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Voda - nìmá živina 
Èasto se voda mezi živiny neøadí - pøestože je opomíjená, je nepostra-

datelná.
Po vzduchu je voda druhou nejdùležitìjší podmínkou života. Bez vzduchu 

mohou lidé žít pouze nìkolik minut, bez vody nìkolik dní - vlastnì život kaž-
dého z nás zaèal v tekutinì.

Tøi ètvrtiny zemského povrchu tvoøí voda, z toho však je 97 % voda slaná 
a pouze 3 % tvoøí voda sladká, z ní je však znaèná èást ukrytá v ledovcích 
a na pólech, takže k pøímé spotøebì slouží jedna ètvrtina. Ne všude je však 
tato voda dostupná a kvalitní – na následky pití kontaminované vody dennì 
na svìtì umírá 25 000 lidí.

Na druhé stranì je ve vyspìlých zemích moderní pøímo posedlost po zvýše-
né konzumaci vody, která má zabránit všemožným zdravotním problémùm od 
akné poèínaje, pøes redukci hmotnosti a øadu chronických nemocí konèe. 

Stovky stránek internetu nebo populárních èasopisù varují ètenáøe dbající 
o své zdraví, že musí vypít osm sklenic, pøièemž jedna sklenice má obsah 8 
uncí (237 ml – 1 unce je asi 30 ml), tj. celkem 1 900 ml vody pro „vyplavení 
nebezpeèných jedù“. Je nìjaký dùkaz pro toto tvrzení? Je zøejmé, že jednotliv-
ci v horkém a suchém podnebí mají vyšší potøebu vody, stejnì jako lidé, kteøí 
vykonávají namáhavou fyzickou práci. Jsou jistì dobøe známé stavy nemocí 
(nefrolitiáza), pro které je vyšší spotøeba tekutin podstatná, ale potøebuje prù-
mìrný èlovìk, žijící v mírném pásmu pít extra tekutiny - i když nemá žízeò - 
aby si uchoval zdraví? Klasické doporuèení jako 8 x 8 (8 sklenic o 8 uncích), 
nezahrnuje kofeinové a alkoholické nápoje. Navíc toto doporuèení obzvláštì 
proklamované v USA nezohledòuje tìlesnou hmotnost jedince, ani nepoèítá 
s dalšími zdroji vody pøedevším z potravin. Odkud toto doporuèení pochází? 
V roce 2002 provedl Valin dùkladnou studii na toto téma a došel k tìmto závì-
rùm: Nikdo vlastnì neví. Neexistuje jediná studie, ani žádný výsledek, které by 
vedly k tomuto doporuèení. Rùzní autoøi vydávají rùzná tvrzení.

Obecné doporuèení pijte 2-3 litry dennì je ponìkud kuriózní v tom, že toto 
množství je stejné pro 40 kg „ køehkou ženu“ i 100 kg „urostlého chlapíka“. 
Pøitom tìlesná hmotnost, stejnì tak i vìk sehrávají v odhadu denního dopo-
ruèení tekutin (vody) významnou roli, ale množství se i v odborné literatuøe 
velice liší, pohybuje se od 22 ml do 50 ml na kg tìlesné hmotnosti bez ohledu 
na klimatické podmínky.

Na rozdíl od vìtšiny zemí není u nás zvykem mléko poèítat do pitného režimu 
(obsahuje témìø 90 % vody). Pro koèovné kmeny v pouštních oblastech je mléko 
zdrojem vody pøi nedostatku vodních zdrojù, což dle øady odborníkù vedlo ke 
vzniku laktózové tolerance. Podobnì se u posledních doporuèeních setkáváme 
se zapoèítáváním nízkoalkoholických nápojù (do obsahu 10 %, napø. piva) do pit-
ného režimu. Aby se zavdìèil náèelník jednoho z kmenù Bantu misionáøùm, za-
kázal po pøijetí køesśanství vaøit pivo z èiroku. Tak díky této prohibici došlo nejen 
k øadì deficitù vitaminù B skupiny, jejichž nosièem bylo pivo, ale i ke ztrátì hygi-
enicky nezávadného zdroje pitné vody, protože ta byla bìhem výroby nìkolikrát 
pøevaøena – argument vhodný pro jeho umírnìnou konzumaci. 

Jeden z nejèastìjších dùvodù pro zvýšený pøíjem vody je její sytící schop-
nost jako souèást „zvládání obezity“. Je pøekvapivì málo dostateèných dùka-
zù na toto téma, aby objasnily roli pøíjmu vody pøi zmírnìní epidemie obezity. 
V této souvislosti si pøipomeòme píseò Modlidba za vodu na báseò  Jana 
Skácela... Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, má starodávná milá…. A no-
sit vodu, toś fyzický výkon, té se naši pøedci natahali, to se „spalují kalorie“! 
Dnes autem zvládneme hravì a bez námahy i nìkolik balení balených vod. 
Ano, ubývá míst a pøíští rozbroje budou ne kvùli ropì, ale zdrojùm vody.

Jedna sklenice na dobré ráno, druhá na dobrou noc, žádná je málo, ale 8 je 
moc - ale vypijte je výrobcùm balené vody pro radost!                         hama
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Využití bezpluchého ovsa 
v prùmyslové výrobì i domácnosti   
Ing. Dana Gabrovská1, Ing. Jana Rysová1, Ing. Jarmila Ouhrabková.1, Ing. Ivana  Paulíèko-
vá1, Ing. Kateøina Vaculová, CSc.2, Ing. Josef Prokeš, PhD.3, Ing. Irena Nìmeèková, PhD.4

1Výzkumný ústav potravináøský Praha, v.v.i., 2Agrotest, zemìdìlské zkušebnictví, poradenství 
a výzkum,  spol. s r.o. Kromìøíž, 3Výzkumný ústav pivovarsko – sladaøský, a.s., Sladaøský ústav 
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Abstrakt
Bezpluchý oves je vhodný na využití zejména v pekaø-
ských a cukráøských výrobcích a výrobcích zdravé výživy. 
Z bezpluchého ovsa jsme pøipravili vloèky, mouku a slad 
a tyto suroviny jsme dále využívali v navrhovaných výrob-
cích (napø. chléb, slané tyèinky, perník, preclíky, kynuté 
chlebové placky, sušenky, palaèinky, lívaneèky, bábov-
ka, bílkový chlebíèek, náhrada oøechù v peèivu, ovesné 
a sladové nápoje). Bylo provedeno senzorické a nutrièní 
hodnocení tìchto výrobkù. Navrhované receptury jsou 
využitelné v prùmyslové výrobì i v domácnosti.

Úvod
Pøedností bezpluchého ovsa (Avena nuda L.) je ab-

sence pluch ve sklizeném zrnì. Díky tomu klesají nákla-
dy na zpracování zrna, napø. výtìžnost výroby vloèek pøi 
zpracování nahého ovsa dosahuje až 90 % na rozdíl od 
pluchatého ovsa setého (Avena sativa L.), kde je do-
sahováno výtìžnosti 50-55 % pøi podílu pluch 22-24 % 
hmotnosti zrna. Ve srovnání s ostatními obilovinami má 
bezpluchý oves vyšší obsah tukù (6–10 %), bílkovin 
(14–21 %) a nízký podíl nerozpustné vlákniny. Bílkoviny 
ovsa mají zcela rozdílné složení oproti bílkovinám pšeni-
ce nebo jeèmene. Obsahují více albuminù a globulinù, 
jsou vysoce kvalitní, s vysokým podílem esenciálních 
aminokyselin, zejména lyzinu a threoninu. Tuk obsa-
huje nenasycené mastné kyseliny olejovou, linolovou 
a v menším množství linolenovou; z nasycených mast-
ných kyselin pøevažuje kyselina palmitová. Z vitaminù 
ovsa je významný obsah tokoferolù a thiaminu, z mine-
rálních látek hoøèík, železo, zinek, mangan, draslík, váp-

Oves bezpluchý

Oves setý

ník. Nutrièní složení ovsa bezpluchého, setého a pšeni-
ce uvádí tabulky 1–4.

Cennou složkou ovsa je rozpustná vláknina zahrnují-
cí β-glukany, které regulují hladinu cholesterolu a meta-
bolismus tukù díky zvyšování viskozity v tenkém støevu, 
snižují glykemickou odezvu a sekreci inzulínu vlivem po-
malejšího pùsobení trávicích enzymù. β-glukany pùsobí 
jako prebiotikum, protože jsou využitelné pro èást støevní 
mikroflóry. Mohou se podílet na snížení tìlesné hmotnos-
ti díky pomalejšímu trávení a tím oddálení pocitu hladu.  

Oves tlumí zvýšenou èinnost štítné žlázy, pùsobí bla-
hodárnì na nervovou soustavu. Má posilující úèinky pøi 
vyèerpání organizmu a únavì. Je vhodnou potravou pro 
diabetiky, stabilizuje krevní cukr a jeho dlouhodobá kon-
zumace umožòuje snížit dávky inzulínu. Ovesný odvar 
snižuje horeèky.

Nevýhodou ovsa je aktivní enzymový systém lipoxi-
dáz a peroxidáz, obsažených v aleuronové vrstvì i en-
dospermu. Pùsobením lipoxidáz vznikají hydroperoxidy, 
pùsobením peroxidáz hydroxykyseliny. Po narušení 
ovesného zrna se uvolòují volné mastné kyseliny rych-
lostí, která závisí na vlhkosti a teplotì prostøedí. Tyto vol-
né mastné kyseliny zpùsobují nahoøklou chuś suroviny, 
proto je pøi zpracování ovsa nutná tepelná inaktivace 
enzymù. 

Bezpluchý oves je využitelný v pekaøské výrobì, pro 
pøípravu výrobkù zdravé výživy i potravin, nahrazujících 
klasické mléèné výrobky. Všechny tyto produkty mají 
pøíznivý úèinek na lidské zdraví. Odrùdy ovsa setého 
bezpluchého Abel a Izák, použité pro vývoj receptur, 
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Tabulka 1  
Základní složení a obsah vitaminù u bezpluchých odrùd ovsa Abel 
a Izák, ovsa setého a pšenice (analýzy VÚPP) 

nutrient/plodina Abel Izák oves setý* pšenice*

sušina (g/100g) 91,2 91,5 91,8 89,48
bílkoviny (g/100g) 14,5 16,1 16,89 10,69
tuk (g/100g) 8,55 8,25 6,90 1,99
sacharidy (g/100g) 57,79 58,27 66,27 75,36
popel (g/100g) 2,06 2,08 1,72 1,54
vláknina (g/100g) 8,3 6,8 10,6 12,7
energ. hodnota (kJ/100g) 1545 1570 1669 1537
thiamin  (mg/100g) 0,47 0,47 0,763 0,410
riboflavin (mg/100g) 0,16 0,10 0,139 0,107
niacin (mg/100g) 1,2 1,1 0,961 4,766
kys.pantothenová (mg/100g) 0,87 0,84 1,349 0,850
pyridoxin (mg/100g) 0,20 0,19 0,119 0,378
karotenoidy (μg/100g) 0,16 0,21 - 5
tokoferol (mg/100g)** 1,28 1,20 1,9-3,8 1,01

*….tabulky USDA            **…..mg alfa –tokoferolekvivalent/ 100g
Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì  2006

Tabulka 2
Obsah minerálních látek (mg/100 g vzorku) u bezpluchých ovsù od-
rùd Abel a Izák, ovsa  setého a pšenice (analýzy VÚPP) 

nutrient/plodina Abel Izák oves setý* pšenice* 
sodík 2,8 3,8 2,0 2
draslík 333 329 429 435
vápník 64,7 68,1 54 34
hoøèík 124 127 177 90
fosfor 457 474 523 402
zinek 2,7 2,2 3,97 3,46
železo 4,2 3,9 4,72 5,37
mìï 0,39 0,36 0,626 0,426
mangan 4,1 3,6 4,916 3,406

*….tabulky USDA
Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì  2006

Tabulka 3
Obsah mastných kyselin (g/100 g) u bezpluchých ovsù odrùd Abel 
a Izák, ovsa setého a pšenice (analýzy VÚPP)

mastná kys./plodina Abel Izák oves setý* pšenice*
myristová (14:0) 0,063 0,029 0,015 0,003
palmitová (16:0) 1,412 1,428 1,034 0,346
palmitoolejová (16:1) 0,02 0,055 0,013 0,01
stearová (18:0) 0,178 0,182 0,065 0,018
olejová (18:1) 2,934 2,713 2,165 0,217
linolová (18:2) 3,146 3,039 2,424 0,8
linolenová (18:3) 0,112 0,116 0,111 0,036
arachová (20:0) 0,018 0,02 - -
gadolejová (20:1) 0,063 0,067 - 0
behenová (22:0) 0,014 0,006 - -
eruková (22:1) 0,076 0,102 - 0

*….tabulky USDA       - …. hodnoty pod limitem detekce
Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì  2006

Tabulka 4
Obsah aminokyselin (g/100 g vzorku) u bezpluchých ovsù odrùd 
Abel a Izák a ovsa  setého (analýzy VÚPP)    

AK/plodina Abel Izák oves setý*

asparagová 1,263 0,943 1,448
threonin 0,578 0,481 0,575
serin 0,796 0,640 0,750
glutamová 2,745 2,498 3,712
prolin 0,950 1,121 0,934
glycin 0,759 0,582 0,841
alanin 0,738 0,575 0,881
valin 0,889 0,704 0,937
methionin 0,273 0,195 0,312
isoleucin 0,561 0,468 0,694
leucin 1,142 0,945 1,284
tyrosin 1,281 0,908 0,573
phenylalanin 1,135 0,691 0,895
histidin 0,442 0,420 0,405
lysin 0,661 0,510 0,701
arginin 1,142 0,837 1,192
cystein 0,607 0,559 0,408

*…hodnoty tabulky USDA
Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì  2006

Tabulka 5
Nutrièní hodnocení chlebù s pøídavkem ovesných vloèek (g/100g, 
analýzy V ÚPP)     

nutrient/vzorek
         chléb                  chléb s vloèkami

                                 pšenièný         ovesnými         oves                    
                                                            (40%)       +slad(40%)  

chléb Šumava

sušina 64,8 63,3 63,4 63,7
bílkoviny 8,6 8,2 8,3 6,0
tuk  1,6 3,1 3 1,7
popel 1,8 2 2,1 1,4
vláknina 5,4 5,1 5,7 5,1
sacharidy 47,4 44,9 44,3 49,5
energ.hodnota 
(kJ/100g) 1011 1017 1022 1006

Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì 2006

Tabulka 6 
Nutrièní hodnocení ovesných  sušenek s pøídavkem bezpluchého 
ovsa (g/100g, analýzy VÚPP)     

  50% ovsa 100% ovsa

sušina 95,9 96,0
bílkoviny 9,7 10,7
tuk 18,9 21,1
popel 1,8 1,8
vláknina 6,7 6,3
sacharidy 58,8 56,1
ener. hod. (kJ/100g) 1864 1916

Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì 2006

byly vyšlechtìny spoleèností Selgen, a.s. ve Šlechtitel-
ské stanici Krukanice a registrovány k pìstování v ÈR 
v letech 1994 a 1998. 

V rámci projektu NAZV QF 3291 „Vývoj potravin a do-
plòkù stravy na bázi obilovin“ byly vyvinuty receptury vý-
robkù z ovesné mouky, vloèek, z ovesné sladové mouky 
a sladových vloèek. Byl pøipraven napøíklad chléb, slané 
tyèinky, perník, mouèníky. Nutrièní hodnoty nebo sen-
zorické hodnocení navržených výrobkù jsou uvedeny 
v tabulkách 5–12. 

Výsledky a diskuse

Tabulka 7
Senzorického  hodnocení ovesných  sušenek s pøídavkem bezplu-
chého ovsa (analýzy VÚPP)    

vlastnost/vzorek 50% ovsa 100% ovsa

vùnì 1,6 2,1
vzhled 2,6 2,9
chuś 1,9 2,7
textura 2,6 2,8
celk. pøijatelnost 2,2 2,9
hoøkost 1,4 1,8

Stupnice pro hodnocení vùnì, vzhledu, chuti, textury a celkové 
pøijatelnosti:
1 = nejlepší 4 = prùmìrný 7 = nejhorší
Stupnice pro hodnocení intenzity hoøké chuti: 
1 = nepøítomna 3 = støední 5 = velmi silná
Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì  2006
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Tabulka 8   Nutrièní hodnocení bábovky s pøídavkem bezpluchého 
ovsa (g/100g, analýzy VÚPP)    

nutrient/vzorek kontrolní 50% ovsa 3-zrnné*

sušina 75,7 68,2 68,5 
bílkoviny 6,6 8,2 7,1
tuk 21,8 17,5 16,0
popel 1,1 1,3 1,2
vláknina 5,7 4,3 2,9
sacharidy 40,5 36,9 41,3
energ. hodnota (kJ/100g) 1607 1414 1415

* vzorek byl pøipraven ze 2 dílù pšenièné mouky, 1 dílu jeèné mou-
ky a z jednoho dílu ovesné mouky

Tabulka 9   Nutrièní hodnocení slaných ovesných tyèinek (g/100g, 
analýzy VÚPP)    

nutrient/vzorek kontrolní 50% ovsa
sušina 90,6 93,2
bílkoviny 9,7 9,9
tuk 35,2 41,3
popel 2,1 2,5
vláknina 1,2 5,9
sacharidy 42,4 33,6
β-glukany 0,10 1,21
energ. hodnota (kJ/100g) 2188 2268

Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì 2006

Tabulka 10   Nutrièní hodnocení  perníkù s pøídavkem bezpluchého 
ovsa nebo jeho sladu (g/100g, analýzy VÚPP)    

 nutrient/vzorek pšenièný 50% ovsa 100% ovsa
 100% 

    oves.sladu

sušina 78,3 90,1 84,5 74,2
bílkoviny 5,9 8,0 7,1 6,6
tuk 13,6 18,4 21,9 18,9
popel 1,9 2,1 2,2 2,3
vláknina 4,3 6,3 6,8 10,4
sacharidy 52,6 55,3 46,5 36,0
energ.hodnota (kJ/100g) 1498 1757 1722 1424

Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì  2006

Tabulka 11    Senzorické hodnocení  perníkù  s pøídavkem bezplu-
chého ovsa nebo jeho sladu (analýzy VÚPP)    

vzorek/vlastnost pšenièný 50% ovsa 100% ovsa
 100% 

                                     oves.sladu
vùnì 1,7 1,7 1,8 2,2
vzhled 1,5 1,9 2,6 3,7
chuś 1,6 1,9 2,9 3,3
pachuś 1,2 1,3 2,0 2,4
textura 1,3 1,9 3,0 4,0
celk. pøijatelnost 1,4 1,6 3,1 4,1

Údaje byly získány ze vzorkù odrùd ze skliznì 2006

Závìr
Byly vypracovány receptury pekaøských a cukráøských 

výrobkù, vhodné pro prùmyslové využití a byla provedena 
nutrièní i senzorická hodnocení výrobkù.

Tìsto s pøídavky ovesné mouky se chová jinak než bìžné 
tìsto z mouky pšenièné. Je ménì vazné a tìžké, v receptu-
øe se musí snižovat podíl tuku. Èistì ovesné tìsto se drobí 
a nedrží požadovaný tvar. Ve vìtšinì receptur tvoøil pomìr 
ovesné mouky k mouce pšenièné 50 %. Lépe se uplat-
nila kombinace pšenièné mouky, jeèné mouky a mouky 
ovesné nebo ovesných vloèek. Podle našich dosavadních 
zkušeností se ovesné mouky a vloèky z bezpluchého ovsa 
hodí pro specifické použití - na sušenky, náhradu oøechù 
v peèivu, palaèinky a lívance, müsli a granoly (zapeèené 
müsli). Musí se také poèítat s tím, že pøi zachování stejného 
celkového podílu mouky a tuku mají výrobky s ovsem vyšší 

obsah tuku a tedy ponìkud vyšší energetickou hodnotu.
Potravináøské pøednosti bezpluchého ovsa, dané finanè-

ní i èasovou úsporou pøi mlýnském zpracování a nutriènì 
bohatším složením, zejména vyšším obsahem nenasyce-
ných mastných kyselin na jednotku hmotnosti zrna, ponì-
kud zmenšují nìkterá negativa tohoto typu. Bezpluchý oves 
je ménì produktivní a vyžaduje vìtší pozornost pøi sklizni, 
posklizòovém zpracování a skladování než oves setý. Vyš-
ší citlivost klíèku bezpluchých obilek k mechanickému po-
škození spoleènì se zvýšeným obsahem tuku mùže pøi 
nesprávném teplotním a vlhkostním režimu ve skladu vést 
ke snadnìjší oxidaci tukové složky, èímž zrno získává hoø-
kou až palèivou pøíchuś. K podobným nežádoucím zmìnám 
dochází i v prùbìhu sladování, kdy se projeví vliv zvýšené 
vlhkosti a teploty. Pro pøípravu ovesných vloèek a mouky 
je proto zapotøebí tepelná stabilizace materiálu, aby došlo 
k inaktivaci lipáz a dalších enzymù. Skladování bezpluché-
ho ovsa je proto tøeba vìnovat zvýšenou pozornost, pro-
tože tento typ ovsa má kratší dobu skladovatelnosti. Pøi 
senzorickém hodnocení se velmi výraznì projevují chuśové 
preference hodnotitelù a také zvyk konzumovat celozrnné 
peèivo. Vzorky s pøídavkem ovsa byly ve vìtšinì pøípadù 
hodnoceny jako lepší než prùmìr, ale u nìkterých vzorkù 
se projevoval vliv hoøké pachuti pøi použití tepelnì nestabili-
zované suroviny nebo pozmìnìná textura peèiva. Proto se 
50% pøídavek ovsa ke pšenièné mouce jeví jako dostateèný 
z hlediska technologického i senzorického.

Summary
The utilization of naked oats was a part of the research 
project “Development of foods and food suplements 
based on cereals“. Attention was paid to naked oat also 
for utilization in bakery products and healthy food produ-
cts. Flakes and flour were prepared from unprocessed 
and malted naked oats and these raw materiáls were ap-
plied in various types of food products (for example bre-
ad, straws, pretzels, arabian brad, biscuits, fancy bread, 
gaufres, egg-white bread, ginger bread, as the replace of 
nuts in the bakery products, drinks from oats and malted 
oats). Sensory analysis was carried out and nutritional 
factors were determinated. Developed recepies are avai-
lable for the commercial and home production.
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Abstrakt
Statistické hodnocení dokládá vzestup ekologického 
zemìdìlství a produkce biopotravin, v nìkterých 
smìrech však zaostává (výmìra orné pùdy, nedostatky 
v marketingu, absence vhodných výzkumných projektù, 
které by uvádìly poznatky vìdy do praxe). Èetné odborné 
a propagaèní akce pøispívají k osvìtì spotøebitelù.

Rádi se z výsledkù statistického zpracování, které 
níže uvádíme, potìšíme, ale souèasnì pøipomínáme jisté 
výhrady. V jednom ze svých vystoupeních, nedlouho po 
jmenování námìstkem ministra, apeluje Ing. Jiøí Urban 
na nutnost plnìní závazkù ve všech oblastech, tzn. 
životního prostøedí, biodiverzity, ochrany pùdního fondu 
i produkce biopotravin. Jedinì tak se získá oprávnìní 
k dalšímu èerpání dotací po roce 2013. Tøeba si 
uvìdomit, že to nemusí být samozøejmostí.

V souvislosti se zmìnami na úseku kompetence 
jsou zmìny organizaèní: na Ministerstvu zemìdìl-
ství pùvodní odbor environmentální politiky byl pøe-
jmenován na odbor ekologického zemìdìlství a ob-
novitelných zdrojù energie a novì byl vytvoøen od-
bor Správné zemìdìlské praxe a koordinace cross 
- compliance (CC – „kontroly podmínìnosti“ èeské 
pojmenování a srozumitelný výklad v národním jazyce 
a pøedpisech), který od roku 2009 již úspìšnì bìží. 
Nový útvar životního prostøedí získal výraznì na kva-
litì spojením vìdy, výzkumu a vzdìlávání s poraden-
stvím. Ekologické zemìdìlství by se mìlo šíøit i do 
produkèních oblastí, kde je jeho environmentální efekt 
nejvìtší. Obhospodaøuje se stále málo orné pùdy, tr-
valých kultur èi ploch se zeleninou. Zvyšování jejich 
podílu pouhým dotováním ploch by nemìlo být jedi-
ným nástrojem. Chybí nám stále podpora a profesio-
nalizace odborných struktur, ekologické zemìdìlství 
má nedostatek výzkumných projektù. Je nedostatek 
uvádìní poznatkù vìdy do praxe. Platforma, ve které 
by se stýkaly požadavky farmáøù, výrobcù a spotøebi-
telù s praktickými výstupy z výzkumu, zadávaného na 
základì skuteèné poptávky, tu stále chybí. Stávající 
akèní plán byl zamìøen na rozšíøení ekozemìdìlsky 
obhospodaøované plochy. Akèní plán po roce 2010 
by se mìl zamìøit na zvyšování kvality.

Klíèovou událostí, která se bezprostøednì dotýká 
dosavadního života na úseku ekologického zemìdìlství, 
bylo rozhodnutí o novém naøízení EU, pozmìòujícím 
dosavadní pravidla „hry“. Od 1. 1. 2009 vstoupilo 
v platnost nové naøízení è. 834/2007 a nahradilo tak 
dokument pøedchozí.

Nové naøízení obsahuje nìkterá základní ustanovení 
platná i nadále, mnohé jsou však odlišné a zmìny mohou 
mít zásadní vliv na ekologické zemìdìlství v budoucnu. 
Mimo jiné jsou dùležitou souèástí nového naøízení také 
pravidla týkající se oznaèování biopotravin. Oznaèení 
„ekologický“ a „biologický“ vèetnì jejich pøedpon eko 
- a bio – lze používat pouze na obalu surovin, potravin, 

Biopotraviny se prodírají kupøedu 
– k uspokojení ještì daleko
Doc. Ing. Jaroslav Prugar Dr.Sc., Spoleènost pro výživu Praha

krmiv a osiv pocházejících z ekologického zemìdìlství. 
Pøi oznaèování konvenèních potravin se nesmí používat 
takový zpùsob, který by mohl spotøebitele uvést v omyl. 
Oznaèení bio – lze použít jenom u produktù, u nichž 
minimálnì 95 procent složek pochází z ekologického 
zemìdìlství. Nové naøízení pøináší údaje, které se musí 
na obalech  vyskytnout a které dávají spotøebiteli záruku, 
že jde o certifikovanou biopotravinu. Jinou kapitolou 
je také oznaèování pùvodu biopotravin logem EU, 
respektivì logem národním pro potraviny používaným  
od roku 1993.  

Aktuální statistické údaje pro ekologické zemìdìlství 
k 31. 10. 2009 (èísla v závorkách k 31.10. 2008):

Poèet ekofarem: 2 612  (1802) 
Výmìra zemìdìlské pùdy v ekol. zemìdìlství:  
392 527 ha (338 722)
Z toho:  
Výmìra orné pùdy: 43 209 ha ( 34 990) 
Výmìra trvalých travních porostù (TTP): 325 194 ha  
(278 913)
Výmìra trvalých kultur sady 3 513 ha  (2 777) 
 vinice 656 ha ( 408) 
 chmelnice 8 ha 
Ostatní plochy (nezemìdìlská pùda): 19 947 ha  
(21 634)
Podíl zemìdìlské pùdy v ekologickém zemìdìl- 
ství: 9,24 procent (7,97)
Poèet výrobcù biopotravin: 503 ( 410) 
Poèet výrobcù biopotravin pøekroèil „magickou  
pìtistovku“ a v procentickém podílu zemìdìlské 
pùdy v EZ se blíží „desítce“.

Trh s biopotravinami viditelnì dostává lepší a lepší „fa-
zonu“, výrobci se zviditelòují na základì svých podnikatel-
ských aktivit. Spotøebitelská poptávka stoupá, nestaèí všu-
de udržovat krok a tak se znaèný podíl biopotravin saturuje 
dovozem. Významnou skuteèností z tohoto pohledu se jeví 
ustavení odborné Sekce pro biopotraviny pøi Potravináøské 
komoøe ÈR. Jejím programovým cílem je postupná analý-
za existujících problémù a odstraòování pøekážek, vedoucí 
k podpoøe marketingu, vèetnì veøejného stravování a gas-
tronomie. Do rámce èinnosti Sekce samozøejmì zapadá 
i prosazování pøedností systému zemìdìlské produkce 
a podíl na výchovì spotøebitele pro posílení dùvìry k èes-
kým biopotravinám. 

Pokud jde o propagaèní úsilí, pokraèovala v prùbì-
hu rokù 2008 a 2009 kampaò na podporu biopotra-
vin a ekologického zemìdìlství plánovaná na 3 roky 
a financovaná Státním zemìdìlským intervenèním 
fondem (SZIF) a Evropskou unií, pøièemž celkové in-
vestice dosáhnou cca 28 milionù korun. Nejvíce pro-
støedkù, více než 17 mil. Kè, pøipadlo na první rok 
kampanì. 

Hlavními mediálními nástroji propagace jsou inzerce 
v tisku, nekomerèní webové stránky (v provozu prùbìž-
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nì po celou dobu kampanì, podobnì jako infolinka 
pro spotøebitele), letáky a plakáty v místech prodeje, 
v èekárnách lékaøù, hlavnì pediatrù, billboardy atd. 
Pro novináøe bylo zøízeno neformální tiskové cent-
rum, kam se mohou obracet se svými dotazy. V roce 
2010 kampaò skonèí. Oèekává se, že s rùstem infor-
movanosti poroste i poptávka spotøebitelù, pøièemž 
se také zmìní jejich pøístup ke spotøebì. Mìl by se 
projevit zvýšený zájem o zdraví, o moderní životní 
styl a o kvalitu potravin. Stále širší vrstvì obyvatel 
bude umožnìno kupovat èastìji i kvalitnìjší, dražší 
biopotraviny. Souèasná nepøíznivá ekonomická situ-
ace mùže ovšem tento trend narušit, i když lze pøed-
pokládat, že movitìjšího obyvatelstva se eventuel-
ní zdražení pøíliš nedotkne. Stát podporuje výrobu 
biopotravin, jakož i ekologické farmáøe, také dílèím 
zvýhodnìním investièních projektù v rámci Progra-
mu rozvoje venkova 2007–2013.

Vynikající propagací biopotravin bylo nespornì mo-
notematicky zamìøené mimoøádné èíslo Potravináøské 
Revue SPECIÁL 2008 pro biopotraviny, vìnované vý-
robcùm a prodejcùm. Celé èíslo (74 stran) bylo vìno-
váno postupnì všem oborùm potravináøské technologie 
zamìøené na produkci pod heslem „BIO pro váš zdravý 
životní styl“ s redakèní poznámkou, že biopotraviny jsou 
hitem sezony (2008). 

Záøí 2009 – mìsíc biopotravin a ekologického ze-
mìdìlství - pøedstavuje nejvýznaènìjší informaèní 
a vzdìlávací kampaò, která se konala po páté a na-
vázala tak na dosavadní úspìšné roèníky. V tomto 
pøípadì není kladen zvýšený zájem o obrat trhu s po-
travinami, nýbrž o vyškolení spotøebitelù, kteøí dosud 
o ekologickém zemìdìlství a biopotravinách toho vìdí 
málo. Stejnì jako pøedešlé roky mìl i letošní Mìsíc své 
heslo „Biopotravinám mohu dùvìøovat“. Do akce se 
tradiènì zapojili desítky farem, výrobkù, obchodníkù 
i prodejcù biopotravin v celé ÈR. Co nejvíce obèanù 
je tøeba informovat o principech a pravidlech této for-
my prvovýroby a zpracovatelského sektoru a pøimìt je, 
aby se na vlastní oèi pøesvìdèili, jak se takto hospoda-
øí. Dnes jsou biopotraviny dostupné na více než tøech 
tisících maloobchodních prodejen. Vyzkoušet je tedy 
mùže každý. 

V prùbìhu mìsíce záøí se tradiènì poøádají Dny ote-
vøených dveøí s bohatou programovou náplní vèetnì 
pøednášek. Jak je zvykem, i tentokrát byly uspoøádány 
regionální biodožínky, biojarmarky a další akce. Záøijový 
program byl tradiènì zahájen tiskovou konferencí. Cel-
kem probìhlo v rámci kampanì 75 akcí v 69 rùzných 
organizacích. Alespoò pøi jediné se na okamžik zastaví-
me. Spoluobèané si pøišli vyzkoušet na vlastní kùži po-
city slepic z klecových chovù, jejichž životní „prostor“ 
odpovídá asi tak ploše kanceláøského papíru. V ÈR strá-
ví takto celý svùj život 5 milionù slepic (v Evropské unii 
to èiní už 390 milionù). Tato akce „Zkuste si klec“ byla 
souèástí celoevropské kampanì „Chickens out“ (Slepi-
ce z klece ven). Podpoøili ji mimo jiné i nìkteré známé 
osobnosti jako Marta Kubišová, Kvìta Fialová, Marek 
Eben a další.

Soutìž o titul „Èeská biopotravina roku 2008“ získa-
la jableèná šśáva Vitaminátor, kterou vyrábí na Opavsku 
Slavomír Soška. O vítìzství rozhodl nejen nejvyšší poèet 
bodù, pøisouzených porotou za výbornou kvalitu moštu, 
ale i skuteènost, že se plnì využívá prototyp pojízdné 

moštárny zhotovený na míru v Rakousku. Slouží nejen 
v rámci vlastní firmy, nýbrž i pro další pìstitele ovoce 
èi zeleniny. Sady Sosnová pìstují ovoce na cca stovce 
hektarù, z toho jablek je kolem 35 ha. Mìsíènì zpra-
cují zhruba 4,4 tun rùzného ovoce, z nìhož se pøipraví 
3 500 l šśávy. Dùležitou pøedností mobilní moštárny je 
její flexibilita. V sezonì objíždí moštárny pìstitele vèetnì 
slovenských. Pøesun moštárny je mnohem elegantnìj-
ší øešení než hromadné svážení sklizených plodù. Díky 
pasterizaci vydrží výrobek celý rok, po otevøení lahve až 
kolem šesti týdnù. 

Biopotraviny se v rámci soutìže hodnotí i v jednotli-
vých kategoriích a dílèími výtìzi se staly Èoko-kokosky 
z biopekárny Zemanka, Biomáslo z Polabských mlé-
káren, Biojehnìèí maso na gril firmy Biopark, Višòový 
biodžem Hamé, Bramborový knedlík z Biofarmy Sasov 
u Jihlavy, stejnì jako Biobrambory vaøené, vakuované, 
výrobce Josef Sklenáø. Celkem soutìžilo 52 biopotravin 
z 27 èeských firem. Výsledky soutìže za rok 2009 bu-
dou vyhlášeny na jaøe 2010.

Vedle soutìže o titul „Èeská biopotravina roku“ byla 
od roku 2006 zavedena také anketa spotøebitelù „Èes-
ké bio“. Ètvrtého roèníku této soutìže se zúèastnilo 
1662 hlasujících spotøebitelù.

Nejdelší tradicí se mùže honosit „Bartákùv hrnec“, 
prestižní hodnocení význaèných ekologických zemì-
dìlcù, jehož se v uplynulém roce dostalo Ing. Bedøichu 
Plíškovi, CSc. za mimoøádné zásluhy o rozvoj ekologic-
kého ovocnáøství na mezinárodní úrovni.

Nesmíme zapomenout ani na nìkteré akce, které se 
zdaøile teprve rozbíhají. Takovou je napøíklad 1. roèník 
kampanì s názvem „Koruna na BIO do ŠKOL“, kde part-
neøi výrobci a obchodníci poskytují 1 Kè z každé proda-
né biopotraviny v rámci nadace Partnerství.

Z úseku vìdecko-výzkumného patøila k nejvýznam-
nìjším konference „Kvalitní a zdravé potraviny – výzva 
pro ekologické zemìdìlství“, která se uskuteènila na 
pùdì MZe koncem listopadu m. r. Konferenci uvedli 
námìstek Ing. Urban a prof. Hajšlová z VŠCHT Praha. 
Úèastníci mìli možnost získat informace o souèasných 
poznatcích výzkumu z této oblasti z posledních let od 
nejpovolanìjších odborníkù. Konference si zaslouží po-
drobnìjší zpracování. 

Podobnì tomu bylo i s vìdeckým programem v rám-
ci 9. roèníku Evropské letní bioakademie EZ, uskuteè-
nìného v èervnu 2009 v Lednici na Moravì. Hlavním 
cílem bylo, jako vždy, umožnìní kontaktù s vìdeckými 
pracovníky z celé Evropy a prezentace jejich výsledkù. 
Stìžejním tématem Bioakademie bylo „Ekologické ze-
mìdìlství – odpovìï na hospodáøské a environmentální 
výzvy“. Bioakademie se zúèastnilo 204 pøítomných z 20 
zemí. Také v tomto pøípadì se doporuèuje podrobnìjší 
rozbor vybraných materiálù. 
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Abstrakt
V èlánku je uveden pøehled historie, rozšíøení a vyu-
žití øedkví (Raphanus). Zdùrazòuje se všestrannost, 
z rostlin se konzumuje kvìtenství, koøeny i listy jako 
syrová i kulináøsky upravená zelenina. Øedkev má 
øadu farmakologicky významných úèinkù. Využívá se 
také jako krmivo, olejnina, pøípadnì jako zdroj alter-
nativního paliva. Øedkev je zaøazena i do kosmického 
výzkumu možných užiteèných rostlinných potravino-
vých zdrojù.

Bude øeè o zeleninách rodu Raphanus, o nìž ne-
zaslouženì klesl v minulém století zájem a vytlaèily je 
jemnìjší druhy. Prospìšnost rostlin z èeledi brukvo-
vitých znal èlovìk od pradávna. Øedkev má pravdì-
podobnì zaèátky svého pìstování ve východní Asii; 

pìstovala se v Èínì už pøed 
4 tisíci lety. První historický 
záznam o øedkvi uvádí, že 
pøi stavbì Cheopsovy vel-
ké pyramidy spotøebovali 
dìlníci jen øedkve, cibule 
a èesneku za 1600 talen-
tù støíbra, což je pøibližnì 
40-60 tun. Bìžnì známá 
byla øedkev také v antic-
kém svìtì. Za císaøe Au-
gusta se uvádí v popisu 
zeleninových zahrad. Øed-
kev byla vždy považována 
za zdroj síly a zdraví a nìco 
na tom tvrzení je. Bìhem 
dlouhého historického vý-
voje byly vyšlechtìny nové 
variety a subvariety a de-
sítky odrùd. V souèasnosti 

se øedkve pìstují v oblastech mírného pásma po celé 
Zemi a zájem o nì se postupnì zvyšuje. 

Sortiment
Øedkve lze pìstovat od jara do podzimu a èerná øed-

kev má trvanlivost v dobrých podmínkách do konce zimy. 
Patøí sem mnoho subvariet a desítky odrùd. Øedkev 
(Raphanus sativus) má øadu variet a subvariet: R.s. var. 
acanthiformis, R.s. var. hybernus - øedkev zimní, R.s. 
var. indicus, R.s. var. niger - øedkev èerná (španìlská) 
s kulatými i válcovitými, dobøe skladovatelnými èernými 
bulvami, R.s. var. radicula – øedkvièka, R.s. var. sativus 
- øedkev letní, R.s. subsp. longipinnatus, daikon, R.s. 
caudatus, myší ocásky (rat tail) - pìstuje se pøedevším 
pro jedlé nedozrálé mladé neèlánkované struky, které 
se sklízejí v létì, R.s. oleiformis, krmná øedkev  se pìs-
tuje pøedevším pro naś a na olej bohatá semena. Z této 
pestrosti variet pramení všestranné využití této plodiny. 

Øedkev, všestranná zelenina – doma 
i ve vesmíru
Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., Lednice

Pìstování 
Øedkve nejsou ná-

roèné na pùdu, rostou 
i v chladnìjším podnebí 
a na polostinných lokali-
tách. Dávají pøednost ne-
utrální vlhké pùdì. Bìhem 
vegetace nejsou citlivé na 
mráz. Vegetaèní doba je 
60 až 90 dní, jarní a let-
ní øedkve jsou jednoleté, 
podzimní dvouleté. V kvìtu poskytují vèelám pastvu, 
bìhem vegetace jsou užiteèné jako repelent nìkterých 
hmyzích škùdcù v porostech mrkve, okurek nebo rajèat. 
Krmné odrùdy rostou mnohem bujnìji a mohou se pou-
žívat také na zelené hnojení.

Vlastnosti 
U nás se pìstují øedkve hlavnì pro konzumaci bulev. 

Barva slupky bulev je odrùdovou vlastností, mùže být 
bílá, rùžová, èervená, žlutá, èervenobílá, hnìdá až še-
doèerná. Také tvarovì a velikostnì je sortiment øedkví 
pestrý, od drobných kulatých øedkvièek, až po 30 cm 
dlouhé koøeny daikonu. 

Všechny èásti rostliny jsou dobrým zdrojem mnoha 
vitaminù a minerálních látek (viz tabulka). Jejich energe-
tický obsah je nízký a tak pøíznivì ovlivòuje náš nadmìr-
ný pøíjem energie. Vysoký je obsah bioaktivních zdraví 
chránících složek. Také organoleptické znaky øedkve 
pøispívají k pestrosti chuti našich potravin. Syrová dužni-
na øedkve má køuplavou texturu. Výrazná je pálivá chuś 
(nìkdy oznaèovaná jako štiplavá, ostrá, drsná, dráždivá, 
peprná, pikantní, anglicky pungent) a pronikavá vùnì po 
rozmìlnìní. Tyto vlastnosti jsou zpùsobeny rozkladný-
mi produkty glukosinolátù, døíve nazývaných glykosidy 
hoøèièných olejù. Vznikají pùsobením enzymù po poru-
šení pletiv. Øadí se sem napø. sinigrin, glukorafasatin, 
glukorafanin, neoglukobrasicin a další. Jejich nejvyšší 
koncentrace v rostlinì se dosahuje 9 až 13 týdnù po 
výsevu. Glukosinoláty se vyskytují pøedevším v seme-
nech, jsou však ve všech èástech brukvovitých zelenin 
v prùmìrném množství 380 mg.kg-1, (øedkev jich obsa-
huje 928 mg.kg-1, øedkvièka 424 mg.kg-1). Ve slupce bu-
lev jsou ve vìtším množství, proto se citlivým jedincùm 
doporuèuje øedkev loupat. Z netìkavých složek jsou pøí-
tomny flavonové glykosidy (kvercetin, kempferol) rovnìž 
s antioxidaèním úèinkem. Adstringentní (svíravá) chuś je 
zpùsobená pøítomnými polyfenoly.

Všestranné použití
Jedlé jsou všechny èásti øedkví - bulvy, natì, kvìten-

ství, plody, semena, naklíèená semena, klíèící rostliny. 
Mladá kvìtenství lze konzumovat syrová nebo tepelnì 
upravená. Mají pikantní chuś a jemnì køuplavou textu-
ru. Kromì salátù mohou být použity v recepturách jako 
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náhrada brokolice. Naklíèená semena se konzumují 
syrová. Naklièují se asi 6 dní. Celé rostlinky jsou køehké 
a šśavnaté, mají pikantní hoøèicovou chuś a jsou vhodné 
do salátových smìsí. Starší rostlinky jsou tuhé a vláknité. 
Naś nebo mladé rostliny sklizené do 3 týdnù po výsevu 
jsou používány jako koøeninové rostliny (bylinky) do sa-
látových smìsí. Lze je pìstovat po celý rok. 

Èerstvé bulvy jsou u nás nejèastìji konzumované, 
obvykle syrové. Kdysi se v našich i bavorských pivni-
cích prodávala syrová èerná øedkev, která se dobøe hodí 
k pivu a navíc svým diuretickým úèinkem zbavuje orga-
nismus tekutin pøi jejich nadmìrné spotøebì. Používají 
se také k ochucování salátù. Tvrdší exempláøe mohou 
být spaøeny. V nìkterých zemích se využívají k pøípra-
vì mouèných jídel (pizza, pirohy). Bulvy je tøeba sklízet 
pøed kvìtem. Skladované bulvy zimních odrùd mají 
podobné využití. Šśáva øedkví je surovinou pro potra-
vinové doplòky. 

Kulinární použití
Syrové bulvy øedkve nebo øedkvièky se nejèas-

tìji konzumují nastrouhané nebo nakrájené na plátky 
s chlebem s máslem. Využijí se také k ochucení rùzných 
míchaných salátù napø. z kedluben, cibule a jablek, ci-
bule a rajèat, mrkve a jablek s èesnekem, z ledového 
salátu aj. Intenzita chuti a arómatu se upraví rùznou dáv-
kou øedkve. Saláty se podávají se skladkokyselou mari-
nádou nebo krémovými zálivkami. 

Pomazánky ze syrové zeleniny se vyznaèují rych-
lou pøípravou a lze k nim využít také øedkve. Základem 
je hotová masová, tvarohová nebo sýrová pomazánka, 
do které vmícháme nasekanou naś nebo nastrouhanou 
bulvu øedkve èi øedkvièky. Výslednou hustotu upravíme 
podle potøeby zahuštìním taveným sýrem nebo zøedì-
ním mlékem. 

Plnìná syrová zelenina je vhodná jako pøedkrm 
nebo jako samostatný pokrm. Na plnìní jsou vhodná raj-
èata, okurky, paprika, mladé kedlubny, cibule aj. Náplò 
pøipravujeme z vaøených vajec, z mìkkých sýrù (napø. 
žervé s køenem), z rybích salátù, salámù, z vaøeného 
mletého masa. Lze použít hotové majonézové saláty 
(francouzský, rybí, budapešśský).

Tepelnì upravené bulvy získávají zvláštní zmìnìnou 
chuś. Dušené øedkvièky s vejci a pažitkou mùžeme po-
dávat s toasty. Plátky øedkve lze zapékat se sýrem. Ze-
leninové polévky s pøídavkem øedkvièek nebo mladých 
øedkví jsou chutným zpestøením jídelníèku. 

Léèebné využití
Øedkve mají dlouhou historii v lidovém léèení rùzných 

chorob; øada jejich úèinkù je potvrzena i souèasnou vì-
dou. Pùsobí proti kurdìjím i jiným avitaminozám. Pøítom-
ný rafanin má úèinky antiseptické, pùsobí proti bakteriím 
a plísním. Prokázána je vysoká antioxidaèní a protinádo-
rová aktivita øedkve. Má úèinky žluèopudné  a moèopud-
né. Smìs s medem se v lidovém léèení uplatòuje jako 
expektorans (usnadòuje odkašlávání). 

Øedkve úèinkují jako tonikum, povzbuzují chuś k jídlu 
a pùsobí silnì zásadotvornì. Šśáva z èerstvé natì má 
mírnì moèopudné a projímavé úèinky. Øedkve mají též 
preventivní úèinek proti žluèovým a ledvinovým kame-
nùm, proti køeèím a nadýmání. Nedoporuèují se v die-
tì batolat a pøi zánìtech žaludku nebo støev. Vláknina 

øedkve podporuje peristaltiku, napomáhá vyprazdòová-
ní støev pøi zácpì. Urychluje odbourávání cholesterolu 
a úèinkuje profylakticky pøi arteroskleróze. Pøítomný 
sulforaphan pùsobí nejen baktericidnì a fungicidnì, ale 
má též antikarcinogenní úèinky.

V lidovém lékaøství jsou øedkve doporuèovány také 
jako alternativní léèba parazitárních onemocnìní. Roz-
mìlnìné bulvy se používají zevnì jako obklad na popá-
leniny, otlaky. Herbáø z roku 1899 uvádí: „Øedkev užívá 
se za lék proti chrapotu, zašlemování a neduhùm ledvin. 
K úèelu tomu bere se šśáva s medem nebo s cukrem. 
Potøebuje se strouhaná za obkladek pøi bolení hlavy; pøi-
kládá se na spánky“. 

Využití v potravináøském prùmyslu
Ze semen øedkve R.s. oleiformis se lisuje nebo ex-

trahuje olej, kterého je zde až 48%. Získaný olej je pro 
potravináøské úèely podøadný, ale mùže být perspektiv-
ní surovinou pro technické úèely i slibným zdrojem bi-
opaliva.

V kultuøe
Od doby helénské a antické dodnes se udržují rùzné 

formy využití øedkve jako kultovní rostliny. Napø. v Mexiku 

Látkové složení øedkví 

Složka/Plodina Øedkev naś Øedkev bulva Øedkvièka 
Energie (kJ.kg-1) 1200 900 840 
Základní živiny (g. kg-1)
Voda 910 930 944 
Sušina 90 70 56 
Bílkoviny 28,7 15 11 
Lipidy 5,7 1,1 1,0 
Sacharidy 49,6 50 37 
Popeloviny 16,5 9,8 8,4 
Vláknina 35 16  10 
Minerální látky (mg.kg-1)
Ca-vápník 1913 516 470 
Fe–železo 35,7 11,5 101 
Na–sodík 956 320 310 
Mg–hoøèík N 260 no 
P–fosfor 261 290 264 
Cl–chlor N 330 270 
K–draslík 4348 3220 2550 
Zn–zinek n 5,1 2,1 
J-jod n 0,048 0,034 
Mn–mangan n 1,0 n 
Se–selen n 0,020 n 
S–síra n 380 2036 
Cu–mìï n 0,10 n 
Vitaminy (mg.kg-1)
A-jako karotén  21,3 0,09 0,10 
B

1
–thiamin 0,70 0,30 0,39 

B
2
–riboflavin 2,43 0,30 0,22 

B
6
–pyridoxin 3,0 0,70  0,43 

PP–niacin  34,8 4,00 2,50 
B

9
-folacin (k. listová)  0,38 0,23 

K- kys. pantothenová  1,80 1,80 
C–kys. askorbová 704 175 226 
D–kalciferol   0,0 0,0 
E-tokoferol 7,0
H–biotín   n 0,270 
K-fylochinon  n n 
P (bioflavonoidy)  n n 
U (S-methylmethionin) 39,1 67,7 11,80 
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ve mìstì Oaxaca oslavují øedkev na festivalu s názvem 
Noche de los Rábanos (Noc øedkve) dne 23. prosince 
jako souèást vánoèních oslav. Místní lidé vyøezávají 
náboženské a populární figury z øedkve a vystavují je na 
mìstském námìstí. 

Další využití
Øedkve byly zaøazeny do kosmického programu jako 

zdroj rostlinných potravinových zdrojù pro kosmické lety. 
V èasopise Advances of Space Research je uvedena 
studie vlivu hypobarického prostøedí na jakostní znaky 
øedkve po tøítýdenním pìstování. Vliv beztížného stavu 
se využívá u jiných zelenin pøi šlechtìní a už byly získány 
touto cestou nové odrùdy. Zdá se, že pøíslušníky rodu 
Raphanus èekají ještì mnohé úkoly. 
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Abstract
Radish, all-round vegetables – at home as well as 
in space
In this paper it is stated survey of story, enlargement 
and exploitation of radish (Raphanus). It is emphasized 
universality - from plants it is consummated inflorescence, 
roots and leafs as raw or as culinary modified vegetables. 
Radish has great deal of pharmacological significant 
effects. It is further exploited as feed; as oleaginous 
plant and in some case as the source of alternative fuel. 
Radish is ranked also into cosmic research as possible 
profitable vegetable food source.

 

Jak je to s vitaminy v zimì?
Ing. Jarmila Blattná CSc., 
Spoleènost pro výživu, Praha

  

Èlovìk  je „všežravec“, a proto stravuje-li se podle 
známého hesla „Støídmì z bohatého stolu“, pak je u prù-
mìrného zdravého spotøebitele vše témìø v poøádku. 
Existují však situace, k jejichž pøekonání je tøeba více 
energie a živin a tudíž i vitaminù.

Zvýšený pøíjem vitaminù je však  tøeba u každého z nás 
– u dítìte èi dospìlého v období zimním a zejména v èas-
ném jaru. Je to zpùsobeno tím, že konzumujeme menší 
množství èerstvé zeleniny a ovoce než v létì, ale také tím, 
že tato rostlinná surovina obsahuje v tomto období menší 
množství vitaminù, zejména vitaminu C, ale také i kyseliny 
listové, vitaminu E aj.

Dalším dùvodem pøípadného deficitu vitaminu je podstat-
nì menší pøíjem sluneèního záøení – slunce svítí v zimì jen 
málo a pøi nízkých teplotách jsme hodnì zahaleni a slunci 
vystavujeme jen malou èást naší pokožky. Proto mùže 
v tomto období dojít i k deficitu vitaminu D, který se vytváøí 
na pokožce ze svého provitaminu pùsobením sluneèního 
záøení. Jeho nedostatek není dobrý pro celou øadu onemoc-
nìní. Ponejvíce se udává lámavost kostí, protože dochází ke  
špatné absorpci vápníku, ale jeho nedostateènost je také 
špatná pro nádorová onemocnìní a další. Zjistila se také 
velká potøeba vitaminu D pro mozek, pro jeho funkci – uèení, 
pamìś, motorickou kontrolu a možná i mateøské a sociální 
chování. Ze závìrù bádání vyplývá úvaha, zda denní dopo-
ruèené dávky odpovídají souèasné situaci. 

Obecnì mùžeme øíci, že vitaminy jsou nezbytné pro 
udržení rùzných tìlesných funkcí a pro výstavbu nových 
tkání, dále pro naši ochranu pøed volnými radikály, po-
silují náš imunitní systém, mají preventivní úèinek proti 
osteoporose (øídnutí kostí), nebo na kardiovaskulární 
a nádorová onemocnìní. Vitaminy pùsobí také na naši 
pokožku a tím podporují naši krásu.

V zimním období je tøeba a také je vhodné konzu-
movat potraviny a nápoje obohacené vitaminy, ale 
pøijímat též vitaminy ve formì potravního doplòku. Na 
našem trhu je takových preparátù velké množství, a to 
jak jednodruhových tak i polyvitaminových. Preparáty 
jsou jak èeské, tak zahranièní. Dáváme pøednost radìji 
èeským, neboś pro jejich výrobu se užívají rovnìž vita-
miny zahranièní, jen výsledná cena výrobku je vìtšinou 
znaènì rozdílná.

V zimì a zejména v èasném jaru jsme pøi menším pøí-
jmu vitaminù více unaveni a èastìji nás postihne nìjaké 
onemocnìní, proto si na urèitou dobu dopøejeme zvý-
šenou dávku vitaminù, asi na týden  nebo až na 3 týdny, 
a pak po stejnì dlouhé pauze dopøejeme organismu opìt 
oporu o berlièku vitaminù. Pøi pøijímání vitaminù je tøeba 
dodržovat souèasnì platné denní  doporuèené dávky, 
zejména u vitaminu  A, neboś nadmìrný pøísun mùže být 
zdraví škodlivý. Vyšší dávky vitaminu A u tìhotných mohou 
poškodit vyvíjející se plod.
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Abstrakt
Stále èastìji se setkáváme s pøemírou protichùdných 
a èasto neopodstatnìných informací týkajících se pitného 
režimu. Èasto se opakují doporuèení, která pøíjem tekutin 
paušalizují, ale ve skuteènosti je potøeba tekutin velmi 
individuální a tento fakt je èasto opomíjen. Pitný režim 
není ovlivnìn jen kvantitou tekutin, ale i jejich kvalitou. 
Každý druh nápoje má jiné složení, které mùže ovlivnit 
nejen hospodaøení organismu s vodou, ale prostøed-
nictvím nìho do tìla vstupuje øada prospìšných, ale 
i škodlivých látek.

Voda je nezastupitelná složka naší stravy, bez vody 
èlovìk dokáže pøežít jen nìkolik málo dní. Je to látka, 
kterou musíme tìlu dodávat, i když menší množství si 
tìlo dokáže vytváøet. Množství a kvalita tekutin a jejich 
prùbìžný pøíjem jsou dùležitým pøedpokladem pro za-
chování zdraví a duševní pohody. Nápoji se dennì do tìla 
dostávají desítky nejrùznìjších látek, proto i kvalita tekutin 
hraje dùležitou roli. Prostøednictvím nápojù mohou do tìla 
pøijít látky prospìšné i látky zdraví škodlivé.

Voda v tìle má øadù funkcí, pùsobí jako transpor-
tér (pøenos živin, odpadních látek, tepla, elektrolytù, 
hormonù), pomáhá pøi termoregulaci, pùsobí jako 
rozpouštìdlo a vhodné prostøedí pro chemické reak-
ce probíhající v organismu. Voda má také ochranou 
funkci. Chrání okolí kloubù, míchu a mozek a v tì-
hotenství obklopuje plod jako plodová voda. Všemi 
tìmito zpùsoby se voda podílí na udržování homeo-
stázy a zajišśuje tak fyzikálnì a chemicky stálé vnitøní 
prostøedí tìla.

V dnešní dobì se objevují tendence doporuèené 
množství tekutin paušalizovat. Èasto se veøejnost setkává 
s doporuèením, které uvádí, že je nutné vypít minimálnì 
2,5 l tekutin èi více. Rozhodnì se nedá øíci, že by toto 
doporuèení bylo opodstatnìné. Jeho autoøi èasto uvádìjí, 
že nadmìrný pøísun tekutin zpùsobuje zvýšené vypla-
vování toxických látek z tìla, zlepšení funkce orgánù, 
zvýšené zadržování tekutin v tìle, snížení pøíjmu kalorií, 
snížení výskytu bolestí hlavy nebo zlepšení kvality pleti. 
Ovšem žádná z tìchto tvrzení nejsou vìdecky podložená. 
Potøeba tekutin je velmi individuální a nedá se rozhodnì 
paušalizovat. Záleží na mnoha faktorech – pohlaví, vìku, 
hmotnosti a složení tìla, okolní teplotì a vlhkosti vzduchu, 
zdravotním stavu, aj. Každý èlovìk by mìl být pouèen 
o pøíznacích dehydratace, aby byl schopen optimálnì 
regulovat svùj pøíjem tekutin. Tím nejsnadnìjším mìøítkem 
mùže být pro èlovìka barva a množství 
moèi. Pøedevším barva moèi mùže dát 
èlovìku informaci o tom, zda je jeho 
pitný režim dostateèný. Tmavá a výraznì 
zapáchající moè je u jinak zdravého èlo-
vìka znakem dehydratace. Pokud je moè 
svìtlá a bez silného zápachu, je množství 
tekutin dostateèné.

Další klam, se kterým se veøejnost èasto setkává, 
je tvrzení, že vodu z potravin nelze zapoèítávat do pitné-
ho režimu. Vodní bilanci ovlivòuje nejen pøísun tekutin 
formou nápoje, ale i tekutina, která je obsažena v po-
travinách. Obsah vody ve vìtšinì potravin se pohybuje 
v rozmezí 40-95 %. Prùmìrnì èlovìk tedy stravou pøijme 
500-1000 ml vody. Z tìchto údajù je naprosto jasné, 
že voda v potravinách velkou mìrou zasahuje do vodní 
bilance, a proto není dùvod, proè vodu z potravy do pit-
ného režimu nezapoèítávat. Pojem pitný režim by nemìl 
být vnímán jen jako oznaèení pro pøíjem tekutin formou 
nápoje, ale spíše ve svém širším významu jako doplnìní 
tekutin (napø. formou polévky, ovoce, zeleniny, mléèných 
výrobkù) (tabulka è. 1). 

Správné doporuèení by se nemìlo týkat jen kvantity, 
ale i kvality. Druh nápoje je neménì dùležitý pro skladbu 
pitného režimu. Hlavní složkou pitného režimu by mìla být 
voda, ovšem v dnešní dobì se na èeském trhu objevuje 
nepøeberné množství druhù vod. V první øadì se jedná 
o vodu pitnou z kohoutku a dále pak o vody balené. Pro 
bìžného spotøebitele, který se o tuto problematiku pøíliš 
nezajímá, je nabídka znaènì nepøehledná a to pøedevším 
proto, že se spotøebitelùm již nìkolik let producenti bale-
ných vod v rámci reklamních akcí snaží vnutit pøedstavu, 
že jen jejich výrobek je ten nejzdravìjší a nejlepší. Øadì 
lidí se proto vžila pøedstava, že voda z veøejného vodo-
vodu není tak kvalitní, jako voda balená. Ve skuteènosti 
tomu tak není, možná právì naopak, jak se ukázalo napø. 
v nedávném prùzkumu provedeném v èasopise D-test. 
Voda z veøejného vodovodu èasto i pøevyšuje svojí kva-
litou vodu balenou. 

Vzhledem k tomu, že se na èeském trhu setkáváme 
s tak širokou nabídkou nejrùznìjších druhù vod, by bylo 
urèitì na místì, aby byli spotøebitelé informováni o tom, 
které parametry (ukazatele) by je mìli pøi nákupu vody 
zajímat. Jedním z dùležitých ukazatelù je celková minera-
lizace vody. Pro každodenní, pravidelnou konzumaci jsou 
vhodné vody slabì mineralizované s celkovou mineraliza-
cí 150-500 mg/l. Pøíliš mineralizované vody (støednì až 
velmi silnì) jsou pro každodenní konzumaci nevhodné, 
protože nezbavují efektivnì tìlo zplodin látkové pøemìny 
a pøebyteèných solí, zvyšují riziko hypertenze, vzniku 
ledvinových, moèových a žluèových kamenù a nìkterých 
kloubních chorob. Základem pitného režimu by nemìly 
být ani vody s mineralizací <100mg/l, pøi konzumaci 
tìchto vod mùže docházet k nadbyteènému vyplavování 
minerálních látek z tìla. 

Pitný režim
Mgr. Jitka Pokorná, MVDr. Halina Matìjová, 
Ústav preventivního lékaøství, Lékaøská fakulta MU, Brno

Tabulka 1 Prùmìrná vodní bilance pøi normální teplotì (ml/den) (1,2,5)
Pøíjem vody v ml/den  Výdej vody v ml/den

Nápoje 1200 - 1500  Moè 1400 
Voda obsažená v potravinách 800 - 1000 Stolice 100 
Tvorba vody pøi metabolismu 300 - 400  Vydechovaný vzduch 350 
  Vypaøování kùží + pocení 450 
Celkem 2300 - 2900  2300 
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V dnešní uspìchané dobì má velká èást lidí problém 
s pravidelným pøíjmem tekutin a nejsou si tak schopni za-
bezpeèit dostateèný pitný režim. Už z tohoto dùvodu není 
vhodné, aby perlivá voda èinila základ pitného režimu. 
Tento druh vody zpùsobuje èasto falešný pocit osvìžení. 
Èlovìku pak staèí pouze malé množství tohoto nápoje, 
aby byla žízeò uhašena, ale ve skuteènosti je množství 
tekutiny nedostateèné. Mezi 
další negativní efekty syce-
ných nápojù patøí i to, že 
ovlivòují žaludeèní motilitu 
a zpùsobují tak nedostateè-
né natrávení potravy, dále 
zpùsobují øíhání, regurgitace 
žaludeèního obsahu, mohou 
stimulovat dechová centra 
a tím zvyšovat dechovou 
frekvenci a mají i mírný diu-
retický úèinek. 

Aktuální je také oboha-
cování balen ých vod øa-
dou látek (bylinné a ovocné 
extrakty, vitaminy apod.), 
které lze považovat za triky 
(anglicky water gimmickry) 
lákající spotøebitele, aniž by 
to mìlo racionální podklad 
nebo prokazatelný úèinek.

Dalším dùležitým fakto-
rem, který by nemìl být opo-
míjen je skladování vody. Pøi 
nevhodném skladování se ve 
vodì mohou množit bakterie 
a do vody se z obalù do-
stávají látky zdraví škodlivé 
napø. acetaldehyd èi ftaláty. 
Voda z veøejného vodovodu 
má z tohoto hlediska velkou 
výhodu. Tato voda se stále 
obmìòuje a není tak vysta-
vena vysokým teplotám èi 
sluneènímu záøení, a proto 
jsou rizika z nevhodného 
skladování výraznì snížena. 
Spotøebitel si tak mùže být 
témìø jistý, že voda je po 
této stránce kvalitní na rozdíl od balených vod, kde do 
zákulisí skladování pøíliš nevidí.

Mezi další velmi oblíbený nápoj, který je souèástí 
našeho pitného režimu, patøí èaj. Èaje mùžeme rozdìlit 
do dvou základních skupin na èaje pravé a nepravé (èaje 
pravé jsou vyrobené z listù èajovníku Camellia sinensis 
L., mezi èaje nepravé patøí èaje ovocné, bylinné, roibos 
a jiné).

Pravé èaje se rozlišují podle míry fermentace na èaj 
èerný (fermentovaný), žlutý -oolong (polofermentovaný) 
a zelený (fermentace zastavena teplem). 

Pravé èaje obsahují øadu látek, které pozitivnì ovlivòují 
lidské zdraví, ale i látky, které mohou ovlivòovat lidské 
zdraví negativnì. Napøíklad polyfenoly mohou snižovat 
hladinu LDL cholesterolu, mají protizánìtlivý úèinek, in-
hibují amylázu ve slinách a tím snižují riziko zubního kazu. 
Naopak jiné polyfenoly (tøísloviny) negativnì ovlivòují 
vstøebávání železa, což je pøedevším u žen velmi negativní 

efekt. Kofein obsažený v èaji má mírný diuretický efekt 
a ovlivòuje srdeèní frekvenci. Pravé èaje nejsou jako zá-
klad pitného režimu vhodné, mìly by být jen doplòkovou 
složkou pitného režimu.

Z nepravých èajù jsou v Èeské republice nejèastìji 
konzumovány ovocné èaje. Ovocné èaje jsou vyrobeny 
na bázi ovoce, nejèastìji obsahují ibišek, šípek, pome-

ranèovou kùru a sušené 
jablko. Tyto èaje mají øadu 
výhod, ale i nevýhod. Mezi 
výhody patøí absence kofei-
nu a tøíslovin a v nìkterých 
pøípadech jsou obohaceny 
antioxidanty. Nevýhodou 
tìchto nápojù jsou pøidaná 
barviva, aromata a jiné pøí-
datné látky, které mohou 
nìkteré z nich obsahovat. 

Mezi oblíbené nápoje 
patøí i nápoje na bázi ovoce 
èi zeleniny. K tìmto nápo-
jùm mùžeme zaøadit džusy, 
nektary a ovocné èi zele-
ninové nápoje. Spotøebi-
tel by mìl být informován 
o rozdílech mezi džusem, 
nektarem a ovocným èi 
zeleninovým nápojem, pøe-
devším z toho dùvodu, že 
každý druh tohoto nápoje 
má jiný obsah zdraví pro-
spìšných látek. Džus by mìl 
obsahovat 100 % ovocné 
nebo zeleninové složky, 
nektar obsahuje 50-25 % 
ovocné èi zeleninové slož-
ky a ovocný èi zeleninový 
nápoj obsahuje ménì než 
25 % této složky. Výhodou 
džusù je obsah antioxidantù 
(vitamin C, beta-karoten, 
vitamin E, flavonoidy aj.), 
kyseliny listové, minerál-
ních látek a v nìkterých 
nápojích i vlákniny. Nevý-
hodou ovocných nápojù je 

vìtšinou vysoké množství jednoduchých cukrù (mono 
a disacharidù), obsah pøídatných látek na zlepšení chuti, 
barvy a trvanlivosti a organické kyseliny, které mohou 
poškozovat zubní sklovinu.

Slazené sycené nápoje jsou také velmi oblíbené, ze-
jména díky jejich chuti. Mezi tyto nápoje øadíme slazené 
minerální vody, limonády a kolové nápoje. Výhodou tìchto 
nápojù je vìtšinou pøíjemná chuś a barva nápoje. Ze zdra-
votního hlediska však mají tyto nápoje øadu nevýhod. Ob-
sahují vysoké množství sacharidù (prùmìrnì 67 g/l), umìlá 
sladidla, barviva, aromata, konzervaèní látky, oxid uhlièitý, 
kyselinu fosforeènou a kofein u kolových nápojù.

Další nápoje oblíbené pøedevším mezi mládeží jsou 
energetické nápoje. Jedná se o tekutiny, které jsou obo-
haceny o látky, jenž mají stimulovat výkon (kofein, taurin, 
L-carnitin). Dále se pøidávají barviva, aroma, konzervanty, 
sacharidy. Vìtšina z tìchto pøídatných látek má opìt 
negativní vliv na zdraví èlovìka.
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Ze svìta výživy

Semena vodního melounu (Citrullus vulgaris) a papriky 
roèní (Capsicum anuum) tvoøí znaèný odpad pøi jejich 
potravináøském zpracování. Proto se již pøed nìkolika 
lety jejich nutrièní složení a možnost 
jejich dalšího využití stalo pøedmìtem 
vìdeckého zkoumání. Bylo zjištìno, 
že tato semena obsahují pomìrnì 
vysoké množství proteinù (meloun 36 
%, paprika 24 %) a lipidù (meloun 50 
%, paprika 26 %). Kromì toho jsou 
bohatým zdrojem fosforu, draslíku, 
hoøèíku, manganu a vápníku. Olej 
obsažený v semenech je tvoøen pøevážnì nenasycenými 
mastnými kyselinami, nejvíce je zastoupena kyselina lino-
lová, olejová a palmitoolejová. Semena melounu a papriky 

Nelze opomenout ani nápoje vyrábìné už stovky let 
a tím jsou káva a alkoholické nápoje. Káva a alkohol 
jsou považovány za nápoje, které není vhodné zaøa-
zovat do pitného režimu. Dùvodem, který se uvádí je 
diuretický efekt kofeinu a alkoholu. Ovšem v posled-
ních letech se objevují studie, které nepøikládají tomuto 
efektu tak velký význam jako v minulosti a urèité množ-
ství kávy a alkoholu do pitného režimu zapoèítávají. 
Uvádìjí, že množství kofeinu menší než 300 mg/den 
výraznì do hospodaøení organismu s vodou nezasa-
huje, tzn. vypité množství tekutiny pokryje diuretický 
efekt kofeinu. Také uvádìjí, že tolerance ke kofeinu 
a jeho diuretickému efektu je dána tím, zda je èlovìk 
pravidelným nebo jen obèasným konzumentem kávy. 
Pravidelný konzument kávy má vyšší toleranci ke kofei-
nu a diuretický efekt u nìj není tak výrazný jako u ob-
èasného konzumenta kávy.  U alkoholických nápojù je 
diuretický efekt dán množstvím alkoholu v nápoji. Nápoj 
s obsahem alkoholu do 10 % nemá výrazný diuretický 
efekt, a proto je možné tento nápoj do pitného režimu 
zapoèítat. Ovšem nadmìrná konzumace alkoholických 
nápojù i kávy má celou øadu negativních vlivù na lidské 
zdraví. Umírnìnou konzumaci alkoholu se rozumí 10 g 
pro ženy (tj. cca 0,3 l piva nebo 1 dcl vína) a 20 g pro 
muže na den (0,5 l piva nebo 2 dcl vína). 

Základem pitného režimu by mìla být èistá voda, nej-
lépe s mineralizací v rozmezí 150-500 mg/l, neslazená, 
nesycená oxidem uhlièitým a bez obsahu pøídatných 
látek. Ostatní tekutiny by mìly tvoøit spíše doplnìk pit-
ného režimu, je doporuèováno tyto nápoje konzumovat 
v množství do 500 ml/den.

Zásady pitného režimu:
 Základ pitného režimu tvoøí neenergetické nápoje – voda 

z veøejného vodovodu, pøípadnì balené vody s mineraliza-
cí 150-500 mg/l.  Tekutiny lze doplnit dle potøeby vodou 
více mineralizovanou èi jiným druhem nápoje.

 Nápoje s vysokým obsahem sacharidù obsahují 
zbyteènì velké množství energie. Vìtšina slazených 
nápojù obsahuje i vyšší množství pøídatných látek, 
jejichž pøíjem není žádoucí. 

 Nekonzumovat èasto nápoje s vyšším obsahem 
oxidu uhlièitého.

 Pøi nákupu balených vod je dùležité sledovat obsah 
minerálních látek, pøedevším celkovou mineralizaci. 
Mìlo by být sledováno i skladování balené vody – ne 
na slunci a pøi vyšších teplotách.

 Pít v prùbìhu celého dne, pøedcházet pocitu žíznì 
– pocit žíznì, je již indikátorem vzniklé dehydratace. 
Ztráta více než 5 % hmotnosti tìla v dùsledku dehyd-
ratace snižuje výkon o 30 %.

 Ideální teplota nápoje se má pohybovat kolem 16°C 
(min. 10°C), nebo i vyšší. Nižší teploty nápojù pocit 
žíznì následnì zvyšují tím, že vedou k pøekrvení 
sliznice hltanu.

Abstract
There is a significant amount of information concerning 
fluid intake that is incorrect or unfounded. Oversimpli-
fied or generalizing advice is among the most common. 
However, the fluid intake should be regarded as highly 
individualized. This fact is often neglected. The fluid in-
take is affected not only by the quantity of fluids but by its 
quality as well. Each beverage has different content that 
could affect body’s fluid balance. It also provides body 
with various substances.
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lze tedy používat jako zdroj pro získávání oleje vhodného 
na pøípravu salátù a dalších pokrmù studené kuchynì. 
Díky obsahu esenciálních mastných kyselin má takto 

získávaný olej schopnost snižovat 
hladinu krevního cholesterolu. Kromì 
toho se rozdrcená semena papriky a 
melounu mohou potencionálnì stát 
pøísadou napø. do pekaøských výrob-
kù nebo mletého masa jako funkèní 
potraviny.

El-Adawy T. A., Taha K. M., 2001. 
Characteristics and composition of different seed 

oils and flours. Food chem. 74, 47-54. 
iza

Semena papriky a melounu jako funkèní potraviny
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Abstrakt
V souèasné dobì je možné zaznamenat trend význam-
né èásti populace smìøující k alternativní medicínì, 
pøedevším k využívání úèinkù léèivých rostlin. Velmi 
populárním se stává zejména využití rostliny z rodu 
Echinacea (tøapatka), protože øada v ní obsažených lá-
tek má prokazatelnì léèivé  úèinky. Z tìch nejvýznam-
nìjších to jsou fenolové látky (kyseliny kávová, chlo-
rogenová, kaftarová, cichorová a echinakosid), silice, 
pryskyøice, polysacharidy, estery mastných kyselin 
atd. Protože mnoho výrobcù potravin a doplòkù stra-
vy pøidává Echinaceu do svých výrobkù, byla Státní 
zemìdìlskou a potravináøskou inspekcí (SZPI) v roce 
2008 provedena kontrolní akce zamìøená právì na 
tyto komerèní produkty, u kterých je deklarován obsah 
Echinacei spp. V rámci této kontrolní akce bylo analy-
zováno celkem 19 typovì rozmanitých vzorkù (doplòky 
stravy ve formì tablet, kapslí, pastilek, sirupù a kapek, 
dále pak ovocný èaj a minerální voda). Z kontrolní akce 
vyplynulo, že situace pro spotøebitele na èeském trhu 
v oblasti potravin a potravních doplòkù s obsahem 
Echinacei je pomìrnì pøíznivá, neboś naprostá vìtši-
na výrobkù s deklarovaným obsahem Echinacei tuto 
rostlinu prokazatelnì obsahuje, nicménì její celkový 
obsah se u jednotlivých komerèních produktù pohybu-
je v širokém rozmezí.

Fenoménem dnešní doby v oblasti alternativní medi-
cíny se stala bylina rodu Echinacea. Echinacea neboli 
tøapatka pochází pùvodnì z prérií Severní Ameriky, kde 
byla již Indiány využívána k medicínským úèelùm. Do 
Evropy se Echinacea dostala asi pøed 300 lety a zpo-
èátku byla pìstována jen jako okrasná rostlina. Cel-
kem je popsáno devìt druhù této rostliny, ale v našich 
podmínkách je nejrozšíøenìjší Echinacea purpurea 
(tøapatka nachová) a Echinacea angustifolia (tøapatka 
úzkolistá). Jméno Echinacea je odvozeno od øeckého 
slova echinos, což znamená ježek, Echinacea totiž pøi-
pomíná svým kvìtem naší kopretinu. Tøapatky obsahují 
celou øadu látek s léèebnými úèinky, napø. fenolové 
látky (kyseliny kávová, chlorogenová, kaftarová, cicho-
rová a echinakosid), silice, pryskyøice, polysacharidy, 
estery mastných kyselin atd. Èerstvé šśávy a lihové 
výluhy z koøene, nati èi kvìtù a stonkù lze využít pøi 
prevenci a léèbì virových onemocnìní, obyèejným na-
chlazením poèínaje až tìžkými chøipkami konèe. Dále 
pùsobí protibakteriálnì, posiluje náš nespecifický imu-
nitní systém, má rovnìž protiplísòové a protizánìtlivé 
úèinky. 

Echinacea je obsažena ve spoustì komerèních pøí-
pravkù, které se vyskytují na èeském trhu. V dnešní 
dobì problematika doplòkù stravy na bylinné bázi a po-

travin obohacených o bylinné extrakty doznává stále 
vìtšího významu. Tyto dva dùvody pøispìly k uskuteè-
nìní kontroly obsahu úèinných látek u doplòkù stravy 
a minerální vody s deklarovaným obsahem Echinacei. 
Kontrolní akce byla zamìøena na doplòky stravy, které 
deklarují obsah Echinacei spp. (tøapatky). 

Detekce a stanovení vybraných charakteristických 
látek byla provádìna v laboratoøích inspektorátu v Pra-
ze. Jako specifické látky byly vybrány výše zmínìné ky-
seliny a echinakosid. Všechny zmínìné látky jsou cha-
rakteristické výraznými biologickými úèinky, z nichž pro 
èlovìka nejprospìšnìjší je antioxidaèní aktivita. Antioxi-
danty pomáhají v lidském tìle inaktivovat volné radiká-
ly, které vznikají jako vedlejší produkty látkové výmìny 
v buòkách.

Pražská laboratoø postupovala pøi stanovení výše 
zmínìných fenolových látek úplnì od zaèátku. Z lite-
ratury vytipovala možné metody stanovení a možnosti 
extrakce fenolových látek. Vybraný typ extrakce byl 
nejprve vyzkoušen a na vzorcích sušené nadzem-
ní èásti a koøene rostliny Echinacea purpurea. Pro 
vlastní stanovení byly paralelnì vyvíjeny dvì metody 
stanovení. Obì byly založeny na separaci kapalinovou 
chromatografií (HPLC), lišily se pouze koncovou de-
tekcí. První využívala UV detekci a druhá hmotnostní 
detekci (MS). Metoda HPLC s UV detekcí mìla za úkol 
prvotní screening vzorkù a metoda HPLC s MS detekcí 
pak zpøesnìní a potvrzení zmìøených údajù. Vyvinuté 
metody extrakce i separace se ukázaly být vhodné 
ke kvalitativnímu stanovení všech sledovaných látek ve 
vzorcích odebraných z tržní sítì. Nebylo však možné 
provést kvantitativní stanovení obsahu Echinacei jako 
takové, neboś obsahy jednotlivých fenolových látek 
jsou v rùzných odrùdách odlišné a i v samotné rostlinì 
se hodnoty charakteristických markerù v rùzných èás-
tech rostliny liší. Další vlivy ztìžující kvantitativní odhad 

Kontrola doplòkù stravy s deklarovaným 
obsahem Echinacei 
Ing. Veronika Soukupová Ph.D., SZPI Praha
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Z kontrolní akce vyplynulo, že situace na èeském 
trhu v oblasti potravních doplòkù s obsahem Echinacei 
je pomìrnì pøíznivá, neboś naprostá vìtšina výrobkù 
s deklarovaným obsahem Echinacei tuto rostlinu, byś 
pravdìpodobnì s urèitými rozdíly v množství, opravdu 
obsahuje.
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obsahu Echinacei ve vzorcích jsou rùzné podmínky 
pìstování, sklízení, sušení rostlin a zpùsob extrakce 
úèinných látek. 

Jako další marker na podporu kvalitativního prùkazu 
rostliny Echinacea ve vzorcích byl použit i charakteristic-
ký chromatografický profil, kde byl porovnáván tzv. „fin-
gerprint“ výluhu sušené Echinacei a extraktu vzorkù.

V rámci kontrolní akce SZPI bylo analyzováno 19 
vzorkù. Ve složení všech vzorkù byla deklarována tøa-
patka a u 75 % vzorkù bylo deklarováno i kvantitativní 
množství Echinacei. Odebrané vzorky lze rozdìlit do 
tøí kategorií. První skupina zahrnuje doplòky stravy ve 
formì tablet, kapslí a pastilek. Jsou to buï vitamino-
vé preparáty s pøídavkem bylin èi smìsi extraktù bylin. 
Druhou kategorií vzorkù jsou doplòky stravy ve formì 
sirupù a kapek. Polovina tìchto vzorkù jsou etanolové 
extrakty pouze z Echinacei a druhá polovina vzorkù 
jsou smìsi výtažkù Echinacei a dalších bylin. Tøetí sku-
pina vzorkù zahrnuje pouze dva výrobky a tìmi jsou: 
ovocný èaj v nálevových sáècích a minerální voda s pøí-
davkem Echinacei. 

Výsledky mìøení ukázaly, že v 18 vzorcích byla 
kvalitativnì prokázána rostlina rodu Echinacea spp. 
Vyhodnocení bylo založeno na detekci minimálnì 
dvou markerù charakteristických pro tento rod. Pouze 
u jednoho vzorku nebylo možné jednoznaènì urèit, zda 
Echinaceu obsahuje nebo ne. Zmínìný vzorek, bude 
znovu odebrán a podroben dalším zkouškám 
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Abstrakt
Mykotoxiny jsou produkty sekundárního metabolismu 
nìkterých plísní, které bìžnì kontaminují široké spek-
trum surovin urèených k výrobì potravin nebo krmiv 
a jejich konzumace mùže u spotøebitelù vyvolat akutní 
èi chronické zdravotní problémy. Cereálie bývají èasto 
napadeny plísnìmi rodu Fusarium a jejich toxiny mo-
hou být v rámci technologického zpracování pøeneseny 
do potravin a/nebo krmiv. Svìtový výzkum mykotoxinù 
v posledním desetiletí, ukázal, že mykotoxiny se v uve-
dených komoditách vyskytují také v konjugovaných 
neboli „maskovaných“ formách. I když je problematika 
maskovaných mykotoxinù známa již nìkolik let, teprve 
dnešní moderní analytické postupy dovolují jejich rutinní 
stanovování v potravinách a surovinách urèených k je-
jich výrobì. 

Mykotoxiny 
Výskyt mykotoxinù v lidské potravì a krmivech zvíøat 

reprezentuje závažný globální problém a je èasto dis-
kutovaným tématem. Jedná se o pøírodní sekundární 
metabolity, které jsou produkovány toxinogenními mi-
kroskopickými vláknitými houbami. Tyto plísnì a jejich 
toxiny, které bìžnì kontaminují široké spektrum plodin 
vyskytující se i v potravinách, mohou být nebezpeèné 
pro naše zdraví. Riziko akutní toxicity není pøímé, a pro-
to èasto podceòované. K nejstarším popsaným myko-
toxikózám, tedy onemocnìním a otravám zpùsobeným 
konzumací zplesnivìlých potravin a krmiv, patøí ergotis-
mus, (otrava námelovými alkaoidy) alimentární toxická 
aleukie (nepøítomnost bílých krvinek) a onemocnìní ze 
žluté rýže. V souèasné dobì je známo asi 50 mykotoxi-
nù, které jsou dávány do pøímé souvislosti s mykotoxi-
kózami lidí a zvíøat, ale jako pøímý karcinogen pro èlovì-
ka je zatím, podle IARC/WHO, udáván pouze aflatoxin 
B

1
. V Èeské republice je problém výskytu mykotoxinù 

omezen pøevážnì na fusariové mykotoxiny, které jsou 
významnými kontaminanty potravináøských a krmiváø-
ských surovin s cereálním základem. A právì konjugo-
vané formy fusariotoxinù patøí v posledních letech k tìm 
nejdiskutovanìjším.

Maskované mykotoxiny
Vedle volných forem mykotoxinù se v obilovinách 

a potravinách z nich vyrobených vyskytují i jejich konju-
gované formy, bìžnì oznaèované jako „maskované my-
kotoxiny“. První zmínky o maskovaných mykotoxinech 
se objevily v polovinì 80. minulého století v rámci klinic-
kých studií, kdy byly pozorovány intenzivní mykotoxikózy 
hospodáøských zvíøat, které neodpovídaly nálezùm my-
kotoxinù v podávaném krmivu. Tehdy byla vùbec poprvé 
vyslovena hypotéza existence maskovaných mykoto-
xinù, které ovšem nebylo možné identifikovat pomocí, 
v té dobì dostupných, analytických metod. Maskované 
formy mykotoxinù byly popsány až v roce 2003, kdy 

Maskované mykotoxiny
Ing. Marta Kostelanská, Ing. Milena Zachariášová, Ing. Alexandra Malachová, 
doc. Dr. Ing. Jan Poustka, prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha

byl zahranièními autory prokázán konjugát zearaleno-
nu v kukuøici a pozdìji také konjugát deoxynivalenolu 
v nìkterých cereáliích. Výzkum posledního jmenované-
ho deoxynivalenol-3-glukosidu byl akcelerován studií 
provedenou na VŠCHT v Praze a poprvé prezentované 
na konferenci IUPAC v Istanbulu 2007, dokumentující 
nárùst D3G v prùbìhu sladování a vaøení piva. 

Obecnì pod pojmem konjugovaný mykotoxin rozu-
míme látku, kdy je mykotoxin vázán na více polární slou-
èeniny, jako jsou napø. sacharidy, aminokyseliny nebo 
sulfáty, èímž se jejich pøímá toxicita výraznì sníží nebo 
dokonce naprosto eliminuje. Biologická dostupnost 
uvedených látek, kdy je mykotoxin v prùbìhu trávení 
uvolnìn z konjugované formy a stává se pro organismus 
opìt nebezpeèný, není doposud známá a v souèasné 
dobì je pøedmìtem rozsáhlého testování. Celkovì je 
dnes popsáno asi 50 rùzných forem maskovaných my-
kotoxinù, jejichž základ tvoøí pøevážnì toxiny deoxyniva-
lenol (DON), zearalenon (ZON), neosolaniol, ochratoxin 
A, fumonisiny nebo patulin.

Obr. 1.  Struktura deoxynivalenol-3-glukosidu

Obr. 2.  Struktura zearalenon-4-glukosidu

Tvorba a výskyt konjugovaných mykotoxinù
Pùvod maskovaných mykotoxinù mùže být rozdìlen 

do ètyø kategorií v závislosti na prostøedí a podmínkách, 
kde tyto látky vznikají. Mluvíme tak o plísòových, rostlin-
ných, „procesních“ nebo savèích konjugátech. 

Relativnì malé množství maskovaných forem myko-
toxinù patøí do první skupiny, tedy plísòových konjugá-
tù, které jsou exkretovány pøímo plísnìmi. Mezi jejich 
nejznámìjší reprezentanty patøí 3-acetyl-deoxynivale-
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nol (3-ADON) a 15-acetyl-deoxynivalenol (15-ADON), 
které jsou bìžnì detekovány v cereáliích napadených 
plísnìmi rodu Fusarium. Dalším zástupcem této skupi-
ny je ménì známý zearalenon-4-sulfát (Z4S), který byl 
nedávno stanoven ve vzorcích pøirozenì kontaminované 
kukuøice a jehož produkce závisí na druhu plísní a pod-
mínkách pìstování. Z4S lze snadno konvertovat zpìt na 
zearalenon a klinické testy prokázaly jeho estrogenní 
aktivitu.

Rostlinné konjugáty vznikají pøi detoxifikaèních pro-
cesech, které chrání rostlinu pøed toxickými látkami 
z okolního prostøedí. K podobným reakcím dochá-
zí i v pøípadì jiných xenobiotik, napø. pesticidù. Takto 
vzniklé konjugáty jsou dále ukládány do bunìèných or-
ganel rostlin, nejèastìji vakuol, nebo se vážou na rùzné 
biopolymery, jako jsou napø. složky bunìèných stìn. 
První prokázané metabolické transformace mykotoxinù 
byly pozorovány u kukuøice infikované F. graminearum, 
u které bylo bìhem rùstu nejprve sledováno navýšení 
hladiny DON a jeho následné snížení, zpùsobené prav-
dìpodobnì aktivitou rostlinných enzymù. Pozdìji v roce 
2003 bylo prokázáno, že v rostlinách je zakódován 
gen enzymu UDP-glukosyltransferasy, která zpùsobuje 
pøemìnu DON na maskovaný DON-3-glukosid (D3G). 
Detoxifikace probíhající v zemìdìlských plodinách však 
nemusí nutnì vést ke snížení rizika pro konzumenty. 
Potencionální nebezpeèí maskovaných mykotoxinù by 
mohlo spoèívat v jejich hydrolýze pøi prùchodu trávicím 
traktem savcù, pøi kterém mùže dojít k uvolnìní pù-
vodního, více toxického mykotoxinu. Pøi pokusech na 
prasatech krmených krmivem kontaminovaným zeara-
lenon-4β-D-glukopyranosidem (Z4G) byly na zvíøatech 
zaznamenány pøíznaky odpovídající intoxikaci organis-
mu volným ZON. D3G byl poprvé detekován v pøirozenì 
infikovaných vzorcích pšenice a kukuøice v roce 2005. 
Kromì uvedených fusariových mykotoxinù byly popsá-
ny i konjugáty ochratoxinu A, jako jsou ochratoxin α, 
ochratoxin A methylester nebo dva izomery hydroxy-
ochratoxinu A, ale žádný z uvedených metabolitù nebyl 
nikdy detekován v samotných potravinách.

V rámci „procesních“ konjugátù je v posledních le-
tech vìnována nejvìtší pozornost metabolitùm fusario-
vého mykotoxinu DON. Poprvé v roce 1984 byl proká-
zán témìø 100% nárùst hladiny DON pøi fermentaèním 
zpracování kontaminované pšenièné mouky, kdy byla 
tato skuteènost vysvìtlena metabolickou pøemìnou to-
xinu v pšenici na neznámou slouèeninu (dnes již známý 
D3G), která mùže být následnì za vhodných podmínek 
pøemìnìna opìt na pùvodní DON. Nárùst obsahù D3G 
a DON byly popsány také v naklíèených zrnech pšenic 
nebo v prùbìhu technologického procesu sladování jeè-
mene. K dalšímu rapidnímu zvýšení hladiny D3G mùže 
dojít v prùbìhu technologické operace rmutování (pøi 
rozkladu škrobu na jednoduché cukry) pøi vaøení piva. 
Na základì tìchto výsledkù byla vyslovena hypotéza vá-
zání volných mykotoxinù do struktur škrobu. Mezi další 
popsané látky této skupiny mykotoxinù patøí konjugáty 
fumonisinù vznikající v prùbìhu technologického zpra-
cování pøedevším kukuøièných potravin. 

Savèí konjugované mykotoxiny jsou tvoøeny v rámci 
metabolických procesù v játrech savcù a slouží pøede-
vším jako biomarkery, které vyjadøují celkovou expozici 
konzumentù urèitým mykotoxinùm, bez ohledu na jejich 
pùvod nebo zpùsob pøíjmu.

V tabulce I je uveden struèný pøehled nejznámìjších 
konjugovaných mykotoxinù a jejich výskytu v potravino-
vých surovinách a výrobcích. 

Legislativa
Maximální limity vybraných mykotoxinù jsou v Èeské 

republice a Evropské unii stanoveny Naøízením komi-
se (ES) è. 1126/2007, které upravuje Naøízení (ES) è. 
1881/2006. Tato naøízení stanovují: (i) maximální limity 
toxinù v  μg na 1 kg pøíslušné suroviny nebo potraviny 
a to konkrétnì pro aflatoxiny B

1
, suma B

1
, B

2
, G

1
, G

2
, 

aflatoxin M1, ochratoxin A, deoxynivalenol, zearalenon, 
fumonisiny B

1
 a B

2
 (v souèasnosti se pøipravují limity pro 

T-2 a HT-2 toxiny) a (ii) tolerované denní pøívody (TDI) 
tìchto látek na 1 kg tìlesné hmotnosti. Celosvìtový vý-
znam a riziko mykotoxinù potvrzuje i hlášení v systému 
rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF: Rapid 
Alert System for Food and Feed). Tento systém slouží 
pro ohlašování rizikových potravin a krmiv za úèelem za-
mezení jejich uvádìní do obìhu nebo za úèelem jejich 
stažení ze spoleèného evropského trhu. Je nutno po-
znamenat, že kvùli mykotoxinùm se v posledních letech 
jedná pøibližnì o 50 % surovin a potravin. Maskované 
mykotoxiny zatím nejsou v legislativì žádným zpùsobem 
zahrnuty.

Výskyt v potravinách
Nejen informovaná laická veøejnost, ale i bìžní spo-

tøebitelé kladou postupnì vyšší a vyšší dùraz na kvalitní 
a zdravotnì nezávadné potraviny. Jak již bylo výše zmí-
nìno, nejvìtší pozornost je v oblasti maskovaných my-
kotoxinù vìnována pøedevším konjugovaným formám fu-
sariotoxinù. Fusariové mykotoxiny, tedy trichotheceny, 
fumonisiny a zearalenon, napadají pøevážnì obiloviny. 
Jejich výskyt na této potravní komoditì je meziroènì 
znaènì promìnlivý a záleží pøedevším na poèasí a ze-
mìdìlských praktikách pìstování. Cereální výrobky, aś 
už se jedná o peèivo, cereální snídanì a tìstoviny nebo 
pivo, tvoøí celosvìtovì základ potravinového koše spo-
tøebitelù, a proto volné i maskované mykotoxiny, které 
odolávají technologickým podmínkám a dostávají se 
z cereálií až do finálních potravin, tak tvoøí reálné zdra-
votní riziko pro spotøebitele. 

Problematika kontaminace potravin volnými formami 
mykotoxinù je dnes, na rozdíl od maskovaných mykot-
oxinù, relativnì dobøe zmapovaná. O výskytu konjugo-
vaných forem mykotoxinù v surovinách i potravinách se 
objevují první publikace, ale celý výzkum je stále spíše 

Tabulka I
Pøehled nejznámìjších konjugovaných mykotoxinù 
a jejich výskytu

Konjugovaný mykotoxin Dosud prokázaný výskyt
3-acetyl-deoxynivalenol cereálie, cereální potraviny
15-acetyl-deoxynivalenol cereálie, cereální potraviny
deoxynivalenol-3-glukosid cereálie, kukuøice, peèivo, 
 slad, pivo
zearalenon-4-glukosid pšenice, kukuøice
N-(carboxymethyl)-fumonisin B

1 
kukuøièné výrobky

maskované fumonisiny kukuøièné výrobky
hydroxy-ochratoxin A kukuøice, pšenice
ochratoxin A methyl ester kukuøice, pšenice
hydroxy-ochratoxin A glukosid kukuøice, pšenice
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v zaèátcích. V rámci výzkumu maskovaných mykotoxinù 
byl na Ústavu chemie a analýzy potravin VŠCHT v Praze 
proveden rozsáhlý soubor analýz týkající se kontamina-
ce cereálních potravin, pozornost byla zamìøena na obi-
loviny a výrobky pivovarských a pekaøských technologií. 
Základní suroviny pro cereální technologie jsou pšenice 
a jeèmen. Analýzy vzorkù ukázaly, že DON i jeho mas-
kované formy se vyskytují ve více než 95 % vzorkù, kdy 
množství D3G se pohybuje v rozmezí 12–34 % k celko-
vému množství DON. 

Bylo prokázáno, že biochemické a mechanicko-fyzi-
kální procesy, které se uplatòují v rámci technologického  
zpracování cereálií, ovlivòují hladiny mykotoxinù v hoto-
vých výrobcích. O výskytu maskovaného D3G v rámci 
mlýnských a pekaøských technologií nebyla dosud žádná 
práce publikována. Z výzkumù VŠCHT vyplývá, že témìø 
50 % mykotoxinù (jak volných, tak maskovaných forem) 
se odstraní již bìhem èištìní zrna pøed vlastním mlýn-
ským procesem. Z celkového množství mykotoxinù, které 
je obsaženo v pøeèištìném zrní pšenice a které je dále 
vedeno na mlecí stolice, je 25 % odstranìno v mlýnském 
odpadu, 39 % zùstává v otrubách (ty jsou dále používá-
ny pro výrobu celozrnných výrobkù) a zbytek je rozdìlen 
mezi mlýnské frakce vymílacích a šrotovacích mouk. Pøi 
monitoringu volných i maskovaných fusariotoxinù v ko-
merèních moukách zakoupených v maloobchodní síti ÈR 
byly oba typy detekovány ve všech vzorcích, prùmìrná 
hladina DON byla 58 μg/kg a D3G 12 μg/kg. Celozrnné 
mouky obsahovaly prùmìrnì 2x vìtší množství mykot-
oxinù než mouky svìtlé. V prùbìhu peèení se množství 
volných mykotoxinù snižuje pøibližnì o 18 % a množství 
maskovaných forem až o 40 % svého pùvodního obsahu 
v moukách, které byly použity pro peèení výrobkù. Dnes 
jsou již známy i tepelné degradaèní produkty DON, které 
jsou detekovatelné pøedevším v kùrkách peèiva. Celkovì 
se jedná o šest slouèenin oznaèovaných jako nor-DON 
A až nor-DON F a klinické studie uvádí jejich toxicitu 50x 
menší ve srovnání s nedegradovanými formami. Ve vìtši-
nì peèiva je možné všechny uvedené formy mykotoxinù 
detekovat, ale jejich sumární hladina kontaminace nepøe-
sahuje 30 μg/kg. 

Kromì peèiva bylo na Ústavu chemie a analýzy po-
travin VŠCHT v Praze analyzováno pøibližnì 180 piv re-
prezentujících rùzné svìtové producenty i technologie. 
Bylo prokázáno, že trichotheceny B i jejich maskované 
formy jsou snadno detekovatelné ve vìtšinì svìtových 
piv. 74 % vzorkù piv obsahovalo D3G na hladinách vyš-
ších než je 1 μg/l (prùmìrná kontaminace 5,2 μg/l), pøi-
tom DON obsahovalo prùmìrnì 64 % piv (prùmìrnì 6,3 
μg/l), další konjugáty ADONy byly detekovány v necelých 
50 % pøípadù (prùmìr 3,8 μg/l). Protože nebylo možné 
získat podrobné informace o technologiích použitých pro 
výrobu piv, jediným srovnávacím parametrem zùstal ob-
sah alkoholu ve vzorcích. Zemì pùvodu ani typ surovin 
nemìly na hladiny mykotoxinù statisticky významný vliv. 
Bylo prokázáno, že obsah volného DON i maskovaných 
D3G a ADONù postupnì vzrùstá s rostoucím objemovým 
množstvím alkoholu ve vzorcích. Tento výsledek je možné 
odùvodnit faktem použití vyššího množství sladu a extrak-
tu pro výrobu výše-alkoholického piva. Vaøení piva je slo-
žitý technologický proces sestávající z nìkolika na sebe 
navazujících krokù. Laboratorní pivovarnické experimenty 
s pøirozenì i umìle infikovaným sladem prokázaly nejvìt-
ší nárùst množství DON i D3G v prùbìhu sladování ve fázi 

klíèení zrn sladovnického jeèmene, a dále pak v procesu 
rmutování bìhem samotného vaøení piva. Fermentace ani 
další pivovarnické procesy nemají na obsah mykotoxinù 
významný vliv.

Souhrn
Závìrem lze konstatovat, že mykotoxiny jsou pøírodní to-
xické látky, které patøí mezi èasté kontaminanty široké 
škály potravin a krmiv. Jedná se o látky, jejichž výskyt 
v surovinách a potravinách je možné urèitým zpùsobem 
korigovat, ale ne vždy zcela eliminovat. Vedle volných 
mykotoxinù existují i jejich konjugované (maskované) 
formy vznikající pùsobením metabolismu rostlin a/nebo 
v prùbìhu technologické výroby potravin. Tyto typy my-
kotoxinù jsou sice ménì toxické, ale pøi trávení potravy 
by mohlo v trávícím traktu docházet k opìtnému uvol-
nìní jejich pùvodních forem, které jsou pro organismus 
mnohem více nebezpeèné. Problematika volných i mas-
kovaných mykotoxinù je již nìkolik desetiletí celosvìto-
vì øešena vìdeckými laboratoøemi ve spolupráci s praxí 
a postupnì se objevují stále nové problémy. V souèasné 
dobì je výzkum zmiòovaných konjugovaných látek za-
mìøen zejména na testování vlastností, toxicity a výsky-
tu, kdy výsledky budou brány v úvahu pøi návrhu nových 
hygienických limitù a dalších bezpeènostních opatøení 
chránící zdraví konzumentù. 
Výzkum mykotoxinù podporován granty Ministerstva 
školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky (NPV 
II 2B08049) a Výzkumným zámìrem VŠCHT v Praze 
(MSM 6046137305).
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Abstract
Masked mycotoxins
Mycotoxins are natural toxins produced by microscopic 
fungi species, which can be commonly found in a gre-
at variety of food and feed commodities and can cause 
serious health problems for consumers. Cereals and 
cereal-based foodstuff are often contaminated with Fu-
sarium mycotoxins that can be detected not only in their 
free form, but can be also conjugated to more polar sub-
stances. Masked mycotoxins are already known for se-
veral years, but only recent analytical methods allowed 
their routine analysis in food. 
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Abstrakt
Èajovník Camellia sinensis (L.) O. Kuntz pochází z ji-
hovýchodní Asie. Do Evropy a Ameriky se èaj dostal 
zaèátkem 17. století; až do poloviny 19. století pøeváž-
nì zelený, pøedevším z Èíny, po moøi jako tea, tee, ale 
„karavanní“ èi „ruský“ jako èaj. Britové zaèali èajovníky 
pìstovat v Indii. Zjistili, že listí z jednoho keøe lze zpra-
covat na zelený i èerný èaj. Koncem 19. a ve 20. století 
se pìstování èaje rozšíøilo do všech klimaticky vhodných 
oblastí celého svìta.

Když se koncem 16. a zaèátkem 17. století zaèali Ev-
ropané v Orientu s èajem setkávat, vidìli jej ve více po-
dobách. Èaje mohly mít tvar celého listu, rùznì svinutých 
kouskù, lisované do tìles roztodivných tvarù, od zelené-
ho pøes rùznì hnìdé až po èerný èaj. Napsaný znak pro 
ÈAJ se na západním konci Èíny èetl „èa“ a na jihovýcho-
dì „te“. Slavný švédský botanik Carl Linné (1707-1778) 
v roce 1768 èaje popsal a pojmenoval podle doveze-
ných produktù, tedy èaje zeleného a èaje èerného, dvì 
rostliny: èínský èajovník zelený a èajovník èerný (Thea 
sinensis viridis L. a Thea sinensis bohea L.).

Ještì v druhé polovinì minulého století mnozí autoøi 
rozlišovali druhy èajovníkù jako èínský a ásamský. V po-
sledních asi 40 letech používají botanici pro èajovník 
oznaèení Camellia sinensis (L.) O. Kuntz (syn. Thea 
sinensis L.). Jiná oznaèení mùžeme dnes vidìt jen ve 
starší literatuøe. Druh Camellia získal název po brnìn-
ském rodákovi, knìzi jezuitovi, excelentním botanikovi, 
Jiøím Josefovi Kamelovi (Georgius Josephus Camel), 
(*1661-4-21), který zemøel na Filipinách r. 1706 a po-
psal velmi podrobnì místní floru.

U èajovníku Camellia sinensis jsou rozlišovány 3 
hlavní skupiny oznaèované „jat“ - (džát, džáty), a to èín-
ský, ásámský, indoèínský (kambodžský), které se dále 
dìlí na jednotlivé odrùdy èajovníkù.

Divoce rostoucí èajovníky, stromy dosahující výšky 
šest až deset metrù, mají asi svou pravlast v oblastech 
na horním toku Brahmaputry, tam kde se pøibližuje èín-
ská provincie JÜN-NAN indické provincii ÁSSÁM. To je 
také dùvod, proè se donedávna rozlišoval èajovník èín-
ský a ásámský. Rozdíly v obsahu a pomìru látek tvoøících 
barvu, vùni a chuś nálevu nejsou dány jen druhovì, ale 
i nadmoøskou výškou plantáží, poètem listù na sklízené 
vìtvièce (fleši), složením pùdy, klimatickými podmínkami 
a zpùsobem zpracování listí na tržní èaj.

V literatuøe o èaji bývají obvykle uvádìny dvì legendy 
o vzniku nápoje z èajovníku. Jedna jde do èínského dáv-
novìku a objev èaje je pøipisován božskému císaøi Šen-
Nungovi, druhá je mnohem mladší, pochází z Japonska 
a hlavní roli v ní má indický mnich Bódhidharma, hlasatel 
zenového buddhismu. 

V oblastech monzunových pøívalových dešśù je dosud 
trvalý nedostatek hygienicky pøijatelné vody. Lidé pro 
všechny své potøeby používali až do 2. poloviny 19. stole-
tí vodu øíèní a vodu z pøirozených pramenných studánek. 
Pøevaøování vody, která mìla být používána jako pitná, 
mohlo být pro vzdìlance obvyklé. Když nìkdy z jara roku 

Historie èaje  
Jaromír Skácel, Praha

2 737 pøed Kristem pøevaøovali v otevøeném kotlíku vodu 
pro císaøe Šen - Nunga, sloužící asi nedávali pozor a do 
horké vody padlo nìkolik lístkù z èajovníku. Odvar mìl 
pro císaøe pøíjemnou vùni a osvìžující chuś. Legendární 
objev èaje byl na svìtì. 

Druhá legenda je japonská. Po roce 520 pøišel do 
Èíny z Indie mnich Bódhidharma (japonsky Daruma), 
aby pøedvedl úèinky meditace. Po devítiletém medito-
vání Bódhidharmu pøemohl spánek. Aby podobný pro-
høešek nemohl zopakovat, odøíznul si mnich oèní víèka 
a hodil je na zem. Z víèek vyrostly dva èajovníky. Tato le-
genda má však velký nedostatek. Je situována do doby, 
kdy byl èaj v Èínì všeobecnì známý a používaný. První 
doložená písemná zpráva z roku 347 pøipomíná, že králi 
Wenovi platili kmenoví náèelníci vazalskou daò èajem už 
ve 12. století pøed Kristem a èaj byl v dobì Bódhidhar-
my u buddhistických mnichù v Japonsku známý a možná 
i používaný.

Do Evropy pøivezli èaj Portugalci z Macaa, svého pøí-
stavu v Èínì, ale ve vinaøské zemi èaj nevyvolal žádný 
zvláštní zájem. Z Japonska nebo Èíny se èaj jako „tee“ 
dostal pøes Jávu v roce 1610 do Holandska a protože 
tam zachutnal manželkám obchodníkù, stal se pøedmì-
tem dalších dovozù, ale to jen ve velmi omezeném množ-
ství, dlouhá cesta jej velmi prodražovala. Z Holandska 
se dostal do Britanie a i tady uspìl. Rovnìž v roce 1610 
pøivezl èaj do Nového Svìta, do nizozemské komuni-
ty Nový Amsterodam (dnešní New York) moøeplavec 
a obchodník Peter Stuyvesant a èaj uspìl i tady. Prodej 
a následnì dovozy rostly rychleji než v Evropì. Od roku 
1645 se èaj Evropou rozšiøoval bez tìžkostí se kterými 
se setkávala káva. Ve vìtšinì zemí však na nìj bylo uva-
leno vysoké clo. Èaj sloužil i v hospodáøských tøenicích 
tehdejší nábožensky rozdìlené Evropy a Nového svìta. 
V Bostonu se clo na èaj uvalené britskou správou na 
rebelující osadníky stalo dokonce impulsem k zahájení 
boje za nezávislost dnešních USA (16.12.1773). Teprve 
po zrušení cel se Britové prostøednictvím své Východo-
indické spoleènosti zasloužili o to, že èaje zaèalo být 
dost a zaèátkem 18. století byl ve Velké Britanii už tak 
levný, že nahradil pivo, které do té doby bylo bìžným 
ranním nápojem a tak se taky zasloužil o všeobecné zvý-
šení IQ.
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Do tìch zemí Evropy, ve kterých je základem míst-
ní název „èa“, se èaj dopravoval karavanní cestou pøes 
Rusko a pravý èaj se oznaèoval jako „karavanní“ nebo 
„ruský“, a to dávno pøed tím, než se v ruské Gruzii zaèal 
pìstovat. Traduje se, že do Ruska se èaj dostal z dnešní-
ho Mongolska v roce 1618 jako dar carovi. Ani cara, ani 
bojary však èaj nijak nezaujal. Další dar èaje od chána 
Altyna z roku 1638 doprovodil a carovi Michailu Fjodoro-
vièi Romanovovi nejen pøedal, ale taky umìl naservírovat 
ruský vyslanec, v Mongolsku dobøe obeznámený s pøí-
pravou èaje. S èajem se seznámila šlechta a obchodníci 
a bìhem necelého století si èaj získal oblibu vìtšiny ná-
rodù Ruska. Na rusko – èínské hranici vzniklo dvojmìsto 
Kjachta - Majmajèen, které se stalo pøekladištìm èaje, 
který se až do 19. století smìòoval bez penìz pøímo za 
zboží. Koncem 18. století Rusko spotøebovalo více než  
1 500 tun èaje roènì a další tuny èaje se tudy dostávaly 
do evropských zemí a na blízký východ. Rusové za èaj 
platili kožešinami, výrobky z manufaktur a šperky ze zla-
ta a støíbra. Cesta z èínských plantáží do Petrohradu èi 
Moskvy èaji trvala asi 15 mìsícù.

Èína a Japonsko mìly obavy z evropských obchod-
níkù následovaných ideologicko náboženským pùsobe-
ním na obyvatelstvo svých zemí. Na území Èíny nebyl 
vstup cizincùm dovolen ani z moøe, ani z pevniny. Pod-
le císaøského naøízení mohli 
cizí obchodníci jen do pøístavu 
Kanton a obchod mohl probí-
hat jen pod úøedním dozorem. 
V Èínì nakupovaný èaj se platil 
pøevážnì støíbrem, protože vý-
chodoindická spoleènost ne-
nabízela jiné zboží o které by 
èínští obchodníci mìli zájem. 
Aby ušetøili støíbro, zaèali Angli-
èané Èíòanùm napøed nabízet, 
pozdìji vnucovat opium z Indie 
a zároveò se snažili, aby mohli 
obchodovat ve všech èínských 
pøístavech. Èína v roce 1839 
odpovìdìla zákazem obchodo-
vání s opiem, znièením zásob 
opia a uzavøením všech svých 
pøístavù pro lodi Spoleènosti. 
Zaèala první opiová válka, kte-
rá trvala do roku 1842 a skonèila Nankinskou smlouvu, 
která Èínu zavazovala odstoupit Spoleènosti a potažmo 
Velké Britanii Hongkong, otevøít pìt dalších pøístavù brit-
skému obchodu a legalizovala opium jako platidlo. 

V roce 1856 Èína opìt uzavøela pøístavy a Britanie re-
agovala 2. opiovou válkou. Ta skonèila po dvou letech 
opìt porážkou Èíny, povolením širšího obchodování 
a opìtnou legalizací opia jako platidla. Zároveò Èínu 
napadlo Rusko a nechalo si odstoupit obrovskou èást 
Sibiøe na sever od Amuru. Poslední neúspìšný pokus 
o vylouèení opia z obchodu uèinila Èína v tøetí opiové vál-
ce v letech 1859 až 60 v níž se na stranì Britù zúèastnili 
i Francouzi. Válka skonèila dobytím Pekingu. 

V letech 1854–56 intenzivní americké pronikání do 
Japonska bylo ukonèeno smlouvou na jejímž podkladì 
zøídily USA v hlavním mìstì Edo zastupitelství a americké 
lodi mohly obchodovat v šesti japonských pøístavech. 

V roce 1859 v Indoèínì Francouzi dobyli Saigon. Tì-
mito boji skonèila izolace nejvìtších øíší Orientu, kterou 

se bránily hospodáøské, náboženské a politické expanzi 
Západu. 

Rozšiøování èajovníkù
O pìstování a zpracování èaje toho Evropané 

dlouho vìdìli jen velmi málo. Èíòané je z pøístavù do 
vnitrozemí a zvláštì na èajové zahrady nepouštìli. 
Obdobná situace byla i v Japonsku, kde se èajovník 
prokazatelnì pìstoval pro povzbuzující úèinek ex-
traktu již nejpozdìji od 8. století. Zásluhu na tom mìli 
buddhistiètí mniši, ale právì z Japonska se semena 
èajovníkù dostala na Jávu a pak je s bídnými výsledky 
zkoušeli pìstovat holandští a dánští kupci i v jiných ti-
chomoøských oblastech.

Britové se podle holandského vzoru pokoušeli jen 
s malými úspìchy v severní Indii pìstovat sazenice èa-
jovníkù pøivezené z Èíny. Teprve po tom co jim domorod-
ci pøedvedli, že to co jim skomírá na zahrádce, to roste 
odnepamìti bujnì za plotem, pøišli na „objev století“ - 
divoce rostoucí èajovník, který se stal základem plantáží 
v Indii a pozdìji i na Cejlonu, ale to bylo až po roce 1825. 
Teprve v roce 1839 se pøivezl do Evropy první èaj z In-
die a po roce 1867 z Cejlonu. Všechen èaj, který se do 
té doby na celém svìtì vypil, pocházel pøevážnì z Èíny 
a byl pøevážnì zelený. Pìstování èajovníku se rozšíøilo 

koncem 19. a ve dvacátém sto-
letí do všech tropických a vhod-
ných subtropických oblastí na 
celém svìtì, V mateøských ze-
mích èaje v Èínì a Japonsku se 
tradiènì pije vìtšinou zelený èaj, 
ale pøedmìtem mezinárodního 
obchodu je z více než 90 % èaj 
èerný.

Doprava èaje
Plachetnice, které vozily 

z Èíny náklad relativnì lehkého 
èaje v bednách, potøebovaly 
k zajištìní øádného ponoru i nì-
jaký tìžší materiál. Zaèátkem 18. 
století pøedstavoval jeden lodní 
náklad asi 100 t èaje, a až 100 t 
tìžkého balastu. Nejèastìji to 
byl porcelán, hedvábí a kovové 

výrobky z mìdi a ostatních kovù, které  mùžeme stále 
potkávat a obdivovat v domácnostech západoevropanù. 
Kvalitní porcelán z Èíny podnítil to, že v roce 1710 spatøil 
v Míšni svìtlo svìta porcelán evropský.

Dlouhá doba, kterou trvala cesta èaje z Èíny do Ev-
ropy a do Ameriky, vyvolala potøebu rychlejších lodí 
s dostateènou tonáží. Lodìnice zainteresovaných zemí 
vyvíjely takové plavidlo až se v roce 1845 povedlo posta-
vit první klipr (clipper ). Øada dalších krásných trojstìž-
níkù a ètyøstìžníkù tohoto typu v krátké dobì køižovala 
svìtové oceány. Navzájem soutìžila o nejrychlejší cestu 
z èínských pøístavù Kanton a  Fu - Kchou do Londýna 
nebo amerických pøístavù. Po úspìšném zavedení par-
ního stroje, lodního – Resslova šroubu a po otevøení 
Suezského prùplavu v roce 1869 se staly nákladní pla-
chetnice jen muzeálními exponáty. Repliky tìchto lodí 
mùžeme v souèasnosti vidìt jako modernì vybavené 
školní lodi s posádkami námoøních kadetù brázdící 
všechny svìtové oceány. 
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Rok 1848 se do èajové historie významnì zapsal 
„objevem“, že listí z jednoho èajového keøe mùže být 
zpracováno na èaj zelený, polofermentovaný (oolong) 
a èerný èaj a sklizní listových pupenù mùžeme získat bílý 
èaj, nebo listové pupeny fermentovat, vše je závislé na 
technologii zpracování èajovníkového listí.
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Abstract
Story of Tea
Teaplant Camellia sinensis (L.) O. Kuntz comes from 
South-East Asia. Tea  was brought to Europe and Ame-
rica beg. of 17th century  till half of 19th century – ma-
jority green tea mainly from China (waterborne goods ) 
by boats – called tea, tee,  but  as product called „èaj“ 
– “herbata”, „Caravans tea“ or „Russian tea“ by land 
transport via Mongolia and Russia. Brits start to culti-
vate tea plants in India. They learned, that leaves from 
one bush is possible to process for both - green tea or 
black tea. Teaplant cultivating expanded to all climaticly 
suitable regions over the world end of 19th and during 
20th centhury.

Abstrakt
Je popsáno složení a funkce energetických a „smart“ 
(povzbuzujících) nealkoholických nápojù. Hlavní složku 
energetických nápojù tvoøí kofein a taurin, obsah ener-
gie mùže být nízký. Dále obsahují vybrané rostlinné ex-
trakty a surovinovì mohou být doplnìny vitaminy a mi-
nerálními látkami. Riziko spotøeby energetických nápojù 
spoèívá v jejich maskování alkoholu. „Smart“ nápoje se 
v ÈR øadí mezi doplòky stravy.

1. Situace na trhu ÈR a ostatních státù
Energetické nápoje tvoøí významnou èást výroby ne-

alkoholických nápojù. Napøíklad v ÈR bylo za posled-
ních 5 let registrováno 130 druhù energetických nápojù 
vyrobených v ÈR nebo dovezených z jiných evropských 
èi neevropských státù. Energetické nápoje jsou stále 
více a více oblíbené mezi mládeží. Mladí lidé vìøí tìm-
to nápojùm podstatnì více než tøeba kávì, pøestože 
i v energetických nápojích je úèinnou stimulující látkou 
v podstatì také jen kofein. Vìøí, že tyto nápoje jim pomo-
hou lépe pøekonat stresové situace, napøíklad pøipravit 
se na zkoušku, podat vyšší sportovní výkony, anebo od-
dálit únavu pøi dlouhých taneèních party.

2. Co je to energetický nápoj
Podle vìtšiny neoficiálních definic jsou energetické 

nápoje definovány jako nealkoholické nápoje poskytující 
energii ke zlepšení fyzického a duševního výkonu èlovì-
ka. Obsahují jako hlavní složku kofein, dále pak amino-
kyseliny, zejména taurin, vitaminy skupina B a rostlinné 
extrakty s povzbuzujícím úèinkem.

Jak název napovídá a jak výrobci èasto uvádìjí na 
obale, nápoje by mìly konzumentovi poskytnout ener-
gii. Pokud se však podíváme na následující tabulku, není 
to úplná pravda. Obsah energie vìtšiny energetických 
nápojù je srovnatelný s obsahem energie bìžných ne-

„Energy drinks“ a „Smart drinks“
Ing. Daniela Winklerová, SZÚ-Praha

alko nápojù. Nehledì na to, že název energetický nápoj 
se používá i pro nápoje, kde cukr je nahrazen sladidlem, 
a tedy energetická hodnota je prakticky nulová. Pøíhod-
nìjší název by byl stimulující nápoj.  

Energetická hodnota nápojù – orientaèní srovnání

3. Definice a související legislativa
V èeské ani evropské legislativì žádná definice do-

posud neexistuje. Podle souèasné evropské legislativy 
jsou energetické nápoje øazeny mezi nealkoholické ná-
poje s pøidanými vitaminy, minerálními a dalšími látkami, 
tedy mezi tzv. obohacené nápoje. Složení energetických 
nápojù je regulováno pouze velmi obecným evropským 
naøízením è.1925/2006 uvádìjícím seznam povolených 
forem vitaminù a minerálních látek. Používání žádných 
jiných látek objevujících se èasto v energetických nápo-
jích toto naøízení nereguluje. Není regulováno pøidávání 
napø. taurinu, glukuronolaktonu, rostlinných extraktù, 
ale ani kofeinu.

4. Oznaèování energetických nápojù
V èeské ani evropské legislativì neexistují žádné 

speciální požadavky na oznaèování energetických ná-
pojù. Výrobci se tedy øídí obecnými požadavky, které 

Název výrobku       Energie (KJ/100 ml)
ED* - Red Bull 192
ED*- Red Bull sugar free 14
ED* - Erectus 156
ED* - Knock Out 143
Pomeranèový juice 190
Coca Cola 168
Pepsi Cola 187
Fanta 150

*)Energy drink
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platí pro bìžné nealkoholické nápoje. Jeden z požadav-
kù je smìrován na oznaèování nápojù obsahující více 
než 150 mg kofeinu v 1 l nápoje. Takové nápoje se musí 
oznaèit textem „vysoký obsah kofeinu“, spolu s údajem 
o obsahu kofeinu v mg/l. Vzhledem k tomu, že vìtšina 
energetických nápojù obsahuje více než 150 mg kofei-
nu v 1 litru nápoje, mìly by být takto oznaèeny. 

V nìkterých evropských zemích existují speciální po-
žadavky na oznaèování energetických nápojù – varování 
pro dìti, tìhotné a kojící ženy pøed pitím energetických 
nápojù a další dùležité varování pøed kombinací energe-
tického nápoje s alkoholem. Dalším dùležitým upozor-
nìním je, že energetický nápoj není nápojem vhodným 
k bìžnému hašení žíznì. Takovéto regionální požadav-
ky nebo doporuèení však nelze uplatnit v jiných zemích 
a platí tedy pouze pro domácí trh. 

Obsah kofeinu v energetických nápojích

5. Aktivní souèásti energetických nápojù
Za hlavní aktivní souèásti energetických nápojù jsou 

považovány kofein a taurin. Kofein bývá pøítomný buï 
jako èistá látka, anebo v kombinaci s rùznými pøírodní-
mi zdroji – èajovníkem (Camelia sinensis), maté neboli 
cesmínou (Ilex paraguyeensis), guaranou (Paulinia 
cupana). Stimulující efekt kofeinu je známý a ovìøený 
øadou studii, zatímco stimulující efekt taurinu nebyl úpl-
nì jednoznaènì prokázán. Jedná se o aminokyselinu 
(kyselina aminoethansulfonová) pøítomnou pøiroze-
nì ve svalech a tkáních, které si tìlo vytváøí dostatek 
a za normálních podmínek není potøeba ji tìlu dodá-
vat. Pøedpokládá se urèitá vyšší potøeba v extrémních 
situacích napø. pøi nemoci, pøi vysokých sportovních 
výkonech apod. Bezpeènost této látky byla ovìøena 
Evropským úøadem pro bezpeènost potravin (EFSA), 
který neshledal žádné riziko pro konzumenta pøi vyš-
ším pøíjmu (2000 mg dennì a více) napø. prostøednic-
tvím energetických nápojù.

Ostatní látky pøítomné v energetických nápojích mají 
jen funkce pomocné, které mohou podporovat stimu-
laèní efekt kofeinu (extrakt ze ženšenu, guarany, ginkgo 
biloby) anebo jen komerèní (vitaminy, minerální látky), 
které nemohou splnit od energetických nápojù oèeká-
vaný velmi rychlý povzbuzující úèinek. 

V poslední dobì výrobci používají nové pro mladé lidi 
atraktivní substance jako je extrakt z konopí (Canabis 
sativa) anebo extrakt z listù Coca (Erythroxylon). Obì 
tyto rostliny je ve vìtšinì zemí zakázáno pøidávat do 
potravin z dùvodu obsahu návykových látek (THC – te-
trahydrocanabinol, kokainové alkaloidy). Toho jsou si 
výrobci vìdomi a tak používají extrakt z konopí neob-
sahující THC a extrakt z listù Coca speciální technolo-
gii zbavený kokainových alkaloidù. Význam pøítomnosti 
tìchto rostlinných extraktù spoèívá spíše ve zvýšení 

atraktivnosti a rozšíøení nabídky energetických nápojù 
než ve zvýšení úèinnosti energetického nápoje.

6. Žádoucí a nepøíznivé úèinky energetických ná-
pojù.

Energetické nápoje dnes jistì mají svoje nezastupi-
telné místo na trhu. Za urèitých situací mohou mnoha 
lidem pomoci. Jedná se zejména o všechny lidi pracující 
v noci, kterým pomáhají prodloužit bdìlost a koncent-
raci. Pøíkladem jsou øidièi na dlouhých cestách, kterým 
pomáhají oddálit únavu a tzv. mikrospánek a tak možná 
zabránit pøípadným autonehodám.

Na druhou stranu používání energetických nápojù 
mládeží v barech a diskotékách v kombinaci s alkoho-
lickými nápoji mùže být velmi nebezpeèné. Energetic-
ké nápoje totiž maskují úèinky alkoholu, což si vìtšina 
konzumentù neuvìdomuje a vypijí tak alkoholu mnohem 
vìtší množství. To je zøejmì úèelem a proto kombinace 
Red Bull s vodkou je tak oblíbená u mládeže a pøímo na-
bízená v restauraèních zaøízeních. Málokdo si však uvì-
domuje, že Red Bull s vodkou v kombinaci s fyzickým 
výkonem (tanec) mùže vést k nebezpeèné dehydrataci 
mladého organismu. 

 

7. Smart Drinks
Nìkdy je tìžké rozeznat, kdy se jedná o energetický 

nápoj a kdy o „smart drink“. Ani pro pøípravky oznaèe-
né jako „smart“ totiž neexistuje žádná definice. V èes-
ké legislativì jsou øazeny mezi doplòky stravy, musí být 
tedy pøed uvedením na trh notifikovány na Ministerstvu 
zdravotnictví. Slovo „smart“ v názvu takových výrobkù 
vyjadøuje, že se jedná o nápoj povzbuzující, zvyšující 
koncentraci a psychický výkon èlovìka. Deklarované 
úèinky jsou tedy podobné jako u nápojù oznaèených 
jako „Energy drink“.

Nápoje oznaèené jako smart obsahují jako úèinné lát-
ky také tzv. neurotransmitery, tj. látky pøenášející vzru-
chy mezi neurony (DMAE-dimethylaminoethanol, GABA 
– kyselina γ-aminomáselná, acetylcholin), mozkové nu-
triety (D,L-phenylalanin) a rostlinné extrakty s povzbu-
divým úèinkem (guarana, schizandra, žen-šen, ginkgo 
biloba).

Éra „smart“ drinkù má už svùj zenit za sebou. Byly 
populární v 70. a zejména v 80. letech, kdy popíjení 
tìchto drinkù bylo oblíbeno mezi mládeží, zejména 
na tzv. techno party, kde se konzumovaly místo al-
koholických nápojù. Nabídka „smart“ drinkù je na 
èeském trhu podstatnì menší než nabídka energe-
tických nápojù. 

8. Závìr
Energetické nápoje i tzv. „smart“ nápoje mohou být 

užiteènými výrobky. Je však tøeba zdùraznit, že jejich 
používání by mìlo být omezeno pouze na urèité situa-
ce, tj. napø. v pøípadì potøeby oddálit únavu pøi øízení 
automobilu, nebo pøi noèních smìnách, kdy je potøeba 
podávat fyzické èi duševní výkony, anebo výjimeènì  pøi 
pøípravì na zkoušku. V žádném pøípadì by energetické 
nápoje nemìly sloužit k bìžnému hašení žíznì. Podle 
výsledkù nìkterých studií nelze ani souhlasit s nabíze-
ním kombinace energetických nápojù s alkoholickými 
nápoji v restauraèních zaøízeních.

Energetický nápoj Obsah kofeinu (ve 100 ml)

Red Bull 32
Big Shock 32
Erectus 30
Power horse 32
UP! Love 35
Swiss Power 32
Free hemp 18
Pitbull 32
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Javorový sirup je sladidlo vyrábìné z javorové mízy. 
Velmocí javorového sirupu je jednoznaènì s 80 % veškeré 
výroby východní èást Kanady, následovaná oblastmi oko-
lo Velkých jezer. Se sbíráním javorové mízy prý zaèali indi-
áni, když tomahavkem do kmene nasekli záøez v podobì 
písmene V a pod jeho špièku dali kelímek z bøezové kùry. 

Postup pøi „èepování“ 
mízy se v podstatì do-
dnes nezmìnil. Na po-
èátku jara vyhloubí sbì-
raèi do každého stromu 
dva až tøi otvory. Sirup 
se vyrábí brzy z jara, kdy 
noèní teploty jsou pod 
bodem mrazu a dny jsou 
již pomìrnì teplé. Na 
tyto prudké zmìny tep-

loty reaguje stromová míza pøemísśováním seshora dolù 
a z navrtaných otvorù do kmene stromu vy-
téká míza do pøipravených hadièek a nádob. 
Cukr ve stromech vzniká pùsobením enzymù 
ze škrobu, který se nahromadil bìhem vege-
taèního období. Tento cukr je rozpuštìn ve 
vodì, kterou strom nasává koøeny.

Obvykle jsou využívány pro sbìr mízy dva 
druhy javoru – Javor cukrový (Acer saccha-
rum) a Javor èerný (Acer nigrum), protože 
obsah cukru v míze dosahuje u tìchto bota-
nických druhù témìø 2 %. Na jeden litr sirupu 
je nutno získat asi 40 litrù javorové mízy. Ta 
vyteèe z jednoho otvoru asi za 4 až 6 týdnù. 
Pøi odèerpávání mízy se dnes využívá systém 
plastových trubièek a vakua, což èásteènì 
zvýší produkci. Díry do stromu musí být vyvrtávány každý 
rok nové kvùli pøirozenému procesu hojení stromu. Si-
rup se získává zahuštìním, vaøením a odpaøováním mízy. 
Bìhem vaøení se rozvine charakteristická javorová vùnì 
a chuś. Sirup se vaøí pøi teplotì asi 110 stupòù Celsia. Bì-
hem vaøení je tøeba sbírat pìnu a minerální odpad. Hotový 
sirup se doporuèuje pøefiltrovat.

Povídání o javorovém sirupu
Ing. Jaroslava Makrlíková, SZPI Plzeò

Jak již název napovídá, 
javorový sirup je plný cuk-
ru, konkrétnì sacharózy. 
Z minerálních látek mají 
v sirupu hojné zastoupe-
ní vápník, železo, hoøèík, 
fosfor, draslík, zinek, celá 
øada vitaminù skupiny B 
a aminokyseliny.

Javorový sirup je velmi 
sladký. Amerièané si bez 
nìj nedovedou pøedstavit 
nedìlní obìd. Dávají sirup 
nejen na palaèinky, lívan-
ce, toasty, na rýžový nákyp nebo bílý jogurt, ale nìkdy 
i na sázená vejce, opeèené klobásky nebo vepøová že-
bírka. S oblibou se používá na slazení zeleného ledo-
vého èaje, do ledové kávy nebo na zmrzlinové poháry. 

Javorový sirup se mùže míchat i s máslem, 
èímž vzniká sladká pomazánka na peèivo.

U nás lze sehnat javorový sirup pøes in-
ternet nebo v každé vìtší prodejnì zdra-
vé výživy. Láhve javorového sirupu jsou 
nìkdy oznaèeny písmeny A až D, pøièemž 
„D“ je nejtmavší, nejvyšší kvality, chuśovì 
nejvýraznìjší – používá se zpravidla jen 
do nápojù a peèených pokrmù, kde se 
silná chuś sirupu zøedí. Nejoblíbenìjší je 
„C“, který se používá k polévání pokrmù, 
jako jsou palaèinky, vafle, rýžové nákypy, 
také do jogurtù a zmrzlin. Nejjemnìjší, nej-
svìtlejší, s vùní nejménì intenzivní je sirup 
oznaèený písmenem „A“.

Pomìrnì nároèný výrobní proces se odráží i v cenì 
výsledného produktu. Litr opravdu kvalitního sirupu se 
prodává v Èechách kolem 1000 Kè. Javorový sirup je 
alternativa pøi použití bílého rafinovaného cukru. Vzhle-
dem k vysoké cenì produktu nebude ale pravdìpo-
dobnì využíván v masovém mìøítku, ale jako zpestøení 
našeho jídelníèku.

Navštivte nové internetové stránky Společnosti pro výživuNavštivte nové internetové stránky Společnosti pro výživu
V průběhu roku 2009 byla dokončena formální i obsahová rekonstrukce internetových stránek Společnosti pro výživuV průběhu roku 2009 byla dokončena formální i obsahová rekonstrukce internetových stránek Společnosti pro výživu 

www.spolvyziva.czwww.spolvyziva.cz 
Předpokládáme, že nové webové stránky budou významným komunikačním spojením mezi SPV a veřejností. Redakční Předpokládáme, že nové webové stránky budou významným komunikačním spojením mezi SPV a veřejností. Redakční 

rada přivítá Vaše návrhy, příspěvky a  informace, která bychom po projednání  vyvěsili na webové stránky. Naším rada přivítá Vaše návrhy, příspěvky a  informace, která bychom po projednání  vyvěsili na webové stránky. Naším 
plánem je i přímé oživení komunikace mezi členy naší organizace a vedením SPV. Mezi přispěvateli bychom rádi plánem je i přímé oživení komunikace mezi členy naší organizace a vedením SPV. Mezi přispěvateli bychom rádi 

našli i sponzory, kteří by pomáhali ocenit práci  všech těch z Vás,  kdo budete na webové stránky přenášet informace našli i sponzory, kteří by pomáhali ocenit práci  všech těch z Vás,  kdo budete na webové stránky přenášet informace 
v duchu zásad stanov (naleznete na webových stránkách) SPV.v duchu zásad stanov (naleznete na webových stránkách) SPV.

Aby naše internetové  stránky poskytovaly i co nejvíce odborných informací všem návštěvníkům  připravila  redakční Aby naše internetové  stránky poskytovaly i co nejvíce odborných informací všem návštěvníkům  připravila  redakční 
rada webových stránek v uplynulém roce novou rubrikurada webových stránek v uplynulém roce novou rubriku  

Encyklopedie výživyEncyklopedie výživy 
Abecední seznam v současné době nabízí více než 150 hesel,  defi nic nebo vysvětlení odborných termínů z oboru Abecední seznam v současné době nabízí více než 150 hesel,  defi nic nebo vysvětlení odborných termínů z oboru 

výživy, které se vztahují k problematice fyziologie výživy, hygieny výživy, dietologie, klinické medicíny, potravinářství, výživy, které se vztahují k problematice fyziologie výživy, hygieny výživy, dietologie, klinické medicíny, potravinářství, 
stravování a související legislativy. Encyklopedie bude postupně doplňována a uvítáme připomínky a návrhy nových stravování a související legislativy. Encyklopedie bude postupně doplňována a uvítáme připomínky a návrhy nových 

hesel, vhodné náměty  mohou být po posouzení a případných úpravách zveřejněny.hesel, vhodné náměty  mohou být po posouzení a případných úpravách zveřejněny.



Výživa a potraviny 2/2010

51

Abstrakt 
Spotøeba všech typù nealkoholických nápojù v pøed-
revoluèním období zùstávala pomìrnì nízká, pøestože 
se zvyšovala. Skokové zvýšení spotøeby nastalo od 
roku 1995. Tento vývoj byl ovlivnìn zejména spekula-
cemi o nezávadnosti pitné vody, rozšíøenou nabídkou 
balené vody a snižující se cenou. Naopak spotøeba 
alkoholických nápojù se do roku 1989 snižovala. 
Pøitom spotøeba vína a piva klesala, ale zvyšovala se 
spotøeba lihovin. Po roce 1989 se trend vývoje zmì-
nil, spotøeba zaèala stoupat. Zvyšovala se spotøeba 
všech druhù, nejvýraznìji vína. Spotøeba vína a liho-
vin pøepoètená na èistý líh se zvyšovala pomaleji než 
spotøeba v litrech. Naopak spotøeba piva v pøepoètu 
na èistý líh se zvýšila velmi výraznì. Zvyšování spotøe-
by alkoholu se odehrálo témìø výhradnì zvyšováním 
obsahu  alkoholu v pivì. 

Vývoj spotøeby nealkoholických nápojù
Celková spotøeba nealkoholických nápojù se v pøed-

revoluèním období pomìrnì rychle zvyšovala (1). Od 
roku 1975 do roku 1989 vzrostla u všech typù nealko-
holických nápojù, celkovì o 45,2 %. Nejvýraznìji se 
zvýšila spotøeba sodových vod (o 186,8 %), dále ostat-
ních nápojù (o 50,6 %), limonád (o 40,2 %) i minerálních 
vod (o 6,8 %).Pojem „ostatní nápoje“ zahrnuje spotøebu 
osvìžujících nealkoholických nápojù, ovocných a zele-

Vývoj spotøeby nápojù v ÈR
Ing. Olga Štiková, UZEI Praha

ninových šśáv, sirupù, karotely a jiných nealkoholických 
nápojù. Názornì je vývoj spotøeby nealkoholických ná-
pojù v tomto období dokumentován grafem l.

Pøes relativnì výrazné zvyšování (vzhledem k úrovni 
spotøeby ve výchozím roce) zùstávala do roku 1989 spo-
tøeba nealkoholických nápojù pomìrnì nízká.

Po roce 1989 však došlo k  podstatnì rychlejšímu 
a každoroènímu rùstu spotøeby nealkoholických nápojù 
(od roku 1989 do roku 2008 o 173,7 %). Pøitom od roku 
1989 do roku 1995 se spotøeba zvýšila „jen“ o 11,8 % 
(z toho u minerálních vod o 27,7 %, sodových o 7,3 %, 
limonád o 17,6 % a spotøeba ostatních nápojù stagnova-
la). Ke skoku ve spotøebì této komodity došlo zejména 
mezi roky 1995 a 2008, kdy jsme zaznamenali její ná-
rùst (o 144,8 %). Nejvýraznìji stoupla spotøeba minerál-
ních (o 277,8 %) a sodových (o 216,2 %) vod, znaènì 
rovnìž vzrostla spotøeba ostatních nápojù (o 121,3 %) 
a limonád (o 101,5 %). 

Vývoj spotøeby nealkoholických nápojù celkem i jed-
notlivých druhù od roku 1989 názornì dokládá graf 2. 

Na tento trend vývoje spotøeby mìlo pravdìpodobnì 
vliv více faktorù. Zaèalo se spekulovat o zdravotní nezá-
vadnosti pitné vody (nabídka rùzných „èisticích“ pøístrojù 
podporovaná intenzivní, až agresivní reklamou), výraznì 
se rozšíøila nabídka balené vody (rovnìž doprovázená 
reklamou), spotøebitelská cena nealkoholických nápojù 
celkem prakticky stagnovala (od roku 1999 do roku 2008 
došlo ke zvýšení cen jen o 8,8 % ) a ceny za minerální 
a stolní vody se dokonce snížily o 6,6 %. Bìžná praxe 

Graf 1 - Vývoj spotøeby nealkoholických nápojù (1975-1989)
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domácností pøed rokem 1989 vyrábìt si sami sodovku 
pomocí sifonových lahví (pøípadnì ji ochucovat sirupy) se 
stala vzhledem ke všem tìmto okolnostem neatraktivní. 
Dùvodù zvýšené spotøeby je nepochybnì ještì daleko 
víc, domníváme se však, že tyto jsou nejdùležitìjší.

Kromì toho je nutné si uvìdomit, že v roce 1989 
(a pøed ním) byla spotøeba všech nealkoholických nápo-
jù na velice nízké úrovni (minerální vody 14,1 l/obyv./rok, 
sodové vody 10,9 l/obyv./rok, limonády 46,0 l/obyv./rok 
a ostatní nápoje 37,5 l/obyv./rok), a proto je souèasné 
zvýšení spotøeby (v procentickém vyjádøení) tak výrazné.

Graf 3 - Vývoj spotøeby alkoholických nápojù (1975-1989)

Vývoj spotøeby alkoholických nápojù
Na rozdíl od vývoje nealkoholických nápojù se 

spotøeba alkoholických nápojù od roku 1975 do 
roku 1989 snižovala. Celkovì se spotøeba alkoho-
lických nápojù snížila o 3,3 %, spotøeba pøepoète-
ná na hodnotu èistého lihu poklesla ještì výraznì-
ji (o 4,7 %). Vývoj spotøeby od roku 1975 do roku 
1989 uvádí graf 3.

Pøitom spotøeba (v l/obyv./rok) jednotlivých druhù 
alkoholických nápojù se vyvíjela odlišnì (spotøeba pøe-
poètená na hodnotu èistého lihu se u jednotlivých druhù 

Graf 2 - Vývoj spotøeby nealkoholických nápojù (1989-2008)
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alkoholických nápojù v tomto období nesledovala). Za-
tímco klesala spotøeba vína (o 6,3 %) a piva (o 4,0 %), 
zvyšovala se spotøeba lihovin (o 26,0 %, ale z velmi 
nízké hladiny ve výchozím roce). Názornì je tento vývoj 
dokumentován v grafu 4.

Po roce 1989 se trend vývoje zmìnil a spotøeba al-
koholických nápojù zaèala stoupat. Od roku 1989 do 
roku 2008 se zvýšila o 7,3 %, ovšem spotøeba alkoholu 
v pøepoètu na èistý líh (tzv. v hodnotì èistého lihu) se 
zvýšila dokonce o 26,8 %. Názornì je zobrazen vývoj 
celkové spotøeby alkoholických nápojù grafem 5.

Graf 4 - Vývoj spotøeby piva, vína a lihovin v l/rok (1975-1989)

Spotøeba (v l/obyv./rok) se zvyšovala u všech druhù 
alkoholických nápojù, nejvýraznìji u vína. U této komo-
dity stoupla spotøeba o 37,0 %, ale spotøeba vína v hod-
notì èistého lihu se zvýšila „pouze“ o 31,3 %. Je tedy 
zøejmé, že poptávka a spotøeba vína se zvyšovala výraz-
nìji u sortimentu s nižším obsahem alkoholu (pøírodní 
vína), než u dalších druhù (napø. desertní apod.). Vývoj 
spotøeby vína je dokumentován grafem 6.

Rovnìž spotøeba lihovin (v l/obyv./rok) se výraznì 
zvýšila – od roku 1989 do roku 2008 o 28,6 %. I u této 
skupiny nápojù se ponìkud ménì zvýšila spotøeba 

Graf 5 - Vývoj spotøeby alkoholických nápojù (1989-2008)
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Graf 6 - Vývoj spotøeby vína (1989-2008)

Graf 7 - Vývoj spotøeby lihovin (1989-2008)

Graf 8 - Vývoj spotøeby piva (1989-2008)
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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

SPOLEÈNOST PRO VÝŽIVU, o.s. (organizace výživaservis s.r.o.)
Termíny akcí pro rok 2010

18.–20. kvìtna 2010 (úterý-ètvrtek) Školní stravování 2010 Pardubice - Dùm hudby

16.–19. srpna 2010 (pondìlí-ètvrtek) Kurzy pro pracovníky ve ŠS Benešov - Zemìdìlská škola

4.–7. záøí (sobota-úterý) Vitamíny 2010 AV ÈR, Praha 4 

14.–16. záøí 2010 (úterý-ètvrtek) Výživa a zdraví 2010 Teplice 

14.–15. záøí 2010  (úterý-støeda) Dietní výživa 2010 Pardubice - hotel Labe

øíjen 2010 Svìtový den výživy MZe ÈR  - Praha

19.–20. øíjna 2010 (úterý-støeda) 33. tematická konference  Pardubice -  hotel Labe

12.-13. listopadu 2010 (pátek-sobota) Dìtská obezita Podìbrady  

v pøepoètu na èistý líh – o 28,0 %. To opìt znamená, že 
spotøebitelé preferují výrobky s nižším obsahem alkoho-
lu (napø. sladké destiláty apod.). Tento vývoj je zobrazen 
grafem 7.

Spotøeba piva (v l/obyv./rok) se zvýšila nejménì ze 
všech druhù alkoholických nápojù (pouze o 3,7 %), ale 
jeho spotøeba v pøepoètu na èistý líh se zvýšila velmi 
podstatnì (o 24,4 %). Je tedy zøejmé, že zvyšování 
spotøeby alkoholu (v pøepoètu na èistý líh) se odehrá-
lo témìø výhradnì zvyšováním obsahu alkoholu v pivì. 
V nabídce obchodu se v souèasné dobì prakticky ne-
vyskytují druhy piva s nízkým obsahem alkoholu (døíve 
piva pod 10°) tak, jak tomu bylo pøed rokem 1989. V té 
dobì byla k dispozici i piva 7° a 8° s velmi nízkým obsa-
hem alkoholu. Tyto druhy piva byly bìžnì k dispozici pro 
pracující v horkých a tìžkých provozech. Pøesto, že tito 
spotøebitelé chuśovì hodnotili uvedené druhy piva jako 
nejhorší, dávali jim pøednost pøed pitím jakýchkoli neal-
koholických nápojù (2). Pøitom podíl alkoholu v pivu byl 
obecnì nižší než je v souèasné dobì. V roce 2008 èini-
la z celkového výstavu piva pro ÈR lehká piva jen 1,9 %, 
nealkoholická piva 3,1 % a výèepní piva 63,1 % (3).

Pøitom nepøedpokládáme, že by mohla rozvíjející se 
výroba rùzných druhù a znaèek nealkoholických piv na-
hradit poptávku po pivech alkoholických. Nealkoholická 
piva jsou urèena pøedevším jako náhrada „normálních“ 
piv pro øidièe. Zamìøení marketingu a reklamy na neal-
koholická piva tomu také odpovídá. Uplatnìní nealko piv 
místo piv s nízkým obsahem alkoholu (piva 7° a 8° pøed 
rokem 1989) také není pøíliš reálné, protože cena neal-
koholických piv je pomìrnì vysoká a chuśové vlastnosti 
nealko piv nejsou hodnoceny zdaleka tak kladnì jako 
u piv alkoholických. Vývoj spotøeby piva po roce 1989 
je v grafu 8.

Vývoj spotøebitelských cen a spotøeby nápojù
Úroveò spotøebitelských cen nealkoholických i alko-

holických nápojù se ve sledovaném období pomìrnì vý-
raznì zmìnila. Ceny nealkoholických nápojù se zvýšily 
od roku 1989 do roku 2008 o 124,9 %. Ceny alkoho-
lických nápojù se zvýšily výraznìji (celkovì o 151,3 %). 
Nejvyšší nárùst ceny byl u piva (o 240,3 %); u vína èinil 
99,0 % a u lihovin 96,8 %.

Je zøejmé, že vývoj spotøebitelských cen spotøebu 
nápojù do urèité míry ovlivnil. Bezkonkurenènì nejvyšší 
nárùst spotøeby je totiž patrný u nealkoholických nápo-
jù, kde se ceny zvýšily nejménì (zejména v posledním 

období sledované èasové øady, kdy ceny v podsta-
tì stagnovaly). U všech typù alkoholických nápojù se 
ceny také zvyšovaly a pøitom se zvyšovala i spotøeba. 
K nejménì výraznému rùstu cen došlo u lihovin a vína 
a spotøeba zvýšila pøibližnì o tøetinu. U piva byl vliv cen 
výraznìjší - cena razantnì stoupla a spotøeba se zvýšila 
jen nepatrnì. 

Literatura
1. Spotøeba potravin v letech 1977-2008, ÈSÚ.
2. ŠMRHA, O. Spotøebitelská poptávka a socialistický 
potravináøských prùmysl, kandidátská disertaèní práce, 
Praha 1968.
3. Výzkumný ústav pivovarský a sladaøský, a. s. Praha.
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Ze svìta výživy

Kadmium v potravinách
EFSA (Evropský úøad pro bezpeènost potravin) na 

podnìt Evropské komise posoudil zdravotní riziko kad-
mia v potravinách. Cílem bylo  pøehodnocení maximál-
ních povolených koncentrací kadmia, posouzení význa-
mu zdrojù kadmia a míra zatížení urèitých skupin popula-
ce, napø. dìtí kadmiem.

Kadmium se dostává do životního prostøedí z pøírod-
ních zdrojù (sopeèné emise, zvìtrávání skal), z prùmys-
lové výroby a zemìdìlské èinnosti. Nachází se ve vzdu-
chu, pùdì i vodì a následnì se akumuluje v rostlinách 
a zvíøatech. Kadmium je toxické zejména pro ledviny, 
zpùsobuje však také demineralizaci kostí. Mezinárodní 
agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala kad-
mium jako karcinogen (skupiny 1) pro èlovìka.

Pro nekuøáky jsou hlavním zdrojem kadmia potraviny. 
Nejvíce kadmia se pøijímá z cereálních výrobkù, zeleni-
ny, oøechù a luštìnin, škrobnatých koøenù a brambor, 
dále z masa a masných výrobkù. Vysoké koncentrace 
byly zjištìny také u nìkterých dalších potravin, napø. 
moøských øas, ryb a moøských plodù, doplòkù stravy, 
hub a èokolády. Jejich konzum je však minimální a proto 
k expozici kadmiem pøíliš nepøispívají.

Pøechodný tolerovatelný týdenní pøíjem (PTWI) kad-
mia byl stanoven ve výši 7 μg/kg tìlesné hmotnosti. Tuto 
hodnotu akceptoval také pøedchùdce EFSA - Vìdecký 
výbor pro potraviny.

Na základì studia velkého poètu studií se zamìøením 
na vztah mezi koncentracemi kadmia v moèi a beta-2-
mikroglobulinem, tj. bílkovinou, která se vyluèuje do 
moèi a která je biologickým indikátorem funkce ledvin, 
byl stanoven  tolerovatelný týdenní pøíjem (TWI) kadmia 
ve výši 2,5 μg/kg tìlesné hmotnosti. Døíve riziko nega-
tivních úèinkù i u skupin, které byly zatìžovány dávkami 
pøevyšujícími TWI, se považovalo za velmi nízké, protože 
PTWI nebyl založen na skuteèném poškození ledvin, ný-
brž na poèáteèním pøíznaku zmìny funkce ledvin, z èe-
hož se usuzovalo na možné poškození ledvin v pozdìj-
ším vìku.

Analýza údajù o obsahu kadmia v potravinách a úda-
jù z monitoringu spotøeby potravin v jednotlivých zemích 
a v EU ukázala, že prùmìrný týdenní pøíjem kadmia je 
2,3 μg/kg tìlesné hmotnosti a u osob s vysokou zátìží 
3,0 μg/kg tìlesné hmotnosti za týden.

U vegetariánù konzumujících více cereálií, oøechù, 
olejnin a luštìnin byl odhadnut prùmìrný týdenní pøíjem 
kadmia na 5,4 μg/kg tìlesné hmotnosti. Lokálnì vyrá-
bìné potraviny v oblastech s vysokou kontaminací mo-
hou vést k vyšší úrovni expozice kadmiem.  Dietetická 
expozice je také vyšší u dìtí než u dospìlých, neboś dìti 
relativnì ke své hmotnosti zkonzumují více potravin než 
dospìlí. Kouøení zatìžuje organismus kadmiem podob-
nì jako strava a že u dìtí je dùležitým zdrojem kadmia 
domácí prach.

Scientific Opinion of the Panel on Contaminants 
in the Food Chain on a Request from the European 

Commission on Cadmium in Food. The EFSA Journal 
(2009) 980, 1-139

     quas
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Všem jubilantkám srdeènì blahopøejeme!
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