, 
biopaprika (žlutá i èervená) a biomeduòka.

Dalším sledovaným aspektem byla zmìna sledo-
vaných kvalit potravin po týdnu skladování. Ze získa-
ných hodnot je patrné, že po týdnu došlo k urèitým 
zmìnám, které byly nejvíce patrné u celkového 
obsahu fenolových látek kde napø. u bio cibule došlo 
k výraznému zvýšení obsahu oproti  standardním 
potravinám, u dalších  potravin  docházelo k mír-
nìjším poklesùm a nárùstùm. Dále vìtších zmìn 
dostál i obsah vitaminu C, a to zejména u èervené 
biopapriky a biocibule, kde došlo ke zvýšení obsa-
hu vitaminu C. Naopak snížení obsahu vitaminu C 
zaznamenal biocitron, biookurka a další. V pøípadì 
stanovení celkové antioxidaèní kapacity metodami 
FRAP a DMPD nedocházelo k pøíliš výrazným výky-
vùm, viz tabulka è. 5.

Další tentokrát subjektivní zhodnocení potravin 
vychází z doby nákupu vzorkù. Již pohledem bylo 
patrné, že biopotraviny dosahovaly vìtších rozmìrù 
nežli bìžné potraviny. Nejvíce tento velikostní rozdíl 
byl patrný u biocitronu a biopomeranèe. Další rozdíl 
tentokráte v barvì a struktuøe byl hlavnì u èajù. 
U bioheømánku byl vylouhovaný extrakt výraznì 
tmavší nežli u bìžného heømánkového èaje a dále 
v pøípadì biomeduòky byl obsah sáèku hrubší struk-
tury bez zjevných neèistot. Dalším èistì subjektivním 
rozdílem byla chuś, kde podle našeho názoru byl 
biocitron kyselejší nežli bìžný citron, biopomeranè 
byl výraznì sladší nežli jeho bìžný protìjšek a dále 
biocibule byla chuśovì sladší a jemnìjší.

Závìrem je nutné konstatovat, že námi zjištìný 
obsah vitaminu C a fenolových látek v rùzných rost-
linných bioproduktech, zahrnujících hojnì užívané 
druhy ovoce, zeleniny a bylinných èajù, a jejich 

Tabulka è. 5.  Rozdíly v obsahu úèinných látek u ovoce a zeleniny  skladova-
ného týden po nákupu (v procentech vztažený ke konvenèním potravinám)

Vzorek Fenolové látky Vitamin C
 Antioxidaèní kapacita

                                                       FRAP                  DMPD
Citron BIO -63,54 % -8,58 % -57,67 % -1,72 %
Pomeranè BIO -17,40 % -37,60 % -17,67 % -22,90 %
Kiwi BIO -7,28 % -10,04 % -19,98 % -12,44 %
Cibule BIO 86,30 % 108,77 % -0,92 % 464,29 %
Mrkev BIO -31,57 % 40,88 % -35,38 % 83,33 %
Heømánek BIO 60,41 % 15,00 % 54,23 % 33,33 %
Meduòka BIO -15,38 % -48,00 % -10,77 % -14,29 %
Rajèe BIO 32,52 % -5,96 % 73,08 % 64,10 %
Paprika žlutá BIO -5,99 % 4,53 % -14,19 % -6,42 %
Paprika èervená BIO 4,99 % 30,99 % 3,57 % -11,21 %
Okurka BIO 8,04 % -12,44 % 52,43 % 45,45 %
Prùmìr procent BIO 4,65 % 7,05 % 2,43 % 56,50 %
medián -5,99 % -5,96 % -10,77 % -1,72 %

celková antioxidaèní kapacita 
nejsou zcela v souladu se vžitou 
pøedstavou biopotravin jako al-
ternativy konvenènì pìstovaných 
potravin, která  pøináší vyšší nut-
rièní hodnotu. Pro nás pøekvapi-
vì opaèné nutrièní relace (lepší 
parametr y u ne -bioproduktù) 
jsou výsledkem mnoha faktorù, 
ovl ivòujících syntetické nebo 
rozkladné procesy v rostlinné 
hmotì bìhem jejího rùstu, skliz-
nì i skladování. Analýza tìchto 
faktorù je velmi nároèná a dosud 
asi není uspokojivì øešitelná. 
Pøes tyto dílèí neúspìchy biopo-

travin v jejich soutìži s konvenèními produkty je 
nutné vzít na vìdomí obecný názor, že biopotraviny 
pøedstavují komodity s minimalizovaným obsahem 
reziduálních chemických pøípravkù, aś kontaminují-
cích, tak aditivních.

Tato práce byla podpoøena vnitøním grantem 
GAPE è. 420011, udìleným grantovou komisí FPE 
ZÈU v Plzni.
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Sušení je jeden z nejstarších zpùsobù konzervace a tohoto 
zpùsobu je možno použít pro nejrùznìjší potraviny jako ovoce, 
zelenina, mléko, houby, ale i maso, ryby apod. Kromì výrob-
kù sušených známe i výrobky zahuštìné (kondenzované). 
Pøi sušení zastaví rùst a èinnost mikrobù nedostatek vody. 
Ovšem stejnì jako pøi použití chladících metod konzervace 
má sušení pouze úèinky mikrobistatické a ne úèinky mikro-
bicidní. Kabelík ale prokázal, že v sušených potravinách jsou 
mikroorganismy bìhem skladovací doby redukovány ponìkud 
více než pøi konzervaci chladem a tak oznaèil sušení jako 
konzervaèní metodu s úèinky mikrobistatickými a s èásteè-
nými úèinky mikrobicidními. Mikroby totiž potøebují ke svým 
životním projevùm vhodnou živnou pùdu (tou jsou potraviny 
témìø vždy), vhodné pH, pøimìøený redox-potenciál, pøíznivou 
teplotu a také vhodnou vodní aktivitu (a

w
). Tu definujeme jako 

pomìr tlaku vodních par potraviny k tlaku vodních par desti-
lované vody. Z toho tedy plyne vztah:
  pa

w
 =

  p
o

a
w
 = vodní aktivita

p = tlak vodních par potraviny
p

o
 = tlak vodních par destilované vody.

Vodní aktivita je tedy faktor, který se podílí na typu 
a stupni mikrobiologického osídlení potravin. Vyjadøuje se 
v hodnotách od minima = 0,00 do maxima = 1,00. V prin-
cipu vyjadøuje osmotickou sílu vody pøítomné v potravinì. 
Nemá lineární vztah k procentuálnímu obsahu vody v potra-
vinì, tzn. k sušinì (její hodnoty se napø. mohou zmìnit se 
zmìnami teploty), ale zhruba se dá øíci, že èím je potravina 
sušší, tím je vodní aktivita nižší. Mikroorganismy nikdy ne-
rostou, je-li hodnota aktivity pod hodnotou, která je pro ten 
který druh ještì vhodná. Tak napø. salmonela neroste je-li 
a

w
 pod 0,95, Clostridium perfringens pod 0,97, Cl. bo-

tulinum pod 0,94, St. aureus pod 0,86, kvasinka Sacch. 
cerevisiae pod 0,90, plísnì Asp. parasiticus pod 0,82, 
Asp. flavus pod 0,78 apod. Ovšem k tvorbì aflatoxinu už 
potøebuje Asp. flavus a

w
 = 0,83.

Vidíme tedy, že vodní aktivita je dùležitý faktor, který 
ovlivòuje mikrobiální osídlení potravin a event. i produkci 
toxínù. Stále si však musíme být vìdomi, že v sušených 
potravinách se mikroorganismy nemohou množit, ale 
mohou tam delší dobu persistovat (pøežívat). Množství 
persistujících mikrobù záleží na zpùsobu sušení. Nìkteøí 
autoøi doporuèují pøed vlastním postupem provést blan-
šírování, kdy mnohé povrchové mikroby zahynou a kdy 
se znièí i øada enzymù (zejména oxidázy). Dnes již ovšem 
existuje øada dalších postupù, pøi kterých je množství mi-
kroorganismù výraznì sníženo a organoleptické vlastnosti 
ošetøené potraviny pøíliš netrpí.

Výhodou konzervace sušením je také pomìrnì vysoké 
zachování biologicky cenných látek v potravinì. Tak napø. 
v ovoci nebo zeleninì zùstávají minerální látky bez jakýchkoliv 
ztrát, vìtšina vitaminù rovnìž pomìrnì málo utrpí, napø. vit. 
B

1
, B

2
, niacin, A apod., pomìrnì nejvíce se ztrácí vitaminu 

C, ale to zase záleží na zpùsobu sušení. Nejèastìjší ztráty 
tohoto vitaminu jsou kolem 50 %, ale mohou být i jenom 
1-5 %, nebo na druhé stranì 80-90 %. Jestliže bychom 
mìli shrnout výhody a nevýhody konzervace sušením, 

Konzervace sušením a vodní aktivita 
z mikrobiálního hlediska
Prof. MUDr. Stanislav Hrubý, DrSc., Katedra hygieny a epidemiologie, IPVZ Praha

pak k výhodám jistì patøí na jedné stranì jednoduchost 
a dostupnost pro každého s pøihlédnutím k moderním 
dokonalým postupùm prùmyslového zpracování a kon-
centrace se zmenšením váhy a objemu pøíslušné po-
traviny. K výhodám jistì patøí i to, že vìtšinou není tøeba 
chladnièky, a že v potravinách zùstává uchována znaèná 
èást biologicky cenných výživných faktorù (sušení je spolu 
s mražením poèítáno k nejšetrnìjším zpùsobùm konzer-
vace potravin). Zanedbatelné jistì není ani to, že sušené 
potraviny mohou být vždy a všude pøi ruce.

Nevýhodou je, že ne vždy jsou sušené potraviny zbaveny 
všech nepøíznivých mikroorganismù (z tohoto dùvodu je 
velice vhodná jejich tepelná úprava pøed konzumací) a nì-
kdy i ztráta nìkterých organoleptických vlastností (napø. 
nìkterých aromatických látek) a možné snížení obsahu 
nìkterých vitaminù (zejm. vitaminu C a kyseliny listové).

Pozitivní stránky konzervace sušením však rozhodnì pøe-
važují nad negativními a tak lze zejména u nìkterých potravin, 
jako u ovoce, zeleniny, hub nebo léèivých bylin, tento zpùsob 
konzervace z hygienického hlediska jen doporuèit.
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Ze svìta výživy
WHO a alkoholová politika

V kvìtnu 2007 se sešlo v Žene-
vì Svìtové zdravotní shromáždìní 
(WHA) pod záštitou WHO, kde 
jedním bodem jednání byly postoje 
a strategie boje s alkoholismem.  Zá-
kladem jednání byla zpráva komise 
expertù o strategiích a intervencích 
ke snížení škod souvisejících se 
spotøebou alkoholu. Zpráva je na 
webových stránkách WHO. Zpráva 
je prvním krokem k budování politiky 
WHA  založené na doporuèeních, 
ale ještì ne na politice WHO. Zpráva 
rozlišuje strategii pro populaci (ob-
èanská) a  cílenou podporu speciál-
ních skupin obyvatelstva (mladí lidé, 
ženy, domorodé obyvatelstvo). Pøes 
silný dùraz na efektivitu vìcnou i ná-
kladovou poklesla podpora obèan-
ského pøístupu ve prospìch cílené 
podpory. Nicménì prostøedky jsou 
navrženy jak pro celou populaci, tak 
pro cílené skupiny. Nìkteré progra-
my podpory (alkoholismus øidièù, 
léèebné postupy pro osoby s one-
mocnìními spojenými se spotøebou 
alkoholu) byly podpoøeny výrobci 
alkoholických nápojù. Ménì vítané 
jsou programy omezující poptávku 
po alkoholu napø. prostøednictvím 
vyšších daní a cen, zvýšenou kont-
rolou  trhu s alkoholem  a omezením 
distribuèních kanálù. 

Výrobci alkoholu jako zaintereso-
vané subjekty se dosud zúèastnili 
dvou shromáždìní organizovaných 
WHO. Producenty zastupovala  Sku-
pina globálních výrobcù alkoholu 
(Global Alkohol Producers Group, 
GAP), jejímiž èleny jsou i pøední 
svìtové pivovary. Pozice Skupiny ve 
snižování škodlivých úèinkù alkoholu 
je založena na ovlivòování spíše 
cílových skupin obyvatelstva než 
na celkovou populaci. 
Tyto programy zahrnují 
prevenci pití ø idièù, 
uvážlivé služby a platby 
spojené s alkoholem 
a vhodnou prevenci 
zamìøenou na mladé 
osoby. Prùmyslová 
lobbystická skupina 
GAP  argumentuje, že 
obèanská opatøení, 
jako jsou „trestající“ 
zvýšené danì, selhávají  pøi ome-
zování nevhodného pití, jak jsme 

toho svìdky v severských zemích, 
kde navzdory vysokým daním je 
míra pití jednou z nejvyšších v Evro-

pì. Je znepokojující, 
že vìtšina lidí, kteøí 
konzumují alkohol 
uvážlivì a s mírou, 
by byli  postiženi zby-
teènì a neúmìrnì  
širokými restrikèními 
opatøeními.

Skupina GAP je-
také pøesvìdèena, 
že vìdecké poznatky 
podpoøí cílená opat-

øení jako nejefektivnìjší a má dùvìru 
v doporuèení a nálezy expertního 

Je známo, že jediným významným 
zdrojem tìchto výživovì žádoucích 
mastných kyselin 
(zvaných zkrácenì 
EPA a DHA) jsou 
tuèné ryby, které 
jich v tukovém po-
dílu obsahují asi 
25 % (sladkovod-
ní r yby mnohem 
ménì). Mìlo by se 
takto konzumovat 
2-4 g tìchto n-3 
mastných kyselin, 
což nìkdy není v praxi realizovatelné. 
Èasto se proto pøidávají jen jejich 

koncentráty,  chránìné pøed pøístu-
pem kyslíku a oxidaèním žluknutím. 

Obvykle se tuky 
pøevádìjí na ethy-
lestery, protože se 
v tìle stejné štìpí 
na volné kyseliny. 
Podrobnìji je tech-
nologie pøípravy 
tìchto koncentro-
vaných n-3 kyselin 
a jejich aplikace 
uvedena v pøíloze 
è. 1 èasopisu In-

form, roè. 19, roèník 2008.
jdx

Tvorbu akrylamidu mohou inhibovat bìžné složky potravin

Již døíve bylo referováno o prokázatelném inhibièním úèinku chloridu 
vápenatého a L-cysteinu na tvorbu akrylamidu ve smažených bramborových 
lupíncích. Výzkumný tým z Jinan University v èínské provincii Guangdong nyní 
testoval v modelových systémech vliv kyseliny ferulové, katechinu, hydrosiøi-
èitanu sodného a L-cysteinu na inhibici tvorby akrylamidu. Jako nejúèinnìjší 
se v obou výzkumech projevil hydrosiøièitan sodný, chlorid vápenatý a L-cys-
tein, které byly vybrány pro použití na èerstvé bramborové lupínky. Výsledky 
prokázaly, že ponoøení èerstvých bramborových lupínkù do roztokù tìchto tøí 
látek inhibuje tvorbu akrylamidu v lupíncích, pøièemž efekt je tím silnìjší, èím 
je vyšší koncentrace inhibitoru. Nejsilnìjší úèinek vykazoval L-cystein, ovšem 
jako vysoce aktivní se projevil i chlorid vápenatý, který je vzhledem k nižší 
cenì pro tyto úèely vhodnìjší. Aplikace chloridu vápenatého byla ovìøována 
rovnìž pøi výrobì bramborových lupínkù v provozních podmínkách, kdy byly 
lupínky namáèeny v roztoku chloridu vápenatého se stabilní koncentrací 5 g/l, 
pøi teplotì  85 °C. Za tìchto podmínek se tvorba akrylamidu snížila o 85 %. 
Studie provádìná tureckými výzkumníky dokonce prokázala až  95% snížení 
tvorby akrylamidu pøi zachování odpovídající barvy a textury lupínkù. 

http://www.rssl.com/ourservices/FoodENews/Newsletter.aspx?E-
NewsletterID=228#4  

kop

Strava s optimálním obsahem n-3 mastných kyselin z ryb

panelu WHO, zejména proto, že 
v podobném duchu jsou i další stu-
die na toto téma. WHA ponechalo 
otevøené dveøe pro další aktivity 
prùmyslových výrobcù alkoholu  
v kampani za snížení negativních 
dùsledkù nadmìrného pití alkoholu. 
Na druhé stranì zbývá ještì vykonat 
mnoho práce, aby se dosáhlo shody 
o prostøedcích a zpùsobech boje 
s alkoholismem. Jedno je jasné: prù-
mysl musí zùstat aktivní v omezování 
zneužívání  alkoholu. 

The WHO & alkohol policy. 
Brewerś  Guardian, 136, 2007, è. 

5, s. 10
   Per
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Abstrakt
Vzestup výskytu obezity pøedstavuje zdravotní ohro-

žení populace. Základem úspìšných preventivních a lé-
èebných programù jsou informace o souèasné situaci 
z hlediska výskytu nadváhy a obezity ve všech vìko-
vých kategoriích. Podrobné mapování vztahu nadváhy 
a obezity a pøíjmu potravy, pohybové aktivity a dalších 
charakteristik životního stylu bylo pøedmìtem studie 
Životní styl a obezita provedené v letech 2000/2001 
a 2005 u reprezentativního vzorku  populace. V ÈR 
stoupá výskyt nadváhy a obezity u dospìlých i u dìtí. 
Pøi srovnání roku 2000/2001 s rokem 2005 byl zjištìn 
vzestup výskytu nadváhy a obezity u dospìlých o 3,0 %, 
u dìtí ve vìku 6-17 let o 1,9 %. Uvedeny jsou rozdíly ve 
spotøebì jednotlivých potravin u osob s normální váhou 
ve srovnání s osobami s nadváhou a obezitou a rozdìlení 
skupin populace podle charakteristického vzorce pøíjmu 
potravin a fyzické aktivity. 

Obezita je závažným zdravotním problémem, který 
postihuje populaci celé zemìkoule. Pøedpokládá se, 
že v roce 2015 i v rozvojových zemích poèet úmrtí na 
komplikace spojené s obezitou pøesáhne poèet úmrtí na 
nemoci spojené s podvýživou (Tanumihardjo et al. 2008). 
Rovnìž v ÈR výskyt (prevalence) obezity stoupá. Vze-
stupný trend byl prokázán ve studii Životní styl a obezita, 
která byla podle zadání Èeské obezitologické spoleènosti 
ve spolupráci s Národní radou pro obezitu za podpory 
Ministerstva zdravotnictví provedena spoleèností Stem-
mark v listopadu 2005 (Lajka, Kunešová, 2006).  Šetøení 
probìhlo u dospìlých i u dìtí, u dospìlých obdobná 
studie probìhla již v roce 2000/2001. Srovnání výskytu 
nadváhy a obezity u dospìlých v uvedeném èasovém 

intervalu viz tab. 1. 
Podle tabulky je patrný vzestup prevalence obezity 

a nadváhy v prùbìhu 4 až 5 let o 3,0 %. Pokud by do-
cházelo k vzestupu prevalence stejným tempem, mìlo 
by 100 % populace  nadváhu nebo obezitu zhruba za 30 
let. Je známo, že obezita významnì zvyšuje riziko vzniku 
metabolických, srdeènì-cévních, kloubních a dalších 
nemocí a psychosociálních problémù. Tedy i v ÈR by 
zachování souèasného trendu vedlo k významnému 
zvýšení zátìže zdravotnického systému zdravotními 
komplikacemi u narùstajícího poètu obézních osob. 

Vzestupný trend pozorujeme i ve výskytu dìtské nadvá-
hy a obezity, i když v nìkterých evropských zemích je pre-
valence dìtské nadváhy a obezity vyšší (obr. 1, tab. 2). 

Výskyt obezity v ÈR u dìtí a dospìlých. 
Vztah k pøíjmu potravy
Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc., VÚ endokrinologický, Praha 

Složení pøíjmu potravy ve vztahu k nadváze 
a obezitì u dospìlých

V rámci studie Životní styl a obezita bylo zjišśováno,  
jak se liší konzumace jednotlivých potravinových skupin 
u obézních osob pomocí dotazníku na èastost pøíjmu 
potravy (food frequency questionnaire, FFQ). 

V roce 2005 u dospìlých ve srovnání s rokem 
2000/2001 byly nalezeny následující statisticky vý-
znamné rozdíly: snížila se frekvence konzumace (poèet 
za týden)  mléka a mléèných výrobkù, poklesla rovnìž 
frekvence spotøeby slazených minerálek, moštù a limo-
nád. V ostatních skupinách potravin a nápojù se mezi 
uvedenými roky frekvence spotøeby nemìnila.  

Èastìji než v pøedchozích letech se do jídelníèku 
zaøazuje libové maso, drùbež a tìstoviny, z nápojù voda 
a neslazené minerálky, i když rozdíly nejsou statisticky 
významné. 

Pøi vyhodnocení rozdílù podle hmotnostního indexu 
(BMI, body mass index BMI = hmotnost/výška2, kg/m2) 
byla u obézních osob významnì èastìjší konzumace 
knedlíkù a prorostlého masa, ménì èastá byla konzu-
mace ovoce, zeleniny a nízkoenergetických sladkostí. 
Z nápojù obézní osoby významnì èastìji konzumovaly 
pivo, ménì èasto džusy. 

Složení pøíjmu potravy ve vztahu k nadváze a obezitì 
u starších dìtí

Vyšetøeno bylo celkem 715 dìtí ve vìku 12-17,99 
let. Pøíjem potravy byl hodnocen dotazníkem na èastost 

Tabulka 1.
Kategorie BMI % 2000/2001 2005
Podváha 3 1,7
Normální váha 49 46,3
Nadváha 35 34,9
Obezita 14 17,1

Lajka, Kunešová, 2006

Obr. 1. Vzestup prevalence nadváhy a obezity u dìtí ve 
vìku 5-11 let (podle IOTF¨)

Tabulka 2.
Srovnání prùmìrné prevalence nadváhy a obezity 
u dìtí ve vìku 6-17 let v USA a v evropských zemích 
se zmìnou prevalence obezity v ÈR 

 Prevalence  Evropské  ÈR 1991 ÈR 2001 ÈR 2005
 nadváhy USA zemì (Vignerová, (Vignerová, (Kunešová  
 a obezity   Bláha et al.) Bláha et al.) et al.2007)

 % 32 19 10 13,1 15
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pøíjmu potravy (FFQ) jako u dospìlých. Poøadí potravin 
dle frekvence spotøeby se u starších dìtí a adolescentù 
v prvních položkách témìø neliší od poøadí spotøeby 
u dospìlých (na prvních místech je ovoce, zelenina, 
svìtlé peèivo vèetnì chleba, libové maso a brambory). 
Dìti a dospívající èastìji konzumují sladkosti, a to i níz-
koenergetické, zmrzlinu, slazené nápoje a džusy a ménì 
èasto prorostlé maso než dospìlí.   

Dìti s normální hmotností ve srovnání s dìtmi s nad-
váhou nebo obezitou konzumují významnì èastìji ovoce, 
zeleninu, tmavé peèivo a ryby, ménì èasto prorostlé 
maso, èastìji pijí džusy. 

Hlavním zdrojem informací o výživì pro dìti této vìkové 
kategorie jsou rodinní pøíslušníci (57 %), televize (52 %) 
a èasopisy 48 %), další informaèní zdroje se uplatòují vý-
raznì ménì; známí ve 26 %,  lékaø 15 %, denní tisk 14 %, 
informaèní materiály u lékaøe 13 %, ostatní jsou uvádìny 
ménì než 10 procenty dìtí.

Složení pøíjmu potravy ve vztahu k nadváze a obezitì 
u mladších dìtí

Vyšetøeno bylo celkem 712 dìtí ve vìku 6-11,99 let. 
Ve školní jídelnì se stravuje 78 % dìtí této vìkové kate-
gorie, pouze 20 % dìtí má obìdy doma, ty pøipravuje 
zpravidla matka.

Pøi vyhodnocení pøíjmu potravy semikvantitativní 
metodou podle Fialy a Brázdové (1999) byla zjištìna 
vyšší konzumace slazených nápojù s vyšším obsahem 
cukru a brambor (vèetnì hranolkù) u dìtí s nadváhou 
a obezitou ve srovnání s dìtmi s normální hmotností;  ty  
naopak konzumovaly více slazených nápojù se sníženým 
obsahem cukru. 

Významnì se liší spotøeba dívek a chlapcù, dívky mají 
menší spotøebu obilovin a masných výrobkù, uzenin 
a tuèného masa a vyšší spotøebu ovoce a zeleniny než 
chlapci.  

Z vybraných sledovaných potravin byla zjištìna vý-
znamnì èastìjší konzumace slazených sycených nápojù 
u dìtí s nadváhou nebo s obezitou.  Pøitom nezávisle 
na hmotnosti dìti ve vìku do 6-8 let konzumují èastìji 

bonbóny, dìti 9-12 let slazené nápoje a majonézové 
saláty. Sledovány byly následující typy pokrmù: bonbóny, 
sušenky, oplatky, dortíky, koláèe, buchty, sladké nápoje, 
èokoláda,  majonézový salát, zmrzlina,  chipsy, hranolky, 
párek v rohlíku, chlebíèky, smažený sýr, hamburger.

Vzorce pøíjmu potravin u dospìlých
Z uvedeného hodnocení pøíjmu potravy vyplývá, že 

u osob s obezitou a nadváhou se èastost pøíjmu potravy 
liší od normální populace obvykle jen v nìkolika málo 
položkách. Na tyto kategorie potravin je potøeba se 
u jednotlivých vìkových skupin soustøedit. Pøitom kon-
krétní potravina èasto pøedstavuje jednu složku, která 
je souèástí širšího vzorce chování nejenom pøi výbìru 
potravin, ale rovnìž z hlediska pohybové aktivity. Tento 
fakt je dokumentován výsledkem z první vlny studie z roku 
2000/2001.

Podle struktury chování ve vztahu k pøíjmu potravy 
a trávení èasu  byli úèastníci studie rozdìleni do 4 skupin 
podle pøevažujících charakteristik pøíjmu potravy a trávení 
èasu (tab.3). 

Tyto 4 kategorie pøedstavovaly osoby, které dennì 
byly:
1. v zamìstnání více než 8 hodin a/nebo jezdily do práce 

autem déle než 26 min.
2. u TV více než 3 hodiny 
3. ve škole více než 6 hodin nebo trávily více než 1 

hodinu samostudiem 
4. trávily více než 3 hodiny èasu úklidem.

 
Z tabulky je patrný výraznì odlišný vzorec pøíjmu 

potravin v jednotlivých skupinách vyšetøovaných osob. 
Souèasnì tabulka ukazuje, které informace by mìly 
jednotlivým skupinám zdùraznìny. Tak mùže dojít ke 
správnému zacílení preventivních aktivit. 

Závìrem lze øíci, že výsledky pøedložené studie 
mohou napomoci pøi výbìru pøimìøených metod a po-

pulaèních skupin 
pro preventivní a lé-
èebné programy ve 
vztahu k nadváze 
a obezitì.

Koncepce preven-
ce a léèby obezity 
v ÈR

Prevence a léè-
ba obezity jsou dvì 
neoddìlitelné slož-
ky péèe o zdraví, 
které se v souèas-
né dobì dotýkají 
nejménì poloviny 
èeské populace. 
P ø e d p o k l a d e m 
pø imìøené péèe 
u tak záva žného 
zdravotního pro -
b lému je  dos ta -
teèná pozornost 
odborn íkù,  k teø í 

Tabulka 3.  Charakteristické vzorce pøíjmu potravy u kategorií osob dle trávení èasu 

Kategorie osob trávení èasu dennì Èastìjší spotøeba Ménì èastá spotøeba nebo nikdy

Zamìstnání>8hod a/nebo maso (libové i prorostlé) ovoce (auto)
cesta autem >26min svìtlé peèivo (zam) plnotuèné výrobky (auto)
 knedlíky
 pivo
 slazené nápoje

TV > 3 hodiny maso prorostlé, knedlíky mléèné výrobky odtuènìné, zelenina
 ovoce nízkoenergetické sladkosti typu müsli
 pivo svìtlé peèivo
  sladkosti typu tatranka

Škola > 6 hod a/nebo mléèné výrobky odtuènìné maso (libové i prorostlé)
samostudium > 1 hod. plnotuèné mléèné výrobky knedlíky, pivo (studium)
 nízkoenergetické sladkosti 
 typu müsli
 peèivo tmavé, zelenina (studium)
 slazené nápoje (škola)

Úklid > 1 hod. mléèné výrobky odtuènìné maso prorostlé,
 tmavé peèivo knedlíky,
 ovoce, zelenina svìtlé peèivo
  nízkoenergetické sladkosti typu müsli
  plnotuèné mléèné výrobky
  pivo
  slazené nápoje
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se problematice vìnují, ale rovnìž celospoleèenská 
podpora. Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví byla 
v roce 2004 založena Národní rada pro obezitu, která  
pøipravila pøedbìžnou verzi Akèního plánu proti obe-
zitì jako podklad pro koordinaci a spolupráci aktivit, 
které jsou pro pøimìøenou prevenci i léèbu obezity 
nutné. Øada z tìchto aktivit již probíhá, nìkdy ale 
izolovanì, vzájemné propojení by umožnilo jejich 
vìtší úèinnost. 

Prevence obezity zahrnuje mnohá odvìtví, kromì 
zdravotnictví je to školství, zemìdìlství, místní roz-
voj, doprava,  práce a sociální vìci, dále neziskové 
organizace (napø.odborné lékaøské spoleènosti nebo 
Spoleènost pro výživu), komunální aktivity (napø. 
Zdravé školy, zdravá mìsta), komerèní organizace 
zemìdìlci, výrobci a prodejci potravin, výrobci spor-
tovního vybavení, provozovatelé sportovních center,  
redukèní kluby jako je STOB, aktivitu podporuje WHO 
prostøednictvím svých lokálních kanceláøí a další. 
V ÈR probíhá øada mezinárodních vìdeckých pro-
jektù zamìøených na prevenci a léèbu obezity jako 
jsou projekty hrazené z rámcových programù EU 
(DIOGENES Dieta, Obezita a Geny, NUGENOB) nebo 
z projektù hrazených dalšími evropskými programy 
(norský finanèní mechanismus – COPAT Childhood 
Obesity Prevention And Treatment),  projekty COST, 
øada evropských projektù na státním zdravotním 
ústavu, na lékaøských fakultách, projekty bienální 
spolupráce s WHO a jiné. Nutnost zapojení všech 
odvìtví v prevenci a léèbì obezity v rámci národních 
i mezinárodních aktivit byla odsouhlasena ministry 
zdravotnictví v roce 2006 v rámci ministerského se-
tkání v Istanbulu, výsledky jednání byly formulovány 
v Evropské chartì o obezitì. 

V øadì evropských zemí byly schváleny Národní 
plány nebo Akèní plány proti obezitì. V ÈR je v sou-
èasné dobì èinnost Národní rady pro obezitu utlu-
mena. Pro úèinný proces prevence i léèby obezity je 
koordinovaný postup a podpora rovnìž v odvìtvích, 
které se zatím v projektech prevence obezity neú-
èastní, nezbytný. 

Problematika obezity od etiopatogeneze pøes di-
agnostiku a prevenci až k léèbì byla pøedmìtem 1. 
Støedoevropského kongresu o obezitì  (od výživy k me-

tabolickému syndromu) 1. Central European Congress 
on Obesity (from nutrition to metabolic syndrome) www.
cecon2008.cz., který probìhl v Karlových Varech ve 
dnech 25. 9. až 27. 9. 2008. Možnosti spolupráce 
byly diskutovány ve Workshopu, na kterém se sešli zá-
stupci zúèastnìných zemí z oblasti støední a  východní 
Evropy.

Abstract
Increase in obesity prevalence compromises health 

status of the population. Programmes of obesity preven-
tion and treatment have to be based on detailed infor-
mation on  overweight and obesity prevalence. Detailed 
mapping of overweight and obesity in relation to food 
intake, physical activity and other lifestyle characteristics 
was investigated in the study Lifestyle and obesity. The 
study was carried out in years 2000/2001 and 2005 in 
a representative sample of the Czech population. Over-
weight and obesity prevalence is increasing. In compari-
son of 2000/2001 and 2005 increase of overweight and 
obesity in adluts was 3,0 %, in children 1,9 %. Differences 
in food consumption between normal weight and over-
weight/obese subjects are presented. Differentiation of 
adults according to food patterns is shown.
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Termíny akcí Spoleènosti pro výživu v roce 2009

19.-21. kvìtna 2009 (úterý-ètvrtek) Školní stravování 2009 Pardubice - Dùm hudby

Èerven 2009 Studenti a výživa Praha, Brno
17.-20. srpna 2009 (pondìlí-ètvrtek) Kurzy pro pracovníky ve ŠS Benešov - Zemìdìl. škola

31. srpna-2. záøí 2009 (pondìlí-støeda) Vitamíny 2009 MZLU Brno 

15.-17. záøí 2009 (úterý-ètvrtek) Výživa a zdraví 2009 Teplice 

 6.-7. øíjna 2009  (úterý-støeda) Dietní výživa 2009 Pardubice - hotel Labe

Øíjen 2009 Svìtový den výživy MZe ÈR  - Praha

3.-5. listopadu 2009 (úterý-ètvrtek) 32. tématická konference Pardubice - hotel Labe

20.-21. listopadu 2009 Dìtská obezita Podìbrady  
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Ze svìta výživy

Pití èerného èaje mùže snížit velmi podstatnì riziko 
vzniku Parkinsonovy choroby, jak zjistili pracovníci 
z Singapore's National Neuroscience 
Institute pøi výzkumu souvislosti výži-
vy a životního stylu asijské populace 
s výskytem Parkinsonovy choroby z let 
1993–2005. Výzkumu se zúèastnilo 
63 257 èínských mužù a žen. V prù-
bìhu studie byl dokumentován výskyt 
157 pøípadù Parkinsonovy choroby. 
Ukázalo se, že pøi konzumaci minimál-
nì 23 šálkù èerného èaje mìsíènì 
(¾ šálku dennì) se mùže riziko vývoje 
Parkinsonovy choroby snížit o neuvì-
øitelných 71 %. Vzhledem k tomu, že kofein snižuje toto 

Britští výzkumníci z Division of 
Investigative Science at Imperial 
College at Hammersmith Hospital 
v Londýnì publikovali další infor-
mace o pùsobení hormonu oxynto-
modulinu, který u osob s nadváhou, 
resp. obézních, zvyšuje výdaje 
energ ie a sou -
èasnì snižuje její 
pø ívod. V rámci 
výzkumu bylo 15 
zdrav ých mužù 
a žen s nadváhou 
nebo obézních ve 
vìku od 23 do 49 
let hodnotou BMI 
v rozmezí 25,1 do 
39,0  rozdìleno 
do dvou skupin. 
Jedna skup ina 
dostávala po dobu 
ètyø dnù pøed jíd-
lem tøikrát dennì 
odpovídající dáv-
ky oxyntomodulinu, druhá skupina 
dostávala dávky solného roztoku. 
Po dobu experimentu zachovávali 
úèastníci bìžný zpùsob stravování 
a fyzické aktivity. Ètvrtý den byl 
mìøen jejich pøíjem energie a prová-
dìno mìøení energetického výdaje 
pomocí nepøímé kalorimetrie a kom-
binovaného monitoringu srdeèní 
frekvence a pohybu. Pøi podávání 
oxyntomodulinu úèastníci konzu-

movali v prùmìru o 17,4 % (128 
kcal) ménì stravy bez jakýchkoliv 
negativních zmìn. Oxyntomodulin 
neovlivòoval výdaje klidové ener-
gie, ale zvyšoval výdaje energie 
spojené s aktivitou, a to o 143 
kcal/den (26 %). Celkové výdaje 

energie a hladina 
fyzické aktivity se 
zvýšily asi o 9 %. 
Úèastníci ztratili 
asi 0,5 % tìlesné 
hmotnost i,  což 
je  ek v i va lentn í 
0,5 kg za týden. 
Oxyntomodulin se 
nachází pøirozenì 
v tìle a je neprav-
dìpodobné, že 
by vykazoval nì-
jaké nepøíjemné 
vedlejší úèinky. 
Rovnìž bylo kon-
statováno, že pøi 

léèbì obezity je tøeba se vedle stra-
vy zamìøit pøedevším na zvyšování 
tìlesné aktivity. S výsledky výzkumu 
se ztotožòují i pracovníci z Národního 
centra pro obezitu (NOF). Již døíve 
bylo referováno o subkutánním po-
dávání oxyntomodulinu pøi redukci 
hmotnosti obézních pacientù.
http://www.rssl.com/OurServices/

FoodENews/NewsLetter.
kop

Obohacení výživy kojencù 
o mastné kyseliny typu n-3 
(omega-3)

K tìmto mastným kyselinám, které 
mají první dvojnou vazbu na tøetím uh-
líku od konce øetìzce, jsou nedùleži-
tìjší kyseliny z ryb (EPA a DHA) a pro 

kojence také kyselina dehydroarachi-
donová. Optimální zdroj pro kojence 
je ovšem mateøské mléko, proto se 
doporuèuje co nejdelší kojení. Nedo-
statek se øeší napø. pøídavkem tìchto 
mastných kyselin získávaných z jed-
nobunìèných moøských øas. Èást n-3 
mastných kyselin je také vázána na 
3-monochlordiol, který je pøirozenou 
souèástí mléèných výrobkù i jiných 
potravin, kde vzniká z triacylglycerolu 
tukù a chloridových iontù, tvoøících 
se  disociací jedlé soli v pøítomnosti 
vody. Podobným zpùsobem vzniká 
i v mateøském mléku.

C. Watkins, Inform, 
19, 375-376 (2008)                                                       

jdx

 
Èerný èaj mùže snižovat riziko Parkinsonovy choroby    

riziko pomìrnì nevýraznì a pøíznivé úèinky èerného 
èaje byly mnohonásobnì vyšší než by odpovídalo jeho 

obsahu, je úèinnost pøipisována jiným 
složkám èerného èaje. Mezi pitím ze-
leného èaje a snižováním rizika vzniku 
Parkinsonovy choroby nebyla zjištìna 
žádná spojitost. Studie ovšem rovnìž 
potvrdila i výsledky pøedchozích vý-
zkumù, že vývoj Parkinsonovy choroby 
se kontroverznì snižuje i v dùsledku 
kouøení. 

http://www.nutraingredients.
com/news/ng.asp?n=83458-black-

tea-catechins-parkinson-s 
kop

Støevní hormony snižují chuś k jídlu  



Výživa a potraviny 2/2009

53

Dne 16. øíjna 1945 byla založena FAO  (Organizace 
OSN pro výživu a zemìdìlství), usilující o soustavný 
a trvalý rozvoj zemìdìlství, které považuje za základ 
vytvoøení dobøe prosperujícího svìta. Jako pøipomín-
ka této události, slaví se od roku 1981 Svìtový den 
výživy.

Svìtový den výživy je tradiènì dùležitý pro zviditel-
nìní a pøipomenutí problému hladu ve svìtì, mìl by 
také motivovat k no-
vým pøístupùm, výmì-
nì informací a novým 
kontaktùm mezi od-
borníky. Letošní Svì-
tový den výživy FAO 
využila hlavnì pro to, 
aby ukázala dùsledky 
klimatických zmìn 
a pokroku v produkci 
bioenergií na chudé 
zemì a oblasti.

Pro pøipomenutí 
tohoto dne se v Øímì 
konal v rámci 34. za-
sedání Výboru pro 
potravinovou bezpeè-
nost (CFS) slavnostní 
ceremoniál uvedený 
projevem generálního øeditele FAO pana Jacques 
Dioufea. Úèastnila se øada významných osobností 
a zástupcù státù pøi FAO, zajímavým projevem pøispìla 
patronka dne Suzanne Mubarak, choś egyptského 
prezidenta, která byla zároveò dekorována medailí 
Svìtového dne potravin. Promluvil také italský ministr 
zemìdìlství Luca Zaia a zdravici papeže Benedikta 
XVI. pøednesl stálý pozorovatel papežského stolce 
pøi FAO. Promítnuta byla i videa, ve kterých vystupují 
známé osobnosti jako ambasadoøi dobré vùle, a tak 
i tyto osobnosti se, alespoò symbolicky, zúèastnily 
této významné akce.

Souèástí programu bylo ocenìní dìtských autorù 
nejlepších posterù s tématikou letošního Svìtového 
dne výživy a aktuální situaci pøipomnìly také videospo-
ty o problému bioenergií a zmìny klimatu. Závìreènou 
kulturní vložku obstarala mladá talentovaná albánská 
houslistka. Následujícího dne se konal také benefièní 
bìh studentù ulicemi Øíma, nedílná souèást propagace 
tak významného svátku.

Generální øeditel FAO Jacques Diouf v úvodním pro-
jevu pøipomnìl, v jak složité ekonomické a potravinové 
situaci se svìt v souèasné dobì nachází a zdùraznil, že 
zejména rùst cen potravin dopadá nejvíce na obyvatele 

„Zabezpeèení potravin ve svìtì: 
výzvy klimatických zmìn a bioenergie“
Svìtový den výživy – 16. 10. 2008 v Øímì
Ing. Marta Teplá, MZe

ménì rozvinutých a chudých oblastí, pøedevším na 
drobné zemìdìlce, pastevce a rybáøe. Hrozí také, že 
jejich situace se v následujících desetiletích bude zhor-
šovat kvùli dopadu klimatických zmìn na vodní zdroje, 
pùdu a biodiverzitu, a také kvùli stále extrémnìjším 
projevùm poèasí. Zmìna klimatu tak mùže v kombinaci 
s pøelidnìním a potravinovou krizí zapøíèinit ohromnou 
vlnu vnitrostátní i mezistátní migrace obyvatel. Meziná-

rodní spoleèenství si 
také musí být vìdo-
mo, že na nepokoje, 
násilí a demonstrace, 
kterých jsme již byli 
svìdky, mohou navá-
zat vážnìjší ozbroje-
né konflikty. Je tedy 
tøeba vnímat kom-
plex tìchto záležitostí 
v ekologickém, soci-
álním i ekonomickém 
kontextu.

Na Summitu tisí -
ciletí se všech 191 
èlenských státù Or-
ganizace spojených 
národù zavázalo spl-
nit do roku 2015 osm 

konkrétních rozvojových cílù. Je mezi nimi i závazek 
snížit do tohoto roku poèet hladovìjících lidí na po-
lovinu. Již v roce 2002 však FAO bije na poplach 
a oznamuje, že investice do zemìdìlských programù 
klesají. Trend potvrzují èísla, která øíkají, že podpora 
zemìdìlství klesla mezi lety 1984 a 2004 o 58 procent 
a podíl zemìdìlství na oficiální rozvojové pomoci se 
snížil v roce 2006 na tøi procenta! Zemìdìlství je pøi-
tom hlavní skromnou obživou pro více než dvì tøetiny 
chudých svìta.

FAO chce pod dojmem souèasné situace revidovat 
politiku podpory výroby biopaliv a tvrdí, že by z je-
jich produkce mìly více profitovat chudé zemì, které 
ji zajišśují. Dnes má výroba biopaliv pouze negativní do-
pad na ceny potravin. Zvýšená produkce a popularita 
biopaliv má dopad zvláštì na ceny obilovin a olejnin, 
ale nelze opomenout dopad ekologický, když jsou kvùli 
monokulturnímu pìstování populárních plodin zabírány 
nové plochy pralesù a panenských mokøadù. Pøesto 
však podle Dioufa nemùžeme rozvoj bioenergií chápat 
jen jako riziko, je však tøeba hlavnì zajistit, aby jejich 
výroba neohrožovala výrobu a dostupnost potravin. 
Není sporu o tom, že rostoucí ceny potravin v loòském 
a letošním roce uvrhly další miliony lidí do chudoby. 
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Osobní zprávy

Podle FAO vzrostly ceny potravin za prvních sedm 
mìsícù tohoto roku o 50 procent. Podle èísel OSN 
z roku 2007 trpí hladem již 923 milionù nejchudších, 
což je proti roku 2006 nárùst o témìø 10 procent.

Jacques Diouf také vzpomnìl závìry konference 
z poèátku èervna 2008. Delegáti 181 zemí diskuto-
vali o svìtové potravinové bezpeènosti a shodli se na 
nutnosti zvýšení zemìdìlské produkce a tedy navý-
šení investic do agrárního sektoru. Byl by zapotøebí 
realizovat program o objemu 30 miliard dolarù, který 
by umožnil rychlou potravinovou pomoc a také krátko-, 
støednì- i dlouhodobé investice. V rámci programu by 
FAO umožòovalo nejchudším zemìdìlcùm pøístup ke 
kvalitnímu osivu a hnojivùm. Státy sice již pøislíbili 22 
miliard dolarù, ale vybralo se jen asi deset procent 
z této èástky, a ty se okamžitì použily hlavnì na èistì 
okamžitou potravinovou pomoc.

Krize na bankovních trzích a složitá mezinárodní 
situace potravinové problémy ještì zhoršuje a neu-
snadòuje práci FAO. I média se zamìøila na burzovní 
zprávy, ale potravinová krize je zde stále. Jacques Di-
ouf v závìru ujistil shromáždìní o tom, že FAO ví, co je 
tøeba uèinit pro nasycení hladových a jak zdvojnásobit 
do roku 2050 produkci potravin, aby bylo možno uživit 
9 miliard lidí. Co stále chybí je politická vùle a dodržo-
vání finanèních závazkù.

Souèasný kolaps finanèních trhù zmínila ve svém 
zajímavém a emotivním projevu i hlavní mluvèí ceremo-
niálu a první dáma Egypta Suzanne Mubarak. Také si 
postìžovala, že tento pád odvedl pozornost svìtové ve-
øejnosti od utrpení 923 miliónù hladovìjících lidí. Právì 
oni nejvíce pociśují kumulativní faktory, jež ovlivòují trh 
s potravinami (nedostatek potravin, rùstu ceny energií 
a produkce biopaliv). WFP (Svìtový potravinový pro-
gram) dokonce varuje pøed pøíchodem „tiché tsunami“ 

a Svìtová banka pøedpokládá, že tato situace vrací boj 
proti hladu o sedm let zpìt.

Vystudovaná socioložka paní Mubarak se roz-
hovoøila také o konkrétních projektech uskuteèòo-
vaných v Egyptì. Jsou zamìøeny hlavnì na vzdì-
lávání, zvláštì na zlepšení vzdìlání dívek. Také se 
ujal program školního stravování, který využívá 70 
procent studentù. Egyptská vláda se snaží za po-
moci soukromého sektoru a nevládních organizací 
pozvednout životní úroveò hlavnì v zemìdìlských 
komunitách.

Zmìny klimatu jsou podle paní Mubarak nezpo-
chybnitelné a negativnì ovlivòují celou øadu ekosys-
témù. Nejohroženìjší jsou pøi tom pøelidnìné agrární 
oblasti. V moøích ubývá ryb, pùdy erodují, vodní zdroje 
jsou stále vzácnìjší, 25 milionù hektarù lesa je roènì 
vykáceno a prohlubuje se tak problém dezertifikace 
a ztráty biodiverzity.

Svìt musí pokraèovat v hledání udržitelných tech-
nologií, pokraèovat ve zlepšování situace i po malých 
krùècích. Paní Mubarak nezapomíná na to dobré, co 
se již na tomto poli vykonalo („zelená revoluce“, Fond 
pro pøizpùsobení se zmìnám klimatu, rozvoj sítí potravi-
nové bezpeènosti a podobnì) a deklarovala odhodlání 
Egypta i nadále stát v popøedí mezi zemìmi, které se 
snaží potravinovou krizi øešit vlastními silami.

Na závìr své øeèi pak pøipomnìla, jak snadno svìt 
zmobilizoval prostøedky k øešení krize na finanèních 
trzích a k záchranì bank a pojišśoven. Krize potravinová 
je ještì vážnìjší a tak paní Mubarak doufá ve stejnì 
ráznou a rychlou reakci.

Nezbývá než si pøát, aby se již ten pøíští Svìtový 
den výživy mohl opravdu slavit, abychom si v tento den 
mohli pøipomínat více úspìchù lidstva v boji s chudo-
bou a hladem. 

Senior - profesor Ing. Dušan Èurda, CSc., oslavil 
8. bøezna své významné narozeniny. Èas se zastavit 
nedá. Jubilant je však stále svìží a aktivní. Narodil se 
na Slovensku v Trnavì, v deseti letech  se s rodinou 
pøestìhoval na Moravu, kde také absolvoval i Vyso-
kou školu zemìdìlskou v Brnì a už od svého prvního 
zamìstnání žije v Èechách, od roku 1955 natrvalo 
v Praze. Po dvouleté práci ve Východoèeské Frutì 
v Novém Mìstì nad Metují pøešel do Výzkumného 
ústavu konzervárenského v Praze a v roce 1956 na 
Vysokou školu chemicko – technologickou, a to na 
Fakultu potravináøské a biochemické technologie, na 
katedru konzervárenské technologie,  kde pracoval 
po celý svùj život – aspirant, asistent, docent, profe-
sor. Po „sametové revoluci“ v roce 1990 se stal jejím 
vedoucím a byl jmenován profesorem. V roce 1974 
strávil semestr na Vysoké škole technické v Lyngby, 

Prof. Ing. Dušan Èurda CSc. osmdesátníkem
Dánsko. Kromì èlenství ve Spoleènosti pro výživu je 
èlenem Èeské spoleènosti chemické, èlenem Rady 
ÈAZV a èlenem Institut international du froid v Paøíži. 
V roce 1994 odešel do penze. Na své mateøské ka-
tedøe, nyní Ústavu konzervace potravin a technologie 
masa, VŠCHT Praha, pracoval v èásteèném úvazku 
do roku 2002 a i nadále zùstává s Ústavem ve stálém 
kontaktu.

Po celou dobu svého aktivního života zùstal vìrný 
své profesi – konzervárenství, resp. balení potravin 
z nejrùznìjších aspektù. Zabýval se problematikou 
zmìn potravin, ke kterým dochází pøi jejich skladová-
ní  a zejména vlivem balení potravin – rùznými druhy 
obalù, vlivem teploty pøi skladování a v posledních 
létech také dopadem na ekologii. Studoval oxidaèní 
zmìny potravin, interakce obal – potravina, optima-
lizaci úchovy potravin. Zajímala ho pøedevším šíøe 
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Významného životního jubilea 

se v mìsíci bøeznu dožívá
 12. 3. paní Marta Stoklásková,
 26. 3. Ing. Marcela Polášková.

V mìsíci dubnu
 15. 4. paní Marcela Bínová,
 24. 4. MUDr. Vìra Tichá.

Všem jubilantkám srdeènì blahopøejeme!

Tak už i Ty, Karle? 
Jak se dalo èekat, nepodaøilo se Ti ututlat své naro-

zeniny, jak jsi pùvodnì mìl v úmyslu. Ono by to nebylo 
lehké ani pro bezdomovce, natož pak pro takovou 
osobnost jakou jsi Ty.  Kromì toho ovšem asi také 
pozoruješ, že elita národa se v poslední dobì posouvá 
do vyšších vìkových pater a Ty,  prof. Ing. Karel Kopec, 
DrSc., právem chceš být pøi tom. 

Tvoje aktivity tomu plnì napovídají. V prùbìhu 
posledních pìti let od Tvých posledních pùlkulatých 
narozenin jsi mimo jiné pøednášel a stále pøednášíš 
tøi pøedmìty na Zahradnické fakultì v Lednici a na 
Lékaøské fakultì v Brnì. Jde o témata „Výživa èlo-
vìka“,  „Kvalitologie potravin“ a „Ovoce a zelenina 
jako potravina“. V mezidobí jsi napsal a publikoval 
pøes 30 èlánkù v rùzných èasopisech a absolvoval 
dvì desítky pøednášek v Èechách i na Slovensku.  
Vypracoval jsi také celou øadu oponentských a lek-
torských posudkù.

A co rekapitulace jen za poslední rok 2008: 
pøepracoval jsi své pøednášené pøedmìty do po-
èítaèové prezentace a ètvrtý na e-learning (vzdì-
lávací proces, využívající informaèní a komunikaèní 
technologie). Pøíprava èlánkù a pøednášek v tomto 
období byla samozøejmostí, významnì jsi se po-
dílel na vzniku knihy „Kvalita rostlinných produktù 
na prahu 3. tisíciletí“, a nyní dokonce pøipravuješ 
novou vlastní knížku. Na nastávajícího starce je to 
tak akorát, nemyslíš? 

Jenomže osmdesátiny pøinášejí klasifikaci teprve 
na „starce – zaèáteèníka“. Tak Ti to alespoò vysvìtlil 
tehdy již devadesátiletý prof. Kyzlink. Až po dosažení 
85. roku budeš „staøec pokroèilý“. Doufám, že to 
oslavíme spolu. 

Od života po osmdesátce neoèekávej jen samé 
další pøíjemnosti. Já øíkám, že pokud jde o zdravotní 
stav, jsou pozitiva a negativa v pomìru 1 : 1. V mém 
pøípadì, a mùže tak být i v Tvém, to znamená, že 

tohoto problému se všemi možnými vztahy a dopady, 
jeho aspekty technické, ekonomické, sociální a také 
ekologické. Za nosné téma oboru považuje ochran-
nou funkci obalu. Ochrana poskytovaná potravinám 
obalem je nenahraditelná. Tak napø. v rozvojových 
zemích pøichází nazmar asi 60 % všech potravin, právì 
z dùvodu nedostateèné konzervace a balení, zatímco 
v prùmyslovì vyvinutých zemích èiní ztráty jen pøibližnì 
3 %, uvádí profesor Èurda.

Výsledky své práce zveøejnil ve více než 100 pù-
vodních vìdeckých pracích, 9 knižních monografiích, 
z nichž nìkteré vyšly v zahranièí, napø. je spoluau-
torem publikace Polymers as materials for packing, 
Chichester, New York. Kromì toho publikoval velké 
množství èlánkù odborných a popularizaèních. Své 
znalosti a vìdomosti pøedával svým studentùm na 
VŠCHT, kterých prošlo jeho studijním oborem pøes 
tisíc. Kromì toho se vìnoval diplomantùm a dokto-
randùm, kterých vedl asi 100. Absolventi se dobøe 
uplatnili v praxi v Èeské republice i v zahranièí a rádi 

se se svým laskavým  uèitelem setkávají. V roce 1994 
byl na VŠCHT ocenìn medaili  Karla Napoleona 
Ballinga.

Pro hodnocení osobnosti èlovìka je také nesmírnì 
dùležitá úloha jeho soukromí. Profesor Èurda prožil 
dlouhé a šśastné manželství se svou ženou, potravi-
náøskou chemièkou, a vychovali spolu 2 dìti – syna 
a dceru. Zajímali se jak o kulturu, zvláštì o historii 
a lidové písnì, zejména slovácké, tak o turistiku a ces-
tování. Mimo to si poøídili chalupu na Vysoèinì, kde 
rádi trávili svùj volný èas v krásné pøírodì. Bohužel je 
Dušan už vdovcem. 

Jeho krédo je: Omnia sponte fluant absint violentia 
rebus – Nechś vše plyne pøirozenì, bez násilí (J. A. Ko-
menský). Domnívá se, že ústøední hodnotou lidského 
života je svoboda. S  Dušanem Èurdou jsme už nìkolik 
desetiletí ve velmi dobrém pøátelském stavu a stejnì 
jako jeho další pøátelé oceòuji jeho smysl pro humor 
a jeho laskavé a zdvoøilé chování. Pøeji mu i nadále pev-
né zdraví a pohodu.                                                 JB

jeden den se cítíš dobøe a jeden mìsíc blbì. Hlavnì 
jde o to (a tady si dovolím citovat Tebe samého), aby 
rychlost chátrání byla stabilizovaná a stav byl sluèi-
telný se životem. 

Ze 100 lidí by si 98 v našem vìku dalo už koneènì 
klídek. Jen 2 si ho nedají: Ty a já. Berme to jako zakle-
tí za to, že jsme se èasto chvástali, že naše odborná 
práce je nám i koníèkem. Zní to pìknì, ale pøece jen 
další jízda v našich tìlesných i duševních ojetinách 
stále stejnou rychlostí pøináší rizika. Tøeba pøestat 
tlaèit na ten plynový pedál a zaèít brzdit...

Zùstaò, Karle, tedy nadále v tom našem zakletí, 
dokud Ti to bude èinit radost a zdraví to dovolí. 
A právì to Ti pøejeme nejvíce ze všeho z plna srdce 
i rozumu. 

Za Spoleènost pro výživu, Redakèní radu èasopisu 
Výživa a potraviny a za Komisi jakosti rostlinných pro-
duktù ÈAZV,  jíž jsi od samého poèátku v roce 1963 
osvìdèeným místopøedsedou. Dìkujeme za Tvou 
dosavadní èinorodost a milé pøátelství a pøejeme Tobì 
i sobì, aby vydržely ještì hodnì dlouho.

Jaroslav Prugar
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Výživa 
a potraviny 

Ze svìta výživy

Další vlivy nenasycených 
mastných kyselin typu n-3

Blahodárný vliv mastných kyselin 
s nìkolika dvojnými vazbami s dvoj-
nou vazbou na tøetím uhlíku od konce 
øetìzce (EPA a DHA) je dobøe znám. 
Optimální denní pøíjem se u dìtí ve 
vìku 1-8 let pohybuje kolem 1,5 g, 
u dìtí od 9-12 let kolem 2 g, u mláde-
že stejnì a u dospìlých 3 g. Kromì 
jiných vlivù se pøi nedostatku EPA 
a DHA zhoršuje pozornost, dostavují 
se deprese, vyskytují se problémy 
s pamìtí (u Alzheiimerovy choroby) 
a zhoršují se pøíznaky schizofrenie. 
Hlavním zdrojem n-3 mastných 
kyselin jsou ryby, ale pøi jejich nedo-
statku se  koncentráty žádoucích n-3 
mastných kyselin  mohou pøidávat  

napø. do mléèných výrobkù, produktù 
z obilovin, pomazánek, dresinkù aj.

F. Shahidi, Inform, 19, 
è. 6, 361-424 (2008)

.                                               jdx

Pøijaté výživové tvrzení o sladidlu 

Americký úøad pro potravin a léèiva 
(FDA  - Food and Drug Administration) 
schválil výživové tvrzení o sladidle iso-
maltulosa (obchodní název Palatinosa), 
že nemá kariogenní úèinky. Karioge-
nita je schopnost vytváøet  zubní kazy. 
Tato vlastnost je obecnì pøisuzována 
cukrùm (sacharose, fruktose, laktose), 
které mohou být lehce tráveny ústní 
mikroflórou. Pøesto, že Palatinosa je 
vyrábìna z cukru a disponuje pøírod-
ním chuśových profilem, vyznaèuje 

se silnou molekulární vazbou, kterou 
nelze rozložit ústní mikroflórou a tak 
chrání zuby pøed úèinkem kyselin 
produkovaných baktériemi, které pak 
poškozují zubní sklovinu. Palatinosu 
vyrábí a uvádí na mezinárodní trh 
specializovaná nìmecká spoleènost 
Palatinit. Sladivost Palatinosy vzhledem 
k sacharose je asi polovièní, ale má 
shodný chuśový profil jako cukr. Pøijaté 
výživové tvrzení o isomaltulose, že toto 
sladidlo není kariogenní, mùže vést 
k vývoji nových druhù potravin, kde lze 
uplatnit specifická tvrzení o zdravotním 
pùsobení na zuby, jako napø. „nevy-
volává tvorbu zubního kamene“ nebo 
„snižuje riziko zubního kazu“. 

Dental approval. Soft Drink In-
ternational, November  2007, s. 16

   Per

Pití kávy a diebetes

Vliv kávy, respektive kofeinu, na onemocnìní diabetem 
je pøedmìtem øady  výzkumù a shromažïování informací. 
Šest z devíti prospektivních kohortových 
studií (dvì nejrozsáhlejší  byly realizovány 
v USA - Health Professional Follow-up 
Study a Nurses Health Study) prokázalo, 
že vyšší  konzumace kávy je spojena 
se statisticky významnou redukcí rizika 
vzniku onemocnìní diabetem 2. typu. 
Nìkteré studie prokázaly snížení rizika 
až o 54 %, platí to zejména pro muže 
a postmenopauzální ženy. 

Mechanismus vysvìtlující významnou 
redukci rizika diabetu 2. typu ve vìtšinì 
prospektivních studií není jasný, roli 
mohou hrát i jiné komponenty kávy než 
kofein. Káva je vedle kofeinu smìsí øady 
látek, mezi které patøí napøíklad diterpeny, které stimulují 
tvorbu celkového cholesterolu, a fenoly, které mají antioxi-

daèní aktivitu. (U diabetických pacientù to mùže pøedstavovat 
ochranu pøed chronickými komplikacemi). To podporují 
i zjištìní, že rovnìž konzumace kávy bez kofeinu byla spojena 
se snížením rizika, i když mírnìjším. 

Ochranné pùsobení jiných látek než 
kofeinu mùže podpoøit i výsledek jedné 
z nejnovìjších studií (Dukeova univerzita 
Washington), kdy byly používány místo 
kávy tablety kofeinu (osobám s diabetem 
2. typu byl podáván kofein v dávce odpo-
vídající 4 šálkùm kávy dennì). Tato studie 
názor, že pití kávy diabetikùm prospívá 
vyvrací, protože glykémie u sledovaných 
osob stoupala ve srovnání s kontrolní sku-
pinou více. Vìdci pøedpokládají, že kofein 
zabraòuje pøenosu cukru z krve do svalù 
a dalších bunìk, eventuelnì, že kofein 
spouští produkci hormonu adrenalinu, 
který také mùže glykémii zvyšovat.

DMEV 2/2008, str. 100-104 
Št.
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