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Několik poznámek k výživě 
v časech okurkové sezóny

Září je měsíc formálního ukončení okurkové sezony a také měsíc 
začátku nového školního roku. Letos se okurková sezona spíše než 
ospalostí projevila mohutnou „adrenalinovou“ ofenzivou, a to z hledis-
ka klimatického, politického, občanského, sportovního; své si přisadil 
i svět výživy a potravin. Jako příklad „antiokurkové“ sezony uveďme 
nesporný úspěch nizozemských vědců, kterým se podařilo vyrobit 
umělé maso v laboratoři z kmenových buněk skotu. V perspektivě 
deseti – dvaceti let se rýsuje vegetariánům, kteří odmítají se podílet 
na utrpení zvířat konsumem jejich masa, naděje, že si budou moci 
pochutnat na bifteku bez zatížení zvířat stresem. První krok byl udě-
lán, teď jen dosáhnout konkurenceschopnosti chovu a laboratorního 
postupu. Také zatížení životného prostředí by se mohlo možná snížit. 

Vraťme se ale do všedních českých dnů. Podle internetových 
servrů a iniciativ výživových pseudospasitelů jsme stále ještě zemí 
drahých a mizerných potravin. Demýtizaci tohoto názoru jsme při-
spěli právě před rokem článkem Ing. Hany Šulcerové, Ph.D. V zářijo-
vém čísle 2012 autorka porovnala kvalitu tuzemských potravin s po-
travinami zahraniční provenience. Kritériem byla senzorická jakost. 
Pokud si vzpomínáte, nedopadli jsme vůbec špatně. Výsledek byl 
zhruba 50 na 50 s mírnou preferencí tuzemského sortimentu. Přesto 
se letos opět na internetu objevila výzva ignorovat nekvalitní (za-
hraniční) výrobky a dát přednosti těm českým. Plně podepisuji apel 
upřednostňovat při nákupu kvalitní potraviny a tak tlačit na potravi-
nové markety více nabízet kvalitu. To bychom ale museli vyměnit 
velkou část zákazníků, protože ti jdou především po ceně. Důkazem 
toho je skutečnost, že akční ceny spolehlivě vyprazdňuji regály se 
zlevněným zbožím.

Přesto dnešní číslo přináší pozitivní zprávu z pera jednoho z vedou-
cích pracovníků SZPI, Ing. Jindřicha Pokory. Jak ukazují zkušenosti 
z dozorového orgánu, problémem kvality potravin přestaly být kontami-
nanty a jiné cizorodé látky, takže můžeme konstatovat, že tlak inspekce 
na zdravotní nezávadnost potravin byl úspěšný. To ovšem nevylučuje 
osobní selhání jednotlivců, jak jsme byli svědky během metanolové afé-
ry. Metanolová aféra ale také potvrdila změnu v oblasti poškozování 
zákazníka nedodržováním legislativních mantinelů. Jde o početnější 
výskyt okrádání zákazníků nedodržováním receptur, třeba náhradou 
dražší suroviny levnější složkou nebo falešným značením. 

Další pozitivní zprávou je, že postupně opadá mýtus „zdravějších“ 
biopotravin. Vyšší „zdravost“ nebývá jednoznačně prokazována, 
pokud se vůbec najde rozdíl. Další otázkou je vypovídací schop-
nost nalezeného rozdílu. Proto reakce nakupující veřejnosti je dosud 
zdrženlivá. Z reportáže v časopisu Respekt č. 20 z letošního roku 
vyplynulo, že před 5 lety utratil průměrný Čech za biopotraviny ne-
patrných 176 Kč/rok, v r. 2011 to bylo ještě o dvacku méně. Celkově 
biopotraviny činí z výdejů za potraviny necelé jedno procento. Spo-
lečnost KMPG.BIO zjistila, že jen 4 % spotřebitelů kupuje biopotra-
viny pravidelně, 20 % je nekupuje vůbec. Důvodem je nenaplněné 
očekávání, že biopotraviny jsou zdravější než potraviny konvenční, 
a že při jejich nákupu musíme sáhnout hlouběji do kapsy. Např. kla-
sická vepřová kýta se dá pořídit za 100 Kč za kilogram, biokýta přijde 
až na trojnásobek. Pro uklidnění je dobré poznamenat, že uvedený 
cenový příklad je extrémní, jinak obvyklý rozdíl se pohybuje kolem 
30 %. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že ekologické země-
dělství má snížit zátěž životního prostředí při zemědělských aktivi-
tách. Vzhledem k tomu, že zhruba polovina nabízených biopotravin 
je z dovozu, vyšší cenou přispíváme k hrazení nákladů na ekologii 
v produkčních zemích biopotravin, aniž bychom získali poznatky, 
jak uplatněním biopostupů v konvenčním zemědělství lze efektivněji 
chránit náš prostor před znečišťováním.  

Ctibor Perlín
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Abstrakt
Jak podpořit své zdraví bylo podrobně uvedeno 
v 1. části našeho článku, vydané v čísle č. 2/2013 
časopisu Výživa a potraviny. V této druhé části 
jsme se zaměřili zejména na legální možnosti uží-
vání zdravotních tvrzení při označování potravin, 
tj. schválená zdravotní tvrzení a podmínky jejich 
používání vyplývajících z platných předpisů, dosud 
vydaných v EU.

S cílem zajistit ochranu spotřebitelů a usnadnění 
výběru bezpečných a náležitě označených potravin 
vznikla potřeba přijetí regulace výživových a zdra-
votních tvrzení na úrovni Společenství, které by 
vedlo k odstranění rozdílů mezi vnitrostátními před-
pisy, které by mohly bránit volnému pohybu potra-
vin, a vytváření nerovných podmínek hospodář-
ské soutěže. Předpisem který reguluje uvedenou 
problematiku se stalo Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. pro-
since 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních 
při označování potravin. Toto nařízení se vztahuje 
na všechna výživová a zdravotní tvrzení, která se 
objevují v obchodních sděleních, tj. na obalu, do-
kladu, nápisu, etiketě, a to i krčkové nebo rukávo-
vé, které potravinu provázejí nebo na ni odkazují, 
v obecně zaměřené reklamě na potraviny i v pro-
pagačních kampaních, ale i na ochranné známky či 
další obchodní značky, které je možno chápat jako 
výživová nebo zdravotní tvrzení. Pouze produk-
ty, označené ochrannou známkou nebo obchodní 
značkou existující před 1. lednem 2005, které ne-
jsou v souladu s citovaným nařízením, smějí být 
nadále uváděny na trh, nejdéle však do 19. ledna 
2022. V roce 2006, kdy bylo vydáno toto nařízení 
však nařízení obsahovalo pouze konkrétní výživo-
vá tvrzení. 

Zdravotním tvrzením se rozumí dobrovolné ob-
chodní sdělení nebo znázornění v jakékoli podobě, 
např. pomocí slov, prohlášení obrázků, loga atd., 
které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, 
že existuje souvislost mezi potravinou, jíž se tvrzení 
týká, a zdravím.

Tvrzením o snížení rizika onemocnění se rozu-
mí každé zdravotní tvrzení, které uvádí, naznačuje 
nebo ze kterého vyplývá, že spotřeba určité skupiny 
potravin, potraviny nebo některé z jejích složek vý-

Jak a proč výživa ovlivňuje zdraví 
2. část: Zdravotní tvrzení – právní základ
Ing. Irena Michalová, MUDr. Bohumil Turek, CSc., RNDr. Petr Šíma, CSc. 
Společnost pro výživu Praha

znamně snižuje riziko vzniku určitého lidského one-
mocnění.

Nutno zdůraznit, že zdravotní tvrzení jsou dobro-
volná, povinnost jejich uvádění nevyplývá z žádné-
ho předpisu. Zásadou však mimo jiné je, že nesmí 
být klamavá a musí být dobře srozumitelná průměr-
nému spotřebiteli.  

Vydání zdravotních tvrzení mělo být ve Společen-
ství schváleno až po provedení vědeckého hodno-
cení, kterým byl pověřen Evropský úřad pro bezpeč-
nost potravin (EFSA). Jednotlivé státy byly vyzvány 
předložit návrhy používaných zdravotních tvrzení 
založené na všeobecně uznávaných vědeckých 
údajích. Jsou to tvrzení o snížení zdravotního rizi-
ka onemocnění (čl. 14), a zdravotní tvrzení jiná než 
tvrzení odkazující na snížení rizika onemocnění (čl. 
13). Pokud se jedná o snižování tělesné hmotnosti, 
pak v žádném případě nesmí být uváděna množství 
nebo rychlost hmotnostního úbytku.

Zdravotní tvrzení podle článku 14  - tvrzení o sni-
žování rizika onemocnění

a) tvrzení o snižování rizika onemocnění; 
b) tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí; 

Zdravotní tvrzení podle článku 13 - jiná než tvr-
zení odkazující na snížení rizika onemocnění 

a) význam živiny nebo jiné látky pro růst a vývoj or-
ganismu a jeho fyziologické  funkce; 

b) psychologické a behaviorální funkce;
c) snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo sníže-

ní pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo 
na snížení množství energie obsažené ve stra-
vě, pokud jsou splněny podmínky pro toto tvr-
zení. 

Dne 1. 10. 2009 byla zveřejněna první část sta-
novisek EFSA. Hodnoceno bylo více než 500 tvr-
zení týkajících se vitaminů a minerálních látek, 
rostlinných složek (byliny), vlákniny, tuků a sachari-
dů. Hodnocena byly rovněž probiotika (probiotické 
bakterie). Výsledkem je zhruba jedna třetina kladně 
posouzených tvrzení. K ostatním předloženým tvr-
zením EFSA zaujala zamítavé stanovisko, včetně 
probiotik, a to jednak z důvodu nedostatečných vě-
deckých důkazů pro dané tvrzení, a jednak z důvo-
du nedostatečných identifi kací posuzovaných látek.
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Seznamy schválených zdravotních tvrzení 
Vzhledem k procedurálním procesům EU 

k možnosti použití zdravotních tvrzení bylo naří-
zení č. 1924/2006 doplněno teprve v roce 2012 
seznamem schválených zdravotních tvrzení podle 
čl. 13  v  Nařízení č. 432/2012 ze dne 16. květ-
na 2012, kterým se zřizuje seznam schválených 
zdravotních tvrzení při označování potravin jiných 
než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji 
a zdraví dětí, které bylo doplněno následně naří-
zením č. 536/2013/EU. 

Samostatně, vedle seznamu schválených zdra-
votních tvrzení (podle čl. 13), jsou vydávána naří-
zení o schválených i zamítnutých zdravotních tvrze-
ních (podle čl. 14), týkající se snižování rizika one-
mocnění. Takovými nařízeními jsou např. Nařízení 
Komise (ES) č. 1168/2009/EU, č. 1160/2011/EU a č. 
1048/2012/EU.

Povinné informace 
Nezbytnou součástí textů při uvedení zdravotní-

ho tvrzení jsou i další údaje, které musí být uvedeny 
jak při označování, tak v obchodní úpravě nebo re-
klamě. Vztahují se k potravinám ve stavu, kdy jsou 
připraveny ke spotřebě podle pokynů výrobce. Tě-
mito informacemi jsou texty o: 

a) významu různorodé a vyvážené stravy a zdravé-
ho životního stylu;

b) množství potraviny a způsob konzumace potřeb-
né k dosažení uvedeného příznivého účinku;

c) případném sdělení určené osobám, které by se 
měly vyhnout konzumaci této potraviny; 

d) vhodném varování, pokud nadměrná konzumace 
daného produktu může ohrozit zdraví.

Zakázaná tvrzení

Tvrzení nesmí:   

a) být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá;
b) vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výži-

vové přiměřenosti jiných potravin;
c) nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny 

nebo nadměrnou konzumaci omlouvat;
d) uvádět nebo naznačovat, že vyvážená a různo-

rodá strava nemůže obecně zajistit přiměřené 
množství živin; 

e) odkazovat na změny tělesných funkcí, které by 
mohly u spotřebitelů vzbuzovat strach nebo které 
by mohly zneužívat jejich strachu, pomocí textu 
nebo prostřednictvím obrazového, grafi ckého či 
symbolického znázornění;

f) nesmí být uváděna na nápojích s obsahem alko-
holu vyšším než 1,2 obj. %. 

Dále jsou zakázána zdravotní tvrzení, která 

a) naznačují, že nekonzumováním dané potraviny 
by mohlo být ohroženo zdraví;

b) odkazují na rychlost nebo množství úbytku hmot-
nosti.

Omezení používání některých zdravotních 
tvrzení

Použití zdravotních tvrzení je přípustné pouze teh-
dy, jestliže lze očekávat, že průměrný spotřebitel poro-
zumí příznivému účinku vyjádřenému v daném tvrzení.

Odkazy na obecné, nespecifi cké příznivé účinky 
živiny nebo potraviny na celkové dobré zdraví a du-
ševní a tělesnou pohodu je přípustný pouze tehdy, 
pokud je doplněn zvláštním schváleným zdravotním 
tvrzením. Za nespecifi cké zdravotní tvrzení se po-
važuje i obrazové vyjádření lidského těla, jeho částí 
nebo orgánů. 

Melatonin, betain. Přestože seznam schválených 
zdravotních tvrzení obsahuje i schválená zdravot-
ní tvrzení pro melatonin a betain, nejsou tyto látky 
v ČR a v některých dalších státech EU povoleny 
používat do potravin, resp. doplňků stravy; melato-
nin je klasifi kován jako léčivo, betain jako potravina 
nového typu. 

 
Podmínky použití zdravotních tvrzení

Za schválená zdravotní tvrzení jsou považována 
ta, která jsou uvedena na seznamu schválených 
nařízení a zároveň splňují veškeré další podmínky 
nařízení č. 1924/2006/ES.

Za použitelná zdravotní tvrzení je považováno 
dalších 2295 zdravotních tvrzení uvedených na „on 
hold“ seznamu, v tzv. šedé zóně. K tomuto sezna-
mu přistupuje v současné době SZPI jako k dalšímu 
„pozitivnímu“ seznamu, avšak pouze do doby, než 
budou EU vydána nařízeními souhlasná nebo zamí-
tavá stanoviska. 

Za zakázaná zdravotní tvrzení jsou považována 
všechna ta tvrzení, která odkazují na snížení rizika 
onemocnění, léčení nebo vyléčení chorob, pokud 
takové tvrzení nebylo publikováno v pozitivním se-
znamu EU. 

Problematika bylinných přípravků je zatím zastře-
šena směrnicí EU o léčivých produktech (THMP), 
která umožňuje, aby na trhu byly produkty s tradičně 
uznávaným účinkem. U nich není třeba prokazovat 
účinky studiemi, ale na druhé straně jsou požadavky 
na výrobní praktiky a na kvalitativní znaky hlubší, 
než v případě potravinových doplňků. Stává se, že 
tytéž látky z bylin jsou v některých zemích regulo-
vány jako látky s 30-tiletou tradicí prověřená bylinná 
léčiva, v jiných zemích jsou považována za suple-
menty, jejichž zdravotní účinek má být doložen. Vý-
chodiskem z tohoto dilematu může být jen politické 
rozhodnutí. 

Pokyny a doporučení aplikaci zdravotních tvrzení
Po vydání prvních seznamů zdravotních tvrzení 

vyvstalo mnoho otázek. Proto bylo vydáno nejprve 
Prováděcí Rozhodnutí Komise č. 63/2013/EU, kte-
rým se přijímají pokyny pro provádění zvláštních 
podmínek pro zdravotní tvrzení, posléze bylo EU vy-
dáno i tzv. Doporučení k aplikaci principu fl exibility při 
používání zdravotních tvrzení (General principles 
on fl exibility of wording for health claims), publiko-
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že  je neakceptovatelné, aby modifi kovaný text zdra-
votního tvrzení odkazoval na symptomy defi cience, 
protože takový text lze považovat přinejmenším 
za matoucí, nebo za tvrzení, které lze uvádět pouze 
na léčivých přípravcích. Například: 

Je nepřípustná modifi kace textu zdravotního 
tvrzení deklarujícího účinek vitaminu A „vitamin 
A přispívá k udržení normálního stavu zraku“ tím, 
že k tomuto textu bude přidán další text: …, bez 
odpovídajícího přívodu vitaminu A do sítnice, funk-
ce tyčinek sítnice v šeru bude omezena, což vyústí 
v šeroslepost (noční slepota)” (EFSA Journal 2009; 
7(9):1221).

Závěr
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že používání 

zdravotních tvrzení není jednoduché. Co je možné 
dnes, může být zítra jinak. Složité je nejen se ori-
entovat v již platných předpisech, ale i v jejich in-
terpretaci, která ani v samé EU není jednoznačná 
a je předmětem mnohých jednání a dodatečných 
výkladů. K tomu se připojuje fakt, že i ta zdra-
votní tvrzení, která byla schválena, nejsou sro-
zumitelná běžnému spotřebiteli, přestože jednou 
z povinností uvedenou v nařízení č. 1924/2006/
ES je: „Použití výživových a zdravotních tvrzení 
je přípustné pouze tehdy, jestliže lze očekávat, že 
průměrný spotřebitel porozumí příznivému účinku 
vyjádřenému v daném tvrzení.“ Např. jedno z vel-
mi frekventovaných schválených zdravotních tvr-
zení, že „X přispívá k ochraně buněk před oxida-
tivním stresem“ není srozumitelné nejen běžnému 
spotřebiteli, ale ani odborné veřejnosti. Rovněž 
vyhledávání možnosti použití zdravotních tvrzení 
pro byliny, přestože řada pozitivních účinků je již 
tradičně známa, je běh na dlouhou trať, jejíž trasa 
je v průběhu závodu měněna, navíc závodníci růz-
ných zemí mají trasy různé.   

Ve zdravotních tvrzeních je obsažena nejen 
snaha zviditelnit zboží, ale především osvěta 
k tomu, jak podpořit své zdraví. Tato část byla po-
drobněji uvedena v 1. části našeho článku, vydané 
v čísle č. 2/2013 časopisu Výživa a potraviny. Moc 
bychom se přimlouvali za nás běžné spotřebitele, 
aby i ta dobrovolná označení zdravotními tvrze-
ními byla laskavější k nárokům na nás kladeným, 
aby nás schválená zdravotní tvrzení nejen nekla-
mala, ale také, aby nedemonstrovala úřednickou 
sílu. Snahou každého z nás je zachovat si zdraví 
a získat i dostatek vhodných a spolehlivých úda-
jů o možné podpoře zdraví a předcházení vzniku 
onemocnění. 

Abstract
How to promote your health was detailed in the fi rst 
part of our article, published in issue No. 2/2013 of 
the journal Nutrition and Food. In this second part, 
we focused on the legal possibilities for the use of 
health claims on foods, ie. the authorized health 
claims and the conditions of use under existing re-
gulations, published in the EU.

vané v ČR na stránkách Ministerstva zdravotnictví. 
www.mzcr.cz. V něm jsou uvedeny hlavní zásady 
možností modifi kace schválených textů a příklady 
k nim; např. že modifi kovaný text musí mít pro spo-
třebitele stejný význam jako text schválený; použí-
vání výrazu „normální“; vztah mezi deklarovaným 
účinkem a živinou, látkou, potravinou nebo katego-
rií potraviny, která způsobuje deklarovaný účinek; 
uvádění obecných, nespecifi ckých zdravotních tvr-
zení a další. 

Příklady 

Modifi kovaný text musí mít pro spotřebitele stejný 
význam jako text schválený a upravené zdravotní 
tvrzení nesmí být pro spotřebitele matoucí. 

„Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního 
systému“. V tomto případě je možné slovo „přispívá“ 
nahradit jinými vhodnými výrazy, např.:  

„hraje roli v normálním fungování imunitního sys-
tému“, nebo 

„vitamin C podporuje normální funkci imunitního 
systému“, nebo

„vitamin C přispívá k udržení normální funkce imu-
nitního systému“.

Nejsou akceptovatelné modifi kace, jako např.:
„vitamin C stimuluje normální funkce imunitního 

systému“, nebo
„vitamin C optimalizuje normální funkce imunitní-

ho systému” nebo
„vitamin C přispívá ke stimulování normální funk-

ce imunitního systému“.

V doporučení je uveden přístup k používání výra-
zu „normální“, ke kterému se uvádí, že není žádoucí, 
aby byl tento výraz nahrazován výrazy jinými, např. 
„zdravý“ nebo „správný“.

Dále se uvádí vztah mezi deklarovaným účinkem 
a živinou, látkou, potravinou nebo kategorií potravi-
ny, která způsobuje deklarovaný účinek. Znamená 
to, že zdravotní tvrzení lze vztahovat pouze k živině, 
látce, potravině nebo kategorii potravin, pro něž bylo 
dané zdravotní tvrzení schváleno.

„Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního 
systému“. Lze uvádět, že „citrón  obsahuje vitamin 
C, která přispívá k normální funkci imunitního systé-
mu“, ale nelze uvádět , že „citrón  přispívá k normál-
ní funkci imunitního systému“. 

Při používání odkazů na výňatky nebo citace ze 
stanovisek EFSA je nutné postupovat velmi opatrně, 
aby nedošlo ke změně významu zdravotního tvrze-
ní. Jak komplikované je to ukazuje příklad: 

Je nepřípustná modifi kace textu schváleného 
zdravotního tvrzení deklarujícího účinek mědi „měď 
přispívá k normálnímu energetickému metabolis-
mu“; povolené zdravotní tvrzení má znění „měď při-
spívá k normálnímu štěpení tuků v tukových tkáních“ 
(EFSA Journal; 7(9):1211.

V doporučení jsou uvedena i stanoviska EFSA 
k odkazům na onemocnění způsobená, nebo kte-
rá mohou být způsobena, defi ciencí živin. Uvádí se, 
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Abstrakt
V současné době jsou choroby spojované s obe-
zitou na druhém místě v příčině úmrtí dospělých. 
Dětská obezita se stává celosvětovou epidemií 
a se vzrůstajícím výskytem obezity stoupá preva-
lence závažných civilizačních chorob, které přetr-
vávají do dospělosti. 
Rešeršní článek mapuje vliv vybraných sociál-
ních determinant na výskyt nadváhy a obezity 
u dětí. Koncepce sociálních determinant je jedním 
z nejkomplexnějších přístupů k analýze zdravotní-
ho stavu jedinců, jehož podkladem byla defi nice 
zdraví dle Ústavy Světové zdravotnické organiza-
ce z roku 1948. Mezi sociální determinanty zdraví 
patří: sociální gradient, stres, dětství, sociální za-
členění, sociální opora, práce, nezaměstnanost, 
výživa, závislost a doprava. V příspěvku se au-
toři zaměřují především na vliv výživy a pohybu 
na vznik obezity a nadváhy. Dalšími sledovanými 
sociálními determinanty ve vztahu k dětské nad-
váze a obezitě je sociální gradient (vzdělání ro-
dičů, místo bydliště), zaměstnanost/nezaměstna-
nost rodičů a dětství).

Cíl a metodika
Cílem rešeršního šetření bylo poukázat na vztah 

mezi vybranými sociálními determinanty (výživa, 
sociální gradient a zaměstnanost rodičů) a výsky-
tem nadváhy a obezity u dětí. Základním limitem 
př  íspěvku bylo vyhledání relevantních literárních 
zdrojů. Počet literárních zdrojů byl dán způsobem 
vyhledávání a zadávání klíčových slov: výživa - 
nadváha – obezita – děti – rodina – sociální de-
terminanty. Ze 47 vyhledaných článků v databázích 
Sciencie Direct, Scopus, PubMed, Wiley, Nutrition 
Journal jsme pro naši analýzu vybrali 17 odborných 
publikací, které splňovaly stanovená kritéria (vý-
zkumné články, jejichž výsledky prokázaly vztah 
mezi vybranými sociálními determinanty a výsky-
tem nadváhy a obezity u dě tí nebo vztah mezi dět-
skou nadváhou či obezitou a výskytem zdravotních 
komplikací).  

Vliv vybraných sociálních determinant 
na vznik obezity a nadváhy u dětí
Mgr. Machová Alena1), doc. PhDr. Boledovičová Mária, PhD.1), Mgr. Schönbauerová 
Andrea1), doc. PhDr. Mojžíšová Adéla, PhD. 2)

1)Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, ZSF, JČU, 2)Katedra sociální práce, ZSF, JČU

Obezita a nadváha u dětí
Obezita je nejčastěji zapříčiněna nadměrným 

hromaděním tuku v těle, jehož podkladem je nerov-
nováha v energetickém výdeji a příjmu organismu. 
Můžeme hovořit o narušení přirozeného chová-
ní, kdy dochází k příjmu vysokoenergetické stra-
vy ve spojení s nedostatkem pohybu (primární či 
prostá obezita). I u tohoto typu obezity se na jejím 
rozvoji podílí z 50–90 % genetické faktory polygen-
ního charakteru. Vzácnější je sekundární obezita 
způsobená patologickými stavy, které narušují rov-
nováhu mezi příjmem a výdejem energie, což ná-
sledně vede ke zvyšování tělesné hmotnosti. Mezi 
tyto patologické stavy patří např. hypothyreóza, 
nadbytek kortizonu kortizolu, defi cit růstového hor-
monu a další. Děti s prostou obezitou jsou obvykle 
středního či vyššího vzrůstu, oproti  tomu děti se 
sekundární obezitou rostou pomaleji a mají opož-
děné biologické zrání (Lebl et. al, 2012). 

Nadváha a obezita je posuzována u dětí na zá-
kladě body mass indexu (BMI) ve vztahu k věku dí-
těte a pohlaví. Růstové grafy základních a dalších 
tělesných rozměrů jsou dostupné na internetových 
stránkách SZÚ. Podle hmotnostně-výškového po-
měru nebo BMI u dětí je  pásmo mezi 75. a 90. 
percentilem označováno za robustnost, pásmo nad 
90. percentilem za nadváhu a pásmo nad 97. per-
centilem za obezitu. (Lebl let. al, 2007). 

Sociální determinanty ovlivňující nadváhu 
a obezitu u dětí

Ve svém přehledovém článku analyzují Papout-
si, Drichoutis a Nayga (2012) multifaktoriální příči-
ny velkého nárůstu dětské nadváhy a obezity v po-
sledních letech. Za primární příčinu nadváhy nebo 
obezity u dětí je obecně považována genetická 
predispozice, což však nevysvětluje prudký nárůst 
nových případů. Jako významný faktor uvedli výži-
vu dětí a další faktory s výživou související.  

Na vznik obezity má vliv také prenatální ob-
dobí, kouření matky, kojení, výchova, psychic-
ké zdraví, trávení volného času, domácí i školní 
prostředí a obezita rodičů. Rizikovým faktorem 
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pro vznik nadváhy a obezity je léčba nádorového 
onemocnění v dětství. Obezita v dětství se pro-
mítá do dospělosti. Dospívající s nadváhou mají 
50-70% předpoklad, že budou obézní v dospělosti 
(Waren, 2007). 

Výživa je jedním z důležitých sociálních determi-
nant zevního prostředí, jež ovlivňuje zdravotní stav 
jedince a následně i délku života. V podmínkách 
České republiky je největším rizikem pro vznik obe-
zity a nadváhy vysoký příjem energie, vysoký podíl 
tuků ve stravě a jeho nevhodné složení. Neodpoví-
dající je i příjem cukrů, cholesterolu a soli. Naopak 
nízká je spotřeba vitaminu C a vlákniny. Vysoko-
energetická  strava a její nesprávné složení mají 
podíl na výskytu řady civilizačních chorob, nadvá-
hu a obesitu nevyjímaje (Berková, 2002). 

Dle Goldemunda (2003) je jedním z faktorů ma-
jících vliv na stravovací návyky dětí rodina. Konzu-
mace jídel se přesouvá mimo rodinu (restaurace, 
rychlé občerstvení), což je spojeno s konzumací 
vysokoenergetických potravin. Oproti tomu společ-
né stravování v rodině vede ke zkvalitnění a racio-
nalizaci diety. Je třeba zmínit také kulturu stolování 
a navození příjemné atmosféry v jeho průběhu, což 
značně přispívá k celkové pohodě rodiny a zame-
zení vzniku nechutenství a zažívacích obtíží dětí 
(Berková, 2002).

Stravování v rodině může být dle Bauera et. al 
(2012) ovlivněno také zaměstnaností rodičů. Ro-
dičovská zaměstnanost může poskytovat mnoho 
výhod pro zdraví dětí. Byl však prokázán negativní 
vliv plného pracovního úvazku matek na zajištění 
zdravé rodinné stravy. Výsledky ukázaly, že matky 
pracující na plný úvazek uváděly méně rodinných 
večeří, méně edukace dětí o zdravém stravování 
dětí a dospívajících, nižší konzumaci ovoce a ze-
leniny, a méně času stráveného přípravou potra-
vy ve srovnání s matkami pracujícími na částečný 
pracovní úvazek nebo matkami nezaměstnanými. 
Stres ze zaměstnání vedl k vyšší spotřebě cukrem 
slazených nápojů a fast food potravin rodiči, což 
se přenášelo i na děti. Courtemanche (2009) uvá-
dí, že větší zapojení rodičů do pracovního poměru 
může vést až k 10% nárůstu dětské obezity. Fer-
tig, Gloom a Tchernis (2009) zjistili, že zaměstna-
nost matek má vztah k BMI jejich dětí v souvislosti 
s průměrným počtem jídel během dne, počtem ho-
din strávených posloucháním hudby a sledováním 
televize, přičemž především poslední jmenované 
působí na BMI negativně. Navíc poukázali na nižší 
BMI u dětí trávících více času ve škole (u matek 
s nižším vzděláním) nebo u dětí, o něž pečují pro-
fesionálové (u matek s vyšším vzděláním). Na po-
zitivní vliv vyššího vzdělání především u matek 
na BMI dětí poukazují i další autoři (Lazzeri et al., 
2011; Strauss, R., S., Knight, J., 1999) a stejně tak 
na negativní vliv vyššího BMI u rodičů (Lazzeri et 
al., 2011; Strauss, R., S., Knight, J., 1999). Schmeer 
(2012) a Strauss a Knight (1999) udávájí zvýše-
ný výskyt nadváhy a obezity u dětí, které žijí jen 
s matkou bez partnera.  

Významnou determinantou výživy je dle Withall 
et al. (2009) nízký příjem rodiny. Jejich výzkum pro-
váděný ve Velké Británii v komunitě rodin s nízkým 
příjmem a výskytem nadváhy nebo obezity u jejich 
dětí přinesl zajímavé výsledky. Dotázaní rodiče 
jako příčinu obezity uváděli především vysokou 
cenu a nedostupnost zdravých potravin a nedosta-
tek možností bezplatných pohybových aktivit pro 
děti. Vyjádřili také obavy nad bezpečností jejich 
dětí při aktivitách mimo domov a dohled rodičů. 
Zároveň popisovali bezmocnost vzhledem k jejich 
možnostem tuto situaci změnit. Zawodniak-Sza-
łapska et al. (2007) prokázali ve svém výzkumu 
prováděném v Polsku vyšší výskyt obezity u dětí 
ve věku 13-15 let žijících ve městech než u dětí 
na vesnicích, naopak nebyl prokázán vliv porodní 
váhy a délky kojení.      

Pohybová aktivita hraje klíčovou roli v prevenci 
dětské obezity. Pastucha (2012) defi nuje pohybo-
vou aktivitu jako lidské chování zahrnující všech-
ny pohybové činnosti člověka, při nichž dochází 
k zapojení kosterního svalstva a spotřebě energie. 
Na energetickém výdeji se podílí cca ve 20-40 %. 
Přínos pohybové aktivity vidí Pastucha (2012) pře-
devším ve zvyšování tělesné zdatnosti dětí a mlá-
deže, což vede ke snižování rizika obezity a dal-
ších civilizačních chorob. Velkou část dne tráví děti 
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ve škole, v posledních deseti letech však dochází 
ke snižování času stráveného dětmi v hodinách 
tělesné výchovy. Základní příčinou je snižování 
časových dotací pro tento předmět na základních 
i středních školách. Často však je příčinou absen-
ce dětí s nadváhou či obezitou v těchto hodinách, 
diskriminace ze strany spolužáků a někdy dokonce 
necitlivý přístup vyučujících. Naopak individualizo-
vaný přístup podle jejich tělesné zdatnosti napo-
máhá k pozitivní motivaci pro aktivní pohyb (Pastu-
cha, 2012). 

Významnou úlohu v oblasti mimoškolních aktivit 
zaujímá rodina. Pohybová aktivita dětí je odrazem 
pohybové aktivity rodičů (Pastucha 2012). Rodina 
se zapojuje do pohybových aktivit a ovlivňuje trá-
vení volného času dětí. Děti, jejichž rodiče nejeví 
zájem o stravování a pohybovou aktivitu, častěji 
zvyšují příjem potravy pod vlivem deprese a jsou 
více ohroženy obezitou (Goldemund, 2003).  

Komplikace obesity a nadváhy u dětí
Obezita je spojována s více chronickými one-

mocněními než např. kouření nebo nadměrné pití. 
Obézní děti jsou ve vět-
ším riziku vzniku diabe-
tu mellitu nebo poruše-
né glukózové tolerance. 
Mnoho obézních dětí 
má jeden nebo více 
příznaků metabolické-
ho syndromu ve vztahu 
k obezitě s hypertenzí 
a hyperinsulinismem. 
Obézní děti a ado-
lescenti mají čtyřnásob-
ně vyšší riziko hyperli-
pidémie a dvojnásobně 
až čtyřnásobně vyšší ri-
ziko hypertenze. Riziko 
hypertenze se úměrně 
zvyšuje s hodnotou BMI 
(Waren, 2007). Obezi-
ta, hypertenze, zvýše-
ný celkový cholesterol, 
LDL cholesterol a tri-
glyceridy, snížený HDL 
cholesterol, kouření, nedostatek pohybu a diabetes 
mellitus jsou rizikovými faktory kardiovaskulárních 
onemocnění (Urbanová, Šamánek, 2012). Zdravé 
obézní děti mají vyšší stupeň albuminurie a beta-
-2-mikroglobulinurie než děti s normální váhou, což 
naznačuje renální tubulární a glomerulární dys-
funkci (Csernus et al., 2005).   

Existují další názory, že obezita je spojena s mno-
ha dalšími zdravotními komplikacemi, jako jsou psy-
chologické problémy, problémy s pohybovou aktivi-
tou a ortopedické problémy (Gordon, 2006). 

Děti s malou porodní váhou, které jsou v dětství 
obézní, mají větší riziko kardiovaskulárních onemoc-
nění a jsou rezistentní na inzulín (sklon k cukrovce.) 
Děti matek s DM mají vyšší sklony k hyperinsulinis-

mu a špatné toleranci cukru, což vede k obezitě. Vý-
skyt inzulínové rezistence u obézních dospívajících 
je až 82 % (Lee, 2006).

Dle Průhové a Lebla (2005) mezi příčiny náhodně 
zjištěné hyperglykémie u dětí a adolescentů patří: 
presymptomatická fáze DM 1. typu, DM 2. typu, ge-
netické syndromy, dospělá forma diabetu u mladých 
(tzv. benigní forma MODY 2 se vyznačuje celoživot-
ně stabilní mírnou hyperglykémií) a dále pak streso-
vá hyperglykémie (přechodný vzestup hladiny cuk-
ru v průběhu působení významného stresu). Mezi 
dětmi s náhodně zjištěnou mírnou hyperglykemií 
(do 10 mmol/l) kdykoli během dne, mohou být i děti 
zdravé (příčinou může být chyba při odběru krve 
např. odběr provedený po jídle, po vypití sladkého 
nápoje atd.). Podle jejich zkušeností se může jednat 
až o 30 % dětí, které jsou odeslány do nemocnice 
s nálezem mírné hyperglykémie při laboratorním vy-
šetření u dětského lékaře. 

Dle Vaidya (2006) vede nadváha k pocitům špatné-
ho sebevědomí a následně k šikaně ze strany spolu-
žáků. Ptáček a Kuželová (2012) zdůrazňují vliv obezity 
na sebevědomí dětí, jejich sebeuplatnění a dokonce 

na častější výskyt váž-
nějších psychických 
poruch, jako jsou de-
prese, emoční labilita, 
hypersenzitivita a so-
ciální izolace. Jasným 
příkladem, kdy obezita 
může souviset s rozvo-
jem duševní poruchy, 
jsou poruchy příjmu 
potravy např. bulimie. 
Zároveň upozorňu-
jí na vliv psychických 
onemocnění na výskyt 
nadváhy a obezity. 

  
Závěr

Závěrem lze konsta-
tovat, že příčiny nad-
váhy a obezity u dětí 
a dospívajících jsou 
multifaktoriální. Primár-
ně je dramatický nárůst 

nadváhy a obezity u dětí zapříčiněn neadekvátní vy-
sokoenergetickou výživou v kombinaci s nedostat-
kem pohybu. Nadváha a obezita u dětí však souvisí 
s řadou dalších faktorů, které můžeme nazvat sociál-
ní determinanty zdraví (např. sociální gradient rodiny 
– vzdělání rodičů, místo bydliště, dále pak zaměst-
nanost rodičů a samozřejmě dětství). Nejdůležitější 
z nich jsou prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a návyky 
osvojené v rodině (komunikace v rodině, trávení vol-
ného času a stravovací návyky). Důležitým faktorem 
zde je pracovní vytíženost rodičů. Neméně důležitá 
je zvyšující se konzumace kalorií, která je daná na-
bídkou fi nančně dostupných nevhodných potravin 
a cílenou reklamou na dětskou populaci. Ze studie 
Hyunjae (2011) vyplynulo, že rodičovské komunikač-
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ní styly jsou důležité při ovlivňování postojů dětí vůči 
televizním reklamám v oblasti rychlého občerstvení 
a postojům k obezitě. 

Následky dětské obezity si jedinci přináší do do-
spělosti, jak ve vlivu na vlastní zdraví, tak zdraví a ži-
votní styl vlastních potomků. Následky zvyšující se 
obezity u dětí jsou proto i socioekonomickým pro-
blémem. Pro řešení problému je nutno zapojit zdra-
votnický personál v péči o dítě, především na úrovni 
primární péče prostřednictvím preventivních pro-
gramů. Rovněž jsou nutná opatření na úrovni státu 
např. v oblasti reklamy a umožnění zdravého život-
ního stylu dětí a dospívajících. Jako zdravotničtí pra-
covníci můžeme pociťovat nedostatek schopnosti 
k řešení nerovností souvisejících s některými sociál-
ními determinanty zdraví. Jsme však přímo zahrnuti 
do poskytování zdravotní péče v našem státě, zemi 
nebo komunitě, a proto je třeba zaměřit naši pozor-
nost na znevýhodněné skupiny dětí. 

Nedílnou součástí při realizaci prevence jsou 
i další odborníci, kteří se zapojují do péče o dítě, ať 
už jsou to pedagogičtí či sociální pracovníci. Z vý-
sledků rešeršního šetření vyplynulo, že nejvýznam-
nější úlohu v prevenci rizika obezity u dětí hraje ro-
dina a nejbližší sociální prostředí, ve kterém se děti 
pravidelně pohybují. 
Tento článek je součástí výzkumného šetření, které 

je podpořeno účelově vázanými prostředky Zdravot-
ně sociální fakulty JČU pro rozvoj vědy a výzkumu, 
číslo: SDZ2012_002. 

Literatura k tématu je na vyžádání k dispozici v re-
dakci nebo na adrese prvního autora. 

Abstract
Diseases connected to obesity are currently as-
sessed the second most frequent cause of death in 
adults. Child obesity is turning into global epidemics 
and with its increase the occurrence of serious civili-
sation diseases that will prevail into adulthood rises.
This review maps the impact of chosen social deter-
minants on the occurrence of overweight and obe-
sity in children. The concept of social determinants of 
health is the most complex approach to the analysis 
of health status of an individual and is based on the 
defi nition given by the WHO in 1948. Social deter-
minants include: social gradient, stress, childhood, 
social belonging and support, occupation, unemploy-
ment, nutrition, abuse and traffi c conditions. In this 
contribution the authors focus mainly on the impact of 
food intake and exercise. Other followed determinant 
is social gradient including parent education, place of 
residence, occupation and childhood. 
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Abstrakt
Jsou uvedeny výsledky sledování bezpečnosti po-
travin (zdravotní nezávadnosti) a složení potravin 
na trhu ČR z pohledu SZPI za rok 2012. Analýza vý-
sledků kontroly bezpečnosti potravin již řadu let uka-
zuje, že bezpečnost potravin není v ČR problémem. 
Problémem je dodržování parametrů určujících slo-
žení nebo původ potravin, které jsou pro řadu spo-
třebitelů stejně významné jako sama bezpečnost. 
Kontrola složení potravin, což zahrnuje i sledování 
falšování potravin, se zaměřila na med, zmrzlinu 
a smetanové krémy, maso, drůbež a výrobky z nich 
a kontrolu burčáku a vína. Zmíněna je i metanolová 
kauza.

Současná celospolečenská diskuse o stavu potra-
vin na českém trhu dokazuje, že občané ČR mají čím 
dále tím větší zájem o to, co vlastně kupují za potra-
viny a jaká je jejich jakost. Jak vlastně chápat ja-
kost potravin? Ta je obvykle chápána jako soubor 
souvisejících znaků a vlastností daného produktu, 
které slouží k uspokojení potřeb konkrétního spo-
třebitele. S ohledem na tuto defi nici jakosti máme 
v  ČR přibližně 10 milionů individuálních požadavků 
na jakost. Potravinové právo proto musíme chápat 
jako nepřekročitelnou hranici, která v podstatě sta-
novuje nejnižší přípustnou úroveň všech rozličných 
vlastností potraviny, např. jaké je jejich složení, od-
kud pochází, jak chutnají, nikoliv však jako kritérium 
jakosti.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI) má jako svoji jedinou a hlavní činnost dohled 
nad dodržováním potravinového práva a na ochra-
nu spotřebitelů před nejakostními, falšovanými nebo 
nebezpečnými potravinami. Po dlouhou dobu SZPI 
měla za svoji prioritu bezpečnost potravin. Nicméně 
výsledky tohoto dozoru dlouhodobě a opakovaně 
ukazují, že bezpečnost potravin není v ČR republice 
problémem. Toto tvrzení je faktem, který nedokáže 
vyvrátit ani loňská metanolová aféra.

V důsledku toho v posledních pěti letech mohlo 
dojít k významnému přehodnocení rizik. Dozorová 
činnost SZPI se postupně začíná více věnovat pro-

Jakost potravin v České republice 
z pohledu Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce
Ing. Jindřich Pokora, SZPI Brno

blematice falšování potravin. V mnoha případech 
také bylo potvrzeno, že falšování potravin úzce sou-
visí s bezpečností. 

Kontrola bezpečnosti
V roce 2012 byl obsah cizorodých látek SZPI kon-

trolován celkem u 5 722 šarží nejrůznějších druhů 
potravin. Největší počet vzorků byl odebrán za úče-
lem ověření obsahu pesticidů, mykotoxinů, kon-
taminujících chemických prvků a některých látek 
aditivních, zejména konzervantů a barviv. Ze všech 
kontrolovaných šarží požadavkům právních před-
pisů nevyhovělo celkem 255, tj. 4,5 % z celkového 
množství. Pouze 12 šarží však bylo hodnoceno jako 
zdraví škodlivých (jednalo se o vzorky s nadlimitním 
obsahem mykotoxinů nebo s kombinací reziduí ně-
kolika účinných látek pesticidů), to je 0,2 %. Co se 
týče jednotlivých skupin kontaminujících látek, lze 
uvést tyto výsledky: u pesticidů bylo odebráno 1207 
vzorků, nevyhovělo 24; konzervačních látek odebrá-
no 983, nevyhovělo 51; mykotoxiny 638, nevyhovělo 
5; chemické prvky 651, nevyhovělo 9 a dusičnany 
130 a všechny vzorky vyhověly.

Pokud zohledníme skutečnost, že odběr vzorků je 
prováděn u rizikových komodit a jsou upřednostňo-
váni provozovatelé potravinářských podniků, kteří 
měli v minulosti problémy s dodržováním potravino-
vého práva, pak skutečný obraz bezpečnosti potra-
vin bude ve skutečnosti ještě lepší, než je zde nastí-
něno. Situaci v bezpečnosti potravin lze považovat 
za dobrou a stabilizovanou.

Polská sůl
Mnoho rozborů na obsah kontaminujících látek 

bylo provedeno v roce 2012 v souvislosti s odha-
lením skandálu v Polsku (odpadní chlorid sodný 
z chemické výroby byl 10 let po užíván při výrobě po-
travin). Orgánům v ČR nebyly poskytnuty praktic-
ky žádné informace relevantní k ochraně českých 
spotřebitelů a tak i stanovení rozsahu těchto ana-
lýz vycházelo pouze z hypotéz. Případ v Polsku 
trval 10 let a ve zprávách v polském tisku bylo 
uvedeno, že se zpracovávala množství dosahující 
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až 1000 tun odpadní soli měsíčně. Skutečnost, že 
tento případ nebyl v rozumné době polskými do-
zorovými orgány odhalen, je alarmující. Nicméně, 
i když Evropská komise nijak adekvátně na ten-
to a další polské skandály nereagovala, reagují 
na ně právě nyní již přímo obchodníci, kteří dovoz 
polských potravin a zejména masa právě v těchto 
měsících začínají omezovat. Jaké důsledky bude 
mít pro polské zemědělce nečinnost jejich orgánů 
dozoru a zejména pak veterinární služby, lze nyní 
jen těžko odhadnout.

Kontrola složení potravin 
V roce 2012 provedla SZPI kontrolu celkem 

u 4 345 šarží. Jako nevyhovující právním předpisům 
nebo deklaraci na obale bylo vyhodnoceno 594 šar-
ží, tj. 13,7 %. To je situace horší než v oblasti bez-
pečnosti. Část z tohoto množství pak lze označit pří-
mo za potraviny falšované. Za falšované potraviny 
jsou SZPI považovány takové, u kterých se jakostní 
vada již dotýká samotné podstaty charakteru potra-
viny. Může se jednak o záměnu surovin nebo zá-
měnu původu potraviny. Záměna původu potraviny 
je již spotřebiteli také chápána jako vada zásadní. 
To se týká například burčáku, českého vína nebo 
českého česneku. Falšování potravin přitom není 
pouze ekonomickou újmou spotřebitelů. Falšování 
má i fatální dopad do zemědělské prvovýroby, kdy 
například každé snížené procento ovocného podílu 
v ovocných výrobcích má důsledek v „nepotřebnos-
ti“ stovek hektarů sadů, každé chybějící % svalové 
bílkoviny pak znamená další propad chovu hospo-
dářských zvířat v řádu desítek tisíc kusů jedinců.

Mezi nejproblematičtější potraviny na trhu ČR pa-
tří již řadu let med, následují pak zmrzliny a sme-
tanové krémy, maso a masné výrobky, zpracované 
ovoce a víno. Na druhé straně pak nejméně závad 
v jakosti z hlediska složení je zjišťováno v dehydra-
tovaných výrobcích, pivu, nealkoholických nápojích, 
čokoládě a lihovinách. Tato situace zpravidla dozná-
vá změn po zavedení nových analytických metod. 
Tak tomu bylo například u vína, kde byla v roce 2011 
zavedena do kontrolní praxe metoda umožňující od-
halit původ vína. To pak mělo značný vliv na odha-
lení zvýšení zastoupení nevyhovujících šarží vína 
na trhu. Podobně tak tomu bylo kdysi u ovocných 
šťáv, marmelád, povidel nebo burčáku, kde již bylo 
zaznamenáno podstatné zlepšení.

Kontrola medu 
Každoroční zjištění falšovaných medů v obcho-

dech se pohybuje mezi 30–40 % z odebraných vzor-
ků a převážná část takovýchto vzorků pochází z ČR. 
U některých českých fi rem dosahuje zastoupení 
falšovaných medů v některých obdobích až 100 % 
(resp. tyto výrobky by měly být správně označeny 
jako „cukrové pomazánky s příchutí medu“). Jediné 
co se změnilo, to jsou metody falšování. 

Ne všechny odebrané vzorky medu jsou však 
hodnoceny komplexně, u některých je hodnoceno 
pouze označení nebo stanoven pouze obsah hyd-
roxymethylfurfuralu, jenom část je podrobena kom-
plexní analýze, která zahrnuje i stanovení exogen-
ních enzymů nebo ověření poměru izotopů uhlíku 
bílkovin a cukrů obsažených v medu vyjádřených 
jako 13 C. Výsledky těchto metod jednoznačně uka-
zují, zda med odpovídá své defi nici nebo s ním bylo 
nepovoleně manipulováno.

Alarmující je skutečnost, že ani po přibližně 6 le-
tech, po které se falšováním medů SZPI v maloob-
chodní síti intenzivně zabývá, nedošlo k účinnému 
kontrolnímu zásahu u českých výrobců. Výrobci 
zpravidla pouze upraví metody falšování a vyrábí 
dál. Část jejich produkce je přitom vyvážena i do za-
hraničí, kde těžce poškozuje jméno českého vče-
lařství, dokonce se lze setkat i se stížnostmi spo-
třebitelů ze zahraničí. Spotřebitelé jsou podvádění 
tím, že místo medu dostávají potravinu pochybného 
původu i složení a dále jsou okrádáni o své peníze. 
Nejedná se přitom o žádné malé částky. Materiálové 
náklady se pohybují okolo 14 korun na kilogram fal-
šovaného produktu. Jaký je potom neoprávněný 
majetkový prospěch při výrobě 1000 tun lze snad-
no dopočítat. Vyráběná množství jsou však daleko 
vyšší. Nicméně se zdá, že tato situace nijak výrazně 
státu (s výjimkou SZPI) nevadí. Odbyt medu v malo-
obchodech klesá a stoupá jeho odbyt při prodeji ze 
dvora. To ale není řešení.

Kontrola zmrzlin a smetanových krémů
Na druhém místě z pohledu nedodržení jakosti 

stojí zmrzliny a smetanové krémy. Jedná se o po-
traviny, u kterých se lze ještě relativně často setkat 
s použitím nedeklarovaných barviv, ale trend je zde 
spíše pozitivní, takovýchto nálezů postupně ubývá. 
V minulých dvou letech se SZPI však setkala s ne-
bezpečnějším jevem a tím bylo překročení stopo-
vého množství alergenů, zejména arašídů. Právní 
řád považuje za stopové množství takové, které je 
na samé hraně detekce laboratorními metodami. 
Prakticky se jedná o množství 2–3 mg/kg potravi-
ny. Bohužel existovala řada výrobků, u kterých byla 
na obale deklarována přítomnost stopového množ-
ství a rozborem byly zjištěny tisíce až desetitisíce 
miligramů. Jaká asi může být příčina tohoto jevu? 
Buď může jít o hrubé porušení technologické kázně 
při výrobě, spočívající v nekvalifi kovaném personálu 
a mizerně provedené sanitaci, nebo se jedná o pou-
žití nejakostních surovin, často pochybného původu, 
prodávaných přes řadu prostředníků za výrazně niž-
ší ceny než u surovin jakostních. 

Kontrola masa a masných výrobků
Další významnou skupinou potravin, kde je velmi 

často nedodržena jakost, je maso, masné výrobky 
a drůbež a výrobky z drůbežího masa. 
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Tématická kontrola trvanlivých masných výrobků 
(50 šarží), zjistila, že 72 % těchto výrobků (36 šarží) 
neodpovídá požadavkům právních předpisů. Z toho 
bylo 34 šarží původem z ČR, u dvou nebylo možné 
stát výroby zjistit. Ze zjištěných závad dominovalo 
nedodržení obsahu čisté svalové bílkoviny, jinými 
slovy výrobky byly ošizeny o hlavní složku – kva-
litní maso. Dále následovala vysoká aktivita vody. 
Výrobky tedy byly nedosušené a neměly charakter 
trvanlivých masných výrobků. U dvou šarží pak byla 
prokázána sójová bílkovina. V 11 šaržích byl zjištěn 
obsah vápníku výrazně nad 200 mg/kg a zároveň 
bylo histologickým vyšetřením zjištěno nadlimitní 
množství kostní drti. To jsou znaky, které indikují ne-
oprávněnou přítomnost použití strojně odděleného 
masa (SOM). Nicméně tyto znaky nebyly SZPI hod-
noceny a výsledky byly předány Státní veterinár-
ní správě k dalšímu šetření, které většinou použití 
SOM neprokázalo. 

V průběhu roku 2012 a také na počátku 2013 se 
SZPI setkala s řadou případů, kdy do masa byla 
vpravena voda určená ke křehčení dané potraviny, 
ale výrobce „pozapomněl“ tuto vodu uvést ve slože-
ní potraviny

Kontrola vína a burčáku
V roce 2012 bylo celkem analýzám podrobeno 52 

šarží burčáku a jako nevyhovující byly vyhodnoceny 
pouze dvě šarže z důvodu zjištěného přídavku vody 
a nadlimitního obsahu etanolu z přidaného cukru. 
Samozřejmě výsledky jednoho roku nejsou tren-
dem, ale mohou být příslibem do budoucna a snad 
také zúročením vysokých a odrazujících pokut z let 
minulých.

U vína je situace zatím odlišná. V roce 2011 za-
vedla SZPI do praxe analytickou metodu umož-
ňující identifi kovat geografi cký původ vína. Jako 
v obdobných případech, po zavedení nové analy-
tické metody, jsou nevyhovující zjištění velmi četná. 
Analyzováno bylo celkem 94 šarží, u kterých byla 
jako země původu deklarována ČR. U 18 šarží, tj. 
19,1 %, však byl tento údaj nepravdivý. Je zřejmé, 
že někteří výrobci vína někdy zneužívají oblibu vín 
původem z ČR a pokud nemají dostatečné zdroje 
tuzemské suroviny, nahrazují ji dovozem a falešným 
označením levných vín prakticky z celé Evropy. Pro 
řešení tohoto problému již SZPI přijala určitá interní 
opatření, aby tento stav trval co nejkratší dobu.

Kausa metanol
Nelze se také nezmínit o metanolové kauze. 

Připravila o život několik desítek lidí a vyvolala při-
jetí opatření, jejichž rozsah odpovídal závažnosti 
situace. Je možná snadné za spoluviníka označit 
dozorové orgány, které neprováděly kontroly do-
statečně intenzivně. Otázkou je zda skutečné pří-
činy ale nejsou někde jinde a zda se je podařilo 
eliminovat. 

Množství lihovin vyrobených z nezdaněného lihu 
se v ČR odhaduje přibližně na 25 %. SZPI dlouhodo-
bě v obchodech zjišťuje maximálně 5 % šarží lihovin 
se zbytky denaturačních činidel. Lihoviny vyrobené 
z nedenaturovaného, ale nezdaněného lihu nelze 
laboratorně prokázat. Kontrola vysledovatelnosti 
až k výrobci prakticky nemůže prokázat pochybení, 
pokud nebude uložena povinnost všem provozova-
telům potravinářských podniků evidovat obrat zboží 
a tržby prostřednictvím pokladen s fi skální pamětí. 
Vezmeme-li do úvahy, že spotřební daň na líh je 
u nás více než dvojnásobná oproti Rakousku (po-
rovnáno na průměrný plat) a k tomu také snadnou 
přístupnost metanolu, který laik od etanolu nepo-
zná, nelze další krizi vyloučit. 

Je ale zřejmé, že metanolová krize nebyla krizí 
potravinovou. Jednalo se o kriminální aktivity mimo 
potravinářský průmysl, které částečně zneužily dis-
tribuční potravinářskou sít.

Závěr
SZPI při své kontrolní praxi využívá důsledně ana-

lýzu rizika. Před lety do této analýzy bylo zařazeno 
i nebezpečí ekonomické újmy tuzemských spotřebi-
telů. Výsledky kontrol bezpečnosti jasně a dlouhou 
řadu let ukazují, že bezpečnost v ČR není problé-
mem. Proto bylo rozhodnuto, že daná úroveň kontro-
ly zaměřené především na bezpečnost je naprosto 
dostačující a další zaměření kontrol musí být proto 
na kvalitu, respektive falšování potravin. Není prav-
dou, že situace v okolních zemích je výrazně odlišná 
od situace v ČR. Může se jednat pouze o klid, jako 
důsledek vlastní neznalosti.

SZPI je přesvědčena o správnosti svého otevřené-
ho informování o všech závažných zjištěných skuteč-
nostech. Správní orgány by neměly svá zjištění před 
veřejností tajit, s výjimkou, kdy by jejich zveřejněním 
mohla být například ohrožena bezpečnost státu. 
Nezveřejňování konkrétních zjištění správními orgány 
je jednak neetické vůči všem daňovým poplatníkům, 
kteří činnost správních orgánů svými daněmi platí, je 
ale neetické i vůči všem poctivým podnikatelům.

Abstract
The results of food safety and food composition 
dates with respect to the Governmental Agriculture 
and Food Inspection in the year 2012 are present-
ed. Analyse of food safety dates over sometime in-
dicates, that in this area, over the course of many 
years, there are no problems in the Czech Republic. 
There are some problems in the area of the compli-
ance parametres of food composition or food origin. 
This factors have for consumers now the same im-
portance as food safety. Food composition control, 
including the search for food falsifi cation, was tar-
geted on honey, ice-creams, meat, poultry and meat 
and poultry products and control of half-fermented 
wine and wine. An incidence of methanol abuse is 
also mentioned. 
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SPOLEČNOST  PRO  VÝŽIVU, o. s.
120 00  Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669

e-mail: vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.vyzivaspol.cz
ve spolupráci se Sekcí výživy a nutriční péče ČAS

Pozvánka na konferenci

DIETNÍ  VÝŽIVA  2013
8. a 9. října 2013 – Pardubice

Jednání a ubytování: hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633
PROGRAM  KONFERENCE

A) Nutriční složky, životní styl (zaměřeno na sacharidy 
 a diabetes mellitus) 
B) Výživa se zaměřením na redukci hmotnosti 
C) Edukace ve výživě  
D) Výživa pro zdraví, léčebná výživa 
E) Panelová diskuse - Kam kráčíš nutriční terapeute?
 (náplň práce, vzdělávání a perspektivy další činnos-

ti nutričního terapeuta) 

ÚTERÝ 8. 10. 2013
8.00 – 8.50 Registrace účastníků
8.50 Ofi ciální zahájení konference 
MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda SPV 

Dopoledne 9.00 – 12.00 

A) NUTRIČNÍ SLOŽKY, ŽIVOTNÍ STYL 

Moderátoři: prof. MUDr. Z. Zadák, CSc., MUDr. P. Tláskal, CSc. 
 1) Klasifi kace sacharidů 
  Prof. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT Praha          
 2) Jaký je přívod vlákniny v ČR – výsledky studií 

a úskalí metodik
  Mgr. Bc. T. Průša, MVDr. H. Matějová, Masarykova 

univerzita, Brno                     
 3) Jak je to s betaglutany
  Ing. M. Sluková, VŠCHT Praha                    
 4) Prebiotika a oligosacharidy mateřského mléka 
  Ing. Š. Rocková, Ph.D., CZU Praha              
Přestávka (10.20 – 10.40) 
 5) Sacharidy v klinické výživě
  Prof. MUDr. Z. Zadák, CSc., LF UK Hradec Králové
 6) Aktuální dietní doporučení pro léčbu diabetu 
  Prof. MUDr. A. Jirkovská, Ph.D., IKEM Praha                                                             
 7) Enterální klinická výživa u pacientů s onemocněním 

diabetes mellitus II. typu 
  MUDr. M. Tichý, Masarykova nemocnice Ústí n. Labem
 8) Co víme o sladidlech 
  Ing. D. Gabrovská Ph.D., VÚPP Praha                            

Oběd (12.15 – 13.45) 
Odpoledne 14.00 – 17.00

B)  VÝŽIVA SE ZAMĚŘENÍM NA REDUKCI HMOTNOSTI 

Moderátoři: Mgr. K. Hlavatá, Ph.D., PhDr. I. Málková 
 9) Dieta zaměřená na redukci hmotnosti 
  MUDr. Renata Pilcová, Ph.D., Endokrinologický ústav 

Praha                                                     
 10) Vegetariánská strava v prevenci a léčbě diabetu 

MUDr. H. Kahleová, Ph.D., IKEM Praha                                                            
 11) Nový pohled na úlohu jednotlivých nutričních fak-

torů při redukčním režimu 
  Mgr. K. Hlavatá, Ph.D., Endokrinologický ústav Praha

 12) Krabičkové diety s určením pro redukci hmotnosti 
MUDr. V. Kunová, Nutradit s.r.o                              

Přestávka (15.20 – 15.40) 

C) EDUKACE VE VÝŽIVĚ 
 13) Jak jednoduše edukovat pacienty při redukci 

hmotnosti 
  PhDr. I. Málková, STOB
 14) Naše zkušenosti s informací o výživě u těhotných žen  
  Bc. M. Baliková, FN Motol                                                         
 15) Stravování a sestavování jídelníčku pro fenylketo-

nuriky 
  NT K. Kubíčková, absolvent oboru ve FN Ostrava                                                                                    
 16) Příprava potravin pro pacienty s poruchou polykání 

Bc. M. Zemanová, FN Královské Vinohrady 

STŘEDA 9. 10. 2013 

Dopoledne 8.30 – 13.00 

D) VÝŽIVA PRO ZDRAVÍ, LÉČEBNÁ VÝŽIVA 
Moderátoři: MUDr. B. Turek, doc. MUDr. M. Tomíčka, CSc.
 17) Zdravotní tvrzení a jejich regulace EU 
  MUDr. B. Turek, Ing. Michalová, SPV  
 18) Výživa pacientů s onkologickým onemocněním 

Doc. MUDr. M. Tomíška, CSc., Masarykova univerzita Brno                                           
 19) Klinická enterální výživa (ProSure) v praktické 

aplikaci 
  MVDr. I. Vinkler, Abbott Nutrition International   

Přestávka (9.45 – 10.00) 

E) KAM KRÁČÍŠ, NUTRIČNÍ TERAPEUTE? 
Panelová diskuse k práci nutričního terapeuta 
Moderátoři: Bc. T. Starnovská, Bc. M. Baliková    
  20) Systém vzdelávania asistentov výživy na Slovensku
  Bc. Henrieta Findriková, Oddelenie liečebnej výživy, 

UNLP Košice, Ing. Katarína Dostálová, Oddelenie 
liečebnej výživy a stravovania, UNSP Milosrdní bratia 
s.r.o, Bratislava                        

21) Zkušenosti z Finska 
  Ing. Bc. Martina Horká Tapiko s.r.o., spravuje portál 

Diabetes a já                     
 22) Jaká je praxe NT během studia v zahraničí 
  Mgr. Novosad Miroslava, Hennepin County Medical Center 

USA
 23) Nový pohled na proces nutriční péče 
  Mgr. Jana Stávková, LF MU, Brno           

Přestávka (11.20-11.30) 

 24) Pohled VOŠZ 
  Mgr. Ing. D. Chrpová, VOŠZ Praha 4
 25) Pohled VŠ a návrh z běžné praxe 
  MVDr. H. Matějová MU Brno, Bc. M. Baliková, FN 

Motol, Bc. T. Starnovská FN Praha 4 Krč
26) Co chce NT? – Diskuse, hlasování účastníků                         

Závěr, souhrn diskuse - moderátoři: 
Kam dále směřovat?       

Závěr konference: MUDr. P. Tláskal,CSc. 

P Ř I H L Á Š K A    N A   W E B U   WWW.SPOLVYZIVA.CZP Ř I H L Á Š K A    N A   W E B U   WWW.SPOLVYZIVA.CZ
INFORMACE  TEL.: 602 304 516,  267 311 280INFORMACE  TEL.: 602 304 516,  267 311 280

OOrganizační pokyny jsou na následující straně 126.rganizační pokyny jsou na následující straně 126.
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1. Vložné činí 1300,- Kč a jsou v něm zahrnuty 
organizační a režijní náklady.

2. Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje, 
v případě většího zájmu s přistýlkami). Cena 
lůžka za 1 noc činí 590,- Kč včetně snídaně. 
Při požadavku na samostatný pokoj doplatí 
účastník 450,- Kč/1 noc spolu s celkovým 
ú č a s t n i c k ý m  p o p l a t k e m  b a n kov n í m 
převodem nebo na místě v hotovosti při 
prezenci, nikoliv recepci hotelu. (Samostatné 
ubytování bude umožněno jen v případě volné 
kapacity hotelu).

3. Stravování je individuální. Je možné si objednat 
oběd v hodnotě 180,- Kč a večeři v hodnotě 180,- 
Kč, s výhodou předem zajištěného místa.

4. Celkový účastnický poplatek za 2 dny, jednu 
noc a stravování včetně DPH činí 2 430,- Kč 
(vložné 1 300,- Kč, nocleh 590,- Kč, 2 obědy 360,- 
Kč, 1 večeře 180,- Kč).

5. Účastníci, kteří neobjednávají ubytování ani 
stravování, uhradí jen vložné 1 300,- Kč.

6. Součástí konference je účast podniků a fi rem. 
Bude jim umožněno krátce (3 - 5 minut) vystoupit 

Vývary představují základní stavební prvky v kuchyni. 
Jsou proto i našimi nejdůležitějšími produkty. Jejich 
vývoji se věnujeme již od počátku existence MAGGI. 

Vývary MAGGI Ze zahrádky jsme vyvinuli podle 
osvědčených klasických receptur s respektováním 
moderních trendů ve stravování. Množství zeleniny 
a dalších kvalitních surovin dodává pokrmům plnou, 
vyváženou chuť. 

Snížený obsah soli a sodíku dává více 
vyniknout přirozené chuti těchto surovin. 
Díky dokonale zvládnutému procesu 
sušení, nepoužíváme při jejich výrobě 
žádné konzervanty. Výrobky jsou také 
bez přidaného glutamátu, což je 
základním benefi tem celé řady 
MAGGI Ze zahrádky.

Jejich příprava je stejně jako u našich 
ostatních produktů rychlá a fi nančně 
výhodná. Věříme, že tato novinka naplní 
veškerá očekávání Vás i Vašich strávníků.

Nestlé Professional
Váš profesionální partner

210x145_PR_vyvary.indd   1 4/22/13   3:56 PM
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v rámci programu a ve vyhrazených prostorách 
mohou uspořádat informační výstavky, případně 
ochutnávky a mohou zde se zájemci jednat.

7. Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení 
účastnického poplatku, včetně ubytování 
a  s t ravného,  je  t řeba zas la t  na  adresu 
výživaservis s.r.o.,

 Slezská 32, 120 00 Praha 2 nebo elektronicky 
na www.vyziva.spv@volny.cz nejpozději do 1. října 
2013, v případě požadavku ubytování nejpozději 
do 25. září 2013. Ubytování se rezervuje podle 
došlých plateb.

8. Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu 
plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, 
číslo účtu:

 pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,
 pro plat. styk s KB 192773480287/0100.
 Všechny uvedené ceny (vložné, ubytování 

i stravné) jsou včetně DPH. Plátcům DPH bude 
na vyžádání vystaven daňový doklad.

9. Variabilní symbol vždy uvádějte na přihlášce 
i při zadávání platby (variabilní symbol je vaše IČ, 
případně datum narození ve tvaru RRRRMMDD).

výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.
IČ: 27075061, DIČ: CZ27075061

PŘIHLÁŠKA NA WEBU WWW.SPOLVYZIVA.CZPŘIHLÁŠKA NA WEBU WWW.SPOLVYZIVA.CZ
INFORMACE NA TEL.: 602 304 516,  267 311 280INFORMACE NA TEL.: 602 304 516,  267 311 280
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Abstrakt
Cílem této práce bylo zhodnotit zeleninové výlisky, 
jako vedlejší produkt z výroby zeleninových šťáv, 
v kombinaci s fermentovanými mléčnými výrobky, 
a vytvořit produkt, který může být využit jak mlékár-
nou, tak zpracovatelem zeleniny, a obohatit tak trh 
o funkční potraviny. Navržené mléčné krémy obsa-
hují biologicky aktivní látky a základní živiny typic-
ké jak pro mléčné výrobky, tak pro zeleninu. Kromě 
toho mají přiměřenou trvanlivost a příznivé senzoric-
ké vlastnosti.  

Úvod
Nutriční hodnota ovoce a zeleniny je vysoká i při 

zachování relativně nízké energetické hodnoty. Ze 
základních živin je významný zejména obsah sa-
charidů (včetně nestravitelné vlákniny), v některých 
případech i bílkovin (růžičková kapusta, kadeřávek, 
hrášek), zatímco tuky (a to tuky bohaté na esenci-
ální nenasycené mastné kyseliny) jsou ve větším 
množství přítomny pouze ve skořápkových plodech. 
Z minerálních látek jsou důležitými znaky jakosti 
obsah železa, draslíku, vápníku, manganu, hořčí-
ku, zinku, selenu, molybdenu aj. mikrobiogenních 
prvků. Naprosto zásadní význam ve výživě člověka 
mají vitaminy a vitageny, kterých bylo v ovoci a zele-
nině identifi kováno téměř dvacet. Nejvýznamnějšími 
z nich jsou vitamin C, provitamin A, vitaminy skupi-
ny B, biofl avonoidy a S-methylmethionin. Neméně 
významný je rovněž obsah antioxidantů, jako jsou 
např. -karoten, lykopen, lutein, zeaxanthin, xanto-
fyl, aj., které mohou přispět ke snížení rizika vzniku 
kardiovaskulárních chorob (Prugar a kol. 2008, Ko-
pec 2005, Kopec 2006, Velíšek 1999). 

Zelenina je spotřebitelům k dispozici jako čers-
tvá, zmrazená, tepelně opracovaná, fermentovaná, 
sterilovaná, jako salát či ve formě šťávy. Výroba po-
sledně jmenované formy vede ke vzniku odpadní-
ho produktu - zeleninových výlisků, které obsahují 
zkoncentrovanou vlákninu. Cílem této práce bylo 
navrhnout způsob využití zeleninových výlisků s nu-
tričním a se zdravotním benefi tem v lidské výživě. 

Jednou z možností je skombinovat zeleninové 
výlisky a fermentované mléčné výrobky do podoby 
mléčných krémů, které spojují výhody obou surovin. 
Mléko a mléčné výrobky jsou komplexní potraviny, 
které obsahují všechny důležité makro- a mikronu-
trienty s výjimkou nerozpustné vlákniny (pokud o ní 
nebyly mléčné výrobky obohaceny). 

Mléko obsahuje vedle mléčného cukru (laktosy) 
plnohodnotné bílkoviny (kasein a syrovátkové bíl-

Mléčné krémy se zeleninovými výlisky
Ing. Marie Kejmarová1), Ing. Irena Němečková, Ph.D.1), Ing. Petr Roubal, CSc.1), 
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.2), Ing. Ivana Laknerová2), Ing. Jana Rysová2)

1)Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., 2)Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

koviny, např. -laktalbumin, -laktoglobulin, sérový 
albumin, imunoglobuliny, aj.), mléčný tuk a širokou 
paletu minoritních látek. Jedná se např. o vitaminy, 
minerální látky, prebiotické galaktooligosacharidy, 
biologicky aktivní peptidy, které pomáhají stimulovat 
imunitní systém, snižovat vysoký krevní tlak, snižo-
vat hladinu krevního LDL-cholesterolu, kalcifi kovat 
zubní sklovinu či inhibovat patogenní mikroorganis-
my. Zvláště významný je vysoký obsah vápníku, a to 
v biologicky dostupné formě, který je stavební sou-
částí kostí a zubů, buněčné membrány i mezibuněč-
né hmoty a aktivně se účastní přenosu nervových 
impulsů ke svalům, srážení krve, řady enzymových 
reakcí v těle, dělení buněk, činnosti žláz s vnější 
i vnitřní sekrecí a pohybu spermií (Anděl a kol. 2010, 
Velíšek 1999). 

Materiál a metodika
Z mrkve a červené řepy byla na lisu CHAMPI-

ON vylisována šťáva, přičemž jako vedlejší produkt 
vznikly výlisky. Aby byla zajištěna přiměřená trvanli-
vost mléčných krémů ochucených výlisky, bylo nut-
né výlisky tepelně ošetřit. Pro vyšší účinnost tepel-
ného ošetření byla k výliskům přidána voda (10 % 
hm.), a škrobový stabilizátor (1 % hm.) zajišťující její 
vazbu ve výrobku. Následovala pasterace na vodní 
lázni 85 °C/30 min. Takto ošetřené mrkvové a řep-
né výlisky byly smíseny se smetanovým jogurtem, 
zakysanou smetanou nebo tučným tvarohem z trž-
ní sítě v poměru 1:1, přičemž kombinován byl vždy 
jeden druh výlisků s jedním druhem mléčného vý-
robku. 

Provedeno bylo mikrobiologické, nutriční a senzo-
rické hodnocení s využitím klasických normovaných 
metod. Celkový počet mikroorganismů byl stanoven 
na půdě GTK (kultivace 30 °C/3 dny), koliformní 
bakterie na půdě VČŽL (kultivace 37 °C/24 h), kva-
sinky a plísně na půdě GKCH (kultivace 25 °C/5 dnů). 
Sušina byla stanovena sušením do konstantní hmot-
nosti, popel spalováním, tuk butyrometricky, bílkovi-
ny titračně podle Kjeldahla a sacharidy a energe-
tická hodnota výpočtem. Senzorického hodnocení 
se účastnil panel 11 hodnotitelů, kteří měli za úkol 
vyznačit na úsečce dlouhé 100 mm značku v místě, 
jehož poloha je úměrná vjemu nebo intenzitě sledo-
vaného znaku. 

Výsledky a diskuse
Z tab. I. vyplývá, že je tepelné ošetření výlisků 

před aplikací do mlékárenských výrobků nezbytné 
proto, aby nedošlo k jejich kažení před uplynutím 
doby spotřeby. Navržené tepelné ošetření vedlo 
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k požadovanému poklesu počtu mikroorganis-
mů (bakterií, kvasinek i plísní) ve výliscích. Díky 
tomu mléčné krémy s výlisky na konci skladování 
při 4-8 °C/4 týdny ve všech sledovaných mikrobio-
logických parametrech vyhověly (tab. II.) a nebyla 
u nich patrná žádná senzorická vada jako důsledek 
kažení. 

V tab. III. jsou porovnány nutriční hodnoty sa-
motných mléčných základů a mléčných krémů 
s výlisky z mrkve nebo z červené řepy. Pro účely 
této práce byly zvoleny jogurt, zakysaná smeta-
na a tvaroh srovnatelné tučnosti (okolo 10 %) tak, 
aby i fi nální krém obsahoval senzoricky významný 
podíl tuku. Z nutričního hlediska nejvýznamnějším 
rozdílem mezi surovinami tedy je trojnásobný ob-
sah bílkovin v tvarohu než v zakysané smetaně 
a jogurtu. Smísením mléčného základu se zeleni-
novými výlisky v poměru 1:1 došlo ke snížení ob-
sahu bílkovin a tuku přibližně na polovinu, zatímco 
obsah sacharidů vzrostl. Mléčné krémy obsahova-
ly poloviční množství laktosy než výchozí mléčné 
základy, avšak přibyly do nich sacharidy ze zeleni-
nových výlisků (převážně vláknina). Mírné odchyl-
ky od těchto tezí mohou být v tab. III. způsobeny 
nehomogenitou ochucujících složek na bázi výlisků 
a fi nálních mléčných krémů. 

V rámci senzorického hodnocení byly testovány 
tyto parametry: vzhled, barva, vůně, chuť, pachuť, 
konzistence a celkový dojem (graf). V maloobchod-

Tabulka I.  Mikrobiologické parametry výlisků před a po tepelném ošetření  

Výlisky Celkový počet Koliformní bakterie Kvasinky Plísně
 mikroorganismů KTJ/g KTJ/g KTJ/g
Mrkvové před pasterací 1,3 x 105 2,8 x 102 2,6 x 103 1,8 x 102

Mrkvové po pasteraci negativní negativní negativní negativní
Řepné před pasterací 2,0 x 107 6,2 x 102 4,4 x 104 3,0 x 102

Řepné po pasteraci 3,0 x 101 negativní negativní negativní

Tabulka II.  Mikrobiologické parametry mléčných krémů s výlisky na konci skladování (4-8 °C/4 týdny) 

Výlisky Mléčný základ Koliformní bakterie Kvasinky Plísně  
  KTJ/g KTJ/g KTJ/g

Mrkvové
 Jogurt < 10 < 10 < 10

 Zakysaná smetana < 10 < 10 < 10
 Tvaroh < 10 < 10 < 10

Řepné
 Jogurt < 10 < 10 < 10

 Zakysaná smetana < 10 1 x 102 < 10
 Tvaroh < 10 < 10 < 10

Tabulka III.  Nutriční složení mléčných krémů s výlisky 

Výlisky Mléčný základ Sušina Popel Tuk Bílkoviny Sacharidy Energie
   g/100 g g/100 g g/100 g g/100 g kJ/100 g 

Bez výlisků
 Jogurt 17,0 0,66 10,0 3,1 3,3 499

 Zakysaná smetana 18,4 0,78 11,0 2,8 3,8 541
 Tvaroh 22,3 0,66 8,4 9,4 3,8 554

Mrkvové
 Jogurt 12,1 0,50 5,6 1,3 4,7 309

 Zakysaná smetana 14,3 0,45 4,4 1,6 7,9 323
 Tvaroh 14,9 0,51 5,1 4,3 5,0 347

Řepné
 Jogurt 10,2 0,38 4,2 1,4 4,3 251

 Zakysaná smetana 12,8 0,36 6,8 1,4 4,2 348
 Tvaroh 14,9 0,45 4,9 5,0 4,5 343

ní síti by mléčný krém ze zakysané smetany nebo 
z tvarohu s řepnými výlisky zakoupilo 36 % hodnoti-
telů, krém ze zakysané smetany s mrkvovými výlis-
ky 27 % hodnotitelů, krém z jogurtu s řepnými nebo 
mrkvovými výlisky 18 % hodnotitelů a krém z tvaro-
hu s mrkvovými výlisky pouze 9 % hodnotitelů. 

Toto hodnocení získaly varianty s minimálním ob-
sahem přídatných látek. Mléčné krémy však mohou 
být podle požadavků spotřebitelů zahuštěny, osole-
ny, aromatizovány, okořeněny, apod., čímž by vznik-
la široká paleta různých chuťových variant. 

Senzorické hodnocení mléčných krémů se zeleni-
novými výlisky bylo následující: vzhled, barva, vůně, 
chuť, konzistence, celkový dojem 0 – vynikající...100 
– odporný; pachuť 0 – nepřítomna...100 – velmi sil-
ná; optimalizace konzistence 0 – příliš řídké...50 – 
optimální...100 – příliš husté.

Závěr
Navrženy byly mléčné krémy s ochucující slož-

kou na bázi výlisků, které byly ochráněny užit-
nými vzory č. 24718 a 24719, o jejichž využití se 
mohou potenciální výrobci přihlásit. Krémy mají 
vysokou nutriční hodnotu, příznivé senzorické 
vlastnosti, potenciál pro další chuťové varianty 
a přiměřenou odolnost proti kažení - skladování 
při 4-8 °C/4 týdny proběhlo bez patrných senzo-
rických změn. 
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Abstract
The aim of this work was 
to up-value vegetable 
pomace, as a waste-

product from manufacturing of vegetable juices, 
in combinations with dairy products and to de-
sign product which can be made by a dairy plant 
or by a vegetables processer and to variegate 
market with functional foods. The designed dairy 
spreads contain biologically active compounds 
and basic nutrients typical both for dairy prod-
ucts and for vegetables. Moreover, they have ad-
equate shelf-life and suitable sensory properties. 
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Abstrakt
Antioxidanty mají své nezastupitelné postavení při 
ochraně různých materiálů včetně potravin před oxi-
dačním poškozením. Před několika desetiletími byla 
formulována hypotéza  oxidačního stresu organismu 
způsobeného nadměrnou tvorbou a účinkem reak-
tivních a volných radikálových forem kyslíku, dusíku 
aj. prvků, který je iniciačním i stimulačním faktorem 
mnoha vážných onemocnění. Potravní antioxidanty 
se dosud považují za prostředky prevence a potla-
čování oxidačně podmíněných chorob. Masivní a ne-
kontrolované užívání antioxidačních vitaminů a látek 
s podobnou aktivitou, které je dnes v laické veřejnosti 
značně rozšířeno, vyvolává pochyby o účelnosti tako-
vé praxe. Aktuální poznatky vyplývající z epidemiolo-
gických a zejména experimentálních studií ukazují, že 
nadměrné dávky antioxidantů jsou neúčinné a mohou 
být škodlivé a že také v tomto ohledu platí stará zku-
šenost, že příliš mnoho dobrého může škodit. 

Pojem antioxidant(y) patří nejen v odborné che-
micko-technologické, ale i v lékařské a nutriční ter-
minologii stále k velmi frekventovaným. Podle biblio-
metrické studie bylo v období 1991-2010 publikováno 
přes 114 tisíc významných studií, ponejvíce z USA, 
následováno Japonskem, Čínou, Itálií a Německem. 

Z hlediska výživových doporučení a výživové praxe 
je důraz na dostatečný příjem potravních antioxidantů 
i jejich syntetických preparátů stále předpokládaným 
účinným přístupem k prevenci nemocí a prostředkem 
k dosažení dlouhého a kvalitního života (toto téma bylo 

Aktuální poznatky o významu 
antioxidantů ve výživě
MUDr. Pavel Sedláček, MUDr. Jana Langmajerová, doc. Ing. Zdeněk Zloch, CSc.
Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK, Plzeň

z poněkud odlišného pohledu prezentováno ing. Š. 
Hřebíčkovou ve Výživě a potravinách č. 2, 2009). Me-
zinárodní statistiky ukazují, že ve vyspělých zemích 
pravidelně kupuje a užívá antioxidační vitaminy C, E, 
ß-karoten a další preparáty jako selen, N-acetylcys-
tein, směsi fenolových kyselin a polyfenolů aj. přibližně 
30–40 % populace (u nás je situace podobná), ve sku-
pině osob s vážnějšími zdravotními problémy až 80 %, 
často bez vědomí ošetřujícího lékaře.

Paralelně s tím se provádí celosvětově velmi inten-
zívní výzkum zaměřený na tvorbu a účinky různých 
oxidačních faktorů v organismu a na jejich etiopatolo-
gickou funkci při vzniku a vývoji prakticky všech hro-
madně se vyskytujících neinfekčních nemocí, zejména 
srdečně cévních, nádorových, neurodegenerativních 
a diabetu 2. typu. V přímé souvislosti s tím se věnu-
je mimořádná pozornost úloze antioxidantů v prevenci 
a léčení těchto chorob. Zároveň jsou nepřetržitě rozši-
řovány poznatky o jejich výskytu v potravinách a o je-
jich metabolických přeměnách v organismu. 

Pojem oxidační stres (tradičně defi novaný jako pře-
vaha oxidačních faktorů nad antioxidačními v různých 
částech organismu i jeho buněk a také jako akumulace 
produktů oxidační destrukce biomolekul se zdravotně 
škodlivými účinky) se užívá zhruba od poloviny 60. let 
minulého století a je stále vnímán jako častá příčina 
chorob a ohrožení života. Tato defi nice je ale v určitém 
rozporu s objevy, které byly uskutečněny při novějším 
výzkumu oxidantů, zejména tzv. reaktivních forem kys-
líku, dusíku, chlóru a síry (ROS, RNS, RClS, RSS), jako 
jsou superoxidový anion, peroxid vodíku, hydroxylový 
radikál, peroxydusitan, kyselina chlorná aj., často mají 

cích radikálový charakter. Ukázalo 
se, že tyto látky nemají jen škodlivý 
účinek, ale hrají také nezastupitel-
nou roli v přenosu vnitrobuněčných 
i mezibuněčných signálů, které jsou 
důležité pro všechny fyziologické 
funkce. V řadě případů tak aktivně 
zasahují do regulace různých čin-
ností a do života buněk, zejména 
do pochodů jejich tvorby, zániku, 
rozmnožování a diferenciace. Často 
působí jako induktory antioxidač-
ních enzymů, zejména superoxid-
dismutázy, katalázy a různých pe-
roxidáz. Jejich tvorba a přítomnost 
v buňkách má proto esenciální vý-
znam a nevhodné omezování jejich 
tvorby a aktivity může být pro orga-
nismus škodlivé.

V protikladu s tím jsou antioxi-
danty charakterizovány jako látky  
(nebo enzymy), které zabraňují 
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v daných podmínkách oxidačnímu poškození cílové 
molekuly nebo ho zpomalují. Nověji je tato defi nice 
zpřesňována uvedením důležitých okolností, při kte-
rých je antioxidační aktivita konkrétní látky testována, 
nebo k jakým specifi ckým strukturám se ochranný 
účinek vztahuje. Oxidanty se nyní také označují jako 
oxidační stresory a společně s antioxidanty jako oxi-
dačně-redukční regulátory.

Z uvedených poznámek vyplývá, že pojem bio-
logicky aktivní antioxidanty, ať již povahy látkové 
(glutathion, polyfenoly, askorbát, tokoferoly) nebo 
enzymové, je značně relativní a může podle různých 
podmínek, při kterých se uplatňuje, působit velmi 
rozdílným způsobem – oxidačně nebo redukčně, 
pro zdraví příznivě nebo škodlivě, a může působit 
ve zcela odlišných biochemických pochodech; např. 
vitamin C je především kofaktorem některých hyd-
roxylačních enzymů, kdežto antioxidační aktivita je 
jeho méně významná vlastnost; také o vitaminu E se 
pochybuje, zda je redukční aktivita jeho dominantní 
biologickou vlastností. U mnohých přírodních anti-
oxidantů, např. karotenoidů nebo polyfenolů je jejich 
antioxidační aktivita in vivo, zejména ve vnitrobu-
něčném prostředí, zpochybňována, a bylo prokázá-
no, že při změněných fyzikálně chemických podmín-
kách (např. změny pH prostředí, změna parciálního 
tlaku kyslíku apod.) se stávají silnými prooxidanty.

Pravidelné užívání velkých dávek antioxidantů 
založené na přesvědčení, že existuje lineární vztah 
mezi jejich dávkou a účinkem, může být proto kon-
traproduktivní a pro organismus nežádoucí. Tento 
důležitý poznatek vyplývá zřetelně z metaanalýz vý-
sledků významných epidemiologických studií, zpravi-
dla prospektivního a intervenčního typu. Při nich se 
vybraným skupinám osob podávaly dlouhodobě re-
lativně velké dávky antioxidantů a sledoval se u nich 
a u skupin kontrolních (s placebem) vývoj zdravotního 
stavu a výskyt kardiovaskulárních, popř. nádorových 
onemocnění, a to zejména u osob, u kterých se vý-
znamně vyskytovaly rizikové faktory těchto chorob. 
Výsledky ukázaly, že ve 12 velmi rozsáhlých a bez-
chybně organizovaných studiích se skutečně projevil 
zdravotně příznivý efekt apliko-
vaných antioxidantů (vitamin C 
a E, ß-karoten, fl avonoidy). V 9 
jiných srovnatelných studiích 
nebyl zjištěn žádný účinek po-
dávaných antioxidantů (tytéž 
preparáty a také vitamin A a ky-
selina listová) a v 6 studiích 
došlo ke zhoršení zdravotního 
stavu a dokonce ke zvýšení 
úmrtnosti (po aplikaci velkých 
dávek vitaminu C a E, ß-karo-
tenu, seleničitanu, koenzymu 
Q, kyseliny alfa-lipoové nebo 
karotenoidu luteinu). Ještě ex-
presivněji lze tyto výsledky vy-
jádřit celkovým počtem osob 
zařazených do těchto studií: 
pozitivní efekt antioxidantů se 
prokázal celkem u 170 tisíc po-
kusných osob, neutrální účinek 
u 120 tisíc, kdežto škodlivý úči-

nek u 380 tisíc pokusných osob. Snad nejznámějším 
dnes již učebnicovým případem nešťastných studií 
jsou projekty CARET a ATBC, vždy s vitaminem E 
a ß-karotenem podávanými kuřákům nebo pracovní-
kům v prostředí s velkým výskytem asbestu; u nich 
byl po několika letech zjištěn zvýšený výskyt rakovi-
ny plic a vyšší úmrtnost na nemoci srdce a cév a stu-
die byly předčasně ukončeny.

Mnohostranné a někdy protichůdné funkce antioxi-
dantů se typicky projevují při běžně se vyskytujících 
situacích, např. při tělesné námaze nebo při dlouhodo-
běji sníženém energetickém příjmu (kalorické restrikci).

O přiměřené tělesné námaze panuje správné pře-
svědčení, že prospívá zdraví a je účinným prostředkem 
prevence srdečně cévních chorob a diabetu 2. typu. Je 
ale také dobře známo, že se při větší tělesné zátěži zvy-
šuje v mitochondriích tvorba ROS a laboratorní nálezy 
ukazují na typické příznaky oxidačního stresu. Nověji 
bylo u pokusných zvířat i u lidí zjištěno, že i při mírném 
tělesném cvičení se v mitochondriích jater a svalových 
buněk generují ROS a paralelně s tím se zvyšuje syn-
téza antioxidačních enzymů (např. superoxiddismutázy 
a glutathionperoxidázy) a např. u diabetiků se snižuje 
inzulínová rezistence. Avšak jsou-li osobám podávány 
větší dávky vitaminu C a E během cvičení, uvedené pří-
znivé změny se ruší.

V odborné literatuře se tyto a podobné jevy inter-
pretují jako příznaky antioxidačních efektů mírného 
cvičení a naopak prooxidačního působení vitaminu 
C a E podávaného během tělesného výkonu. Tento 
fenomén se označuje jako hormese nebo mithorme-
se (má původ v dějích probíhajících převážně v mi-
tochondriích), tzn. jako adaptační reakce organismu  
na mírně zvýšenou koncentraci ROS vzniklou mírným 
cvičením. Tato adaptace může později chránit i proti sil-
nému oxidačnímu stresu způsobenému vyčerpávající 
tělesnou aktivitou nebo jinými podněty (tato hypotéza 
byla úspěšně testována např. u cyklistů v závodě Tour 
de France). Mechanismus těchto interakcí pravděpo-
dobně spočívá v aktivaci transkripčního faktoru NF-B 
(účinkem ROS) a v následné zvýšené expresi enzymu 
NOsyntázy a antioxidačních enzymů. Zjednodušeně 
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vyjádřeno – oxidační stres způsobený mírnou tělesnou 
aktivitou je zdravotně prospěšný, neboť mimo jiné akti-
vuje řadu žádoucích obranných procesů a může suplo-
vat potravní i syntetické antioxidanty. Ty jsou výhodné 
v preventivních dávkách aplikovaných před cvičením, 
kdežto jejich velká množství užívaná během náročných 
sportovních výkonů mohou být naopak škodlivá.

V 50. letech minulého století vyslovil Denham Har-
man domněnku, že stárnutí organismu je výsledkem 
progresivních změn způsobených nahromaděním 
strukturních alterací v různých buňkách, nejvíce v bu-
něčných mitochondriích (FRTA, free radical theory 
of aging). Z tohoto předpokladu, zčásti potvrzeného 
pokusech na zvířatech, vyplynul logický závěr, že 
dlouhodobé omezení energetického příjmu (obvykle 
na 60 % normálního), které je spojeno se sníženou 
intenzitou buněčného dýchání, omezuje tvorbu ROS 
a volných radikálů v mitochondriích, což přispívá 
k oddálení tzv. nemocí stáří a k prodloužení života.

Avšak v nedávné minulosti bylo zjištěno a opako-
vaně potvrzeno, že také při dlouhodoběji sníženém  
příjmu potravy se v mitochondriích tvoří významné, 
i když nikoli nadměrné množství ROS. Vytváří se tak 
stav mírného oxidačního stresu, při kterém molekuly 
ROS a volných radikálů, pokud nejsou neutralizová-
ny velkým příjmem antioxidantů, působí jako streso-
rové, různé signální dráhy aktivující faktory. Koneč-
ným efektem je např. příznivé ovlivnění metabolismu 
glukózy aj. živin, zvýšení buněčné i humorální imuni-
ty a indukovaná tvorba antioxidačních enzymů. Na-
proti tomu nadměrný energetický příjem škodí zdra-
ví nejen přetěžováním organismu nadbytkem nasy-
cených tuků nebo velkým množstvím a nevhodnou 
skladbou sacharidů, ale navíc také oxidačním stre-
sem, který je následkem metabolické nadprodukce 
redukovaných koenzymů (NADH, FADH2), jež jsou 
v dýchacím řetězci substráty vedlejší tvorby ROS.

Závěrem uvádíme souhrnné zásady vhodného 
užívání zdrojů antioxidantů z hlediska novějších po-
znatků o oxidačních rizicích, funkcích reaktivních 
forem prvků a volných radikálů a oxidačního stresu 
a některé paradoxy s touto aplikací spojené:• pravidelný a dostatečný příjem antioxidantů a je-

jich prekurzorů (např. přechodných prvků) zejmé-
na v podobě zeleniny a ovoce zůstává nezbytnou 
podmínkou pro uchování zdraví;  • tento příjem je zpravidla zaručen při spotřebě po-
travin rostlinného původu, zejména ovoce, zeleni-
ny a cereálií podle výživových doporučení: • doporučený příjem ovoce a zeleniny Světové zdra-
votnické organizace pro Evropu uvedené v doku-
mentu Evropský akční plán pro potraviny a výživo-
vá doporučení je minimálně 400 g/den/osobu;  • doporučení české Společnosti pro výživu vychá-
zející z reálné spotřeby ovoce a zeleniny v ČR je: 
Denní příjem zeleniny a ovoce by měl dosahovat 
600 g, včetně zeleniny tepelně upravené, přičemž 
poměr zeleniny a ovoce by měl být cca 2:1;       • jen za zvláštních okolností, při kterých narůstá ri-
ziko vzniku velkého oxidačního stresu, je vhodné 
užívat antioxidantů ve formě doplňků stravy (např. 
u kuřáků je doporučený denní příjem vitaminu C 
100-120 mg /den, zatímco doporučená denní dávka 
pro dospělou osobu je 80 mg/den); 

• užívání antioxidantů ve formě doplňků stravy je 
nejvhodnější v podobě extraktů z rostlin, jejichž 
biologický účinek je zpravidla všestrannější pro 
bližší podobu s potravou a zároveň tyto extrakty 
výrazně nepřekračují výživová doporučení;• příjem velkých dávek (výrazně vyšších než doporu-
čených denních dávek) antioxidačních vitaminů aj. 
antioxidantů je neúčinný nebo potenciálně škodlivý;• racionální aplikace antioxidantů by měla být zalo-
žena na znalosti oxidačně-redukčního potenciálu 
těchto látek a jejich oxidačních produktů, na zna-
losti jejich možných vedlejších účinků, na pova-
ze jejich látkové přeměny v lidském organismu 
a na jejich dostupnosti pro cílové tkáně, ve kte-
rých je antioxidační intervence žádoucí;• laboratorně stanovená tzv. celková antioxidační 
kapacita plazmy a celková antioxidační kapacita 
potravin jsou nevěrohodnými ukazateli jak sku-
tečné saturace organismu antioxidanty, tak reálné 
schopnosti potravin ovlivňovat antioxidační obra-
nyschopnost jejich konzumenta (velký podíl viny 
mají stále nedokonalé metody stanovení);• ne všechny látky všeobecně řazené mezi antioxi-
danty mají jednoznačný příznivý účinek založený 
na antioxidačních vlastnostech, příkladem jsou 
karotenoidy zejména betakaroten s kontroverzní 
antioxidační aktivitou. 
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Abstract
A few years ago, a hypothesis of oxidative stress 
caused by overproduction and activity of reactive and 
free radical oxygen, nitrogen and chlorine species was 
formulated. Oxidative stress is supposed to be an initi-
ating and stimulating factor of many serious diseases. 
Therefore, food antioxidants are considered as means 
of prevention and suppression of oxidativelly conditi-
oned illnesses. However, massive and uncontrolled  
use of antioxidant vitamins and another substances, 
now widespread in the general public, raises doubts 
about effectiveness and health safety of such practi-
ces. New knowledge arising from epidemiological 
and, particularly, from experimental studies show that 
excessive doses of antioxidants are ineffective and 
can be harmful. Surprisingly, reactive oxygen species 
play an essential role in the intracellular signal trans-
duction and, in this sense, are unavoidable.
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Abstrakt
Byly provedeny analýzy vývoje cen potravin, parity 
kupní síly a porovnání úrovně cen v ČR s okolními 
státy. Z propočtů vztahu cen k minutové mzdě vyplý-
vá, že ceny u většiny srovnávaných potravin a nápojů 
byly v roce 2012 značně nižší než v roce 1989. Výjimku 
tvořilo jen konzumní mléko. Nejvyšší rozdíly ve pro-
spěch kupní síly v roce 2012 byly u tzv. „luxusních“ 
potravin. Stejný trend vychází i z propočtů podle čis-
tých měsíčních příjmů. Ze srovnání cen (vyjádřených 
minutami práce) v ČR a sousedních státech vyplývá, 
že nižší ceny než v ČR jsou v Německu a Rakousku 
a vyšší v Polsku a na Slovensku. Konkrétní ceny po-
travin jsou však ve všech sledovaných státech vyšší. 
Je zřejmé, že nejdůležitější roli při porovnání parity 
hraje úroveň mezd (v ČR jsou mzdy podstatně niž-
ší než v Německu a Rakousku a naopak vyšší než 
v Polsku a na Slovensku).
 

Úroveň spotřebitelských cen potravin a nápojů je 
velmi frekventovaným tématem jak odborných, tak 
i laických debat. Je to pochopitelné, zejména vzhle-
dem k relativně vysokému podílu zastoupení potra-
vin a nápojů ve spotřebním koši. Právě úroveň a vý-
voj spotřebitelských cen potravin a nápojů výrazně 
ovlivňuje infl aci i kupní sílu obyvatelstva. 

Analýza a hodnocení vývoje spotřebitelských 
cen je nepochybně důležitým nástrojem pro ekono-
mické úvahy, hladina cen konkrétních potravin a ná-
pojů však není zdaleka tak významným a vypovída-
jícím faktorem jako vývoj parity kupní síly, tj. vývoj 
cen v porovnání s vývojem příjmů. Také srovnání 
úrovně spotřebitelských cen v ČR s dalšími státy je 
z tohoto hlediska velmi důležitým ukazatelem.

Z výše uvedených důvodů jsme se touto téma-
tikou podrobně zabývali. Vypočítali, analyzovali 
a hodnotili jsme vývoj parity kupní síly mezi roky 
1989 a 2012. Rovněž jsme vypočítali a srovnávali 
úroveň parity kupní síly mezi ČR a sousedními státy 
(Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko).

Metodika
1. Zdrojem pro porovnání vývoje a vzájemného 

vztahu cen potravin a příjmů v ČR za rok 1989 
a 2012 byla následující data:

• průměrné spotřebitelské ceny potravin (1).
• průměrné hrubé měsíční mzdy, resp. čisté měsíč-

ní příjmy přepočtené na 1 člena domácnosti (2,3).
Použití dat o hrubé mzdě i čistých příjmech s se-

Relace spotřebitelských cen potravin 
a nápojů v ČR a sousedících státech
Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková, Ing. Helena Sekavová, ÚZEI

bou nese určité problémy. Zejména se jedná o srov-
natelnost průměrné hrubé měsíční mzdy. Údaje 
o průměrné hrubé mzdě v letech 19891 a 20122 ne-
jsou z důvodu změny metodiky zjišťování od roku 
2000 plně srovnatelné, mají pouze informativní cha-
rakter. Data z rodinných účtů jsou srovnatelná, jde 
však o přepočet příjmů na 1 člena domácnosti a do-
šlo k výrazné změně podílu příjmu ze závislé činnosti.

Rozdíl mezi paritou kupní síly v roce 1989 a 2012 
jsme vypočetli jak z hrubé měsíční mzdy, tak i z čistých 
měsíčních příjmů. Kromě toho jsme vypočetli cenovou 
úroveň potravin, resp. nápojů v roce 1989 a 2012 vzta-
hem cen ke mzdě (časové vyjádření ceny)3. 

2. Pro srovnání parity kupní síly mezi ČR a sou-
sedními státy (Německo, Rakousko, Polsko, 
Slovensko) byla použita následující data:

• Spotřebitelské ceny potravin. Byly převzaty ze 
studií Evropské komise (4), které zahrnují ceny 
vybraného sortimentu potravin. V případě dat 
z Německa bylo u některých potravin nutné pou-
žít spotřebitelské ceny z jiného zdroje (5), proto-
že ve studii EK nebyly k dispozici.

• Průměrné mzdy v daných zemích. Použili jsme 
data ze statistiky OECD, kde jsou uvedeny mzdy 
pro všechny státy v národních měnách. Pro pře-
počet na EUR jsme zvolili průměrné roční kurzy 
měn zemí nepoužívajících euro.

Rovněž jsme analyzovali vývoj spotřebitelských 
cen i cen vyjádřených v minutách ve sledovaných 
zemích za období 2008-2011. Trendy v cenovém vý-
voji jednotlivých zemí jsme hodnotili ve vztahu k ČR.

VÝSLEDKY ŘEŠENÍ
1. Analýza vývoje cen a parity kupní síly 

v ČR mezi roky 1989 a 2012
Ve výsledcích výpočtů se výrazně odráží skuteč-

nost, že cenová hladina potravin se v roce 2012 proti 
roku 2011 značně zvýšila4. Přesto z propočtů vztahu 
cen k hodinové mzdě v roce 1989 a 2012 vyplývá, 
že cena v minutách byla v roce 2012 u většiny srov-
návaných potravin a nápojů nižší. 

Výjimkou je konzumní mléko, u něhož byla cena 
v minutách v roce 2012 nepatrně vyšší. Konzumní 
mléko patří do potravinové skupiny mléko a mléčné 
výrobky, kde byla v roce 1989 nejvyšší záporná daň 
z obratu (činila 79,8 %), a tedy i velmi nízká spotřebi-
telská cena. Kromě toho byl obalový materiál u kon-

  

1 Průměrná měsíční mzda pracovníků ve státním a družstevním sektoru. 
2 Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance.
3 Cena vyjádřená v minutách práce vynaložené na zakoupení výrobku představuje míru dosažitelnosti daného výrobku. 
4 Důvodem vysokého růstu cen potravin bylo především promítnutí zvýšení DPH při současném značném zvýšení dovozních cen potravin.
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zumního mléka v roce 2012 nesrovnatelně dražší 
(tetrapack, plastové lahve apod.) než v roce 1989.

U všech ostatních vybraných potravinářských 
výrobků byla potřeba odpracovaných minut v roce 
2012 podstatně nižší než v roce 1989. 

Nejvyšší rozdíly ve prospěch kupní síly v roce 
2012 byly u potravin tzv. „luxusních“, kam patří (a ze-
jména v roce 1989 patřila) káva (jen 8,4 % z časové-
ho vyjádření ceny v roce 1989) a čokoláda (20,8 %). 

Dále se jedná o alkoholické nápoje, zejména 
víno (27,3 %) a rum (28,1 %). Rovněž výrazně méně 
času jsme v roce 2012 museli pracovat na nákup 
1 kg kuřat (24,8 %) a vepřového masa (28,2 %). 

Také u vajec (35,5 %), cukru (36,1 %), másla (40,4 %), 
hovězího masa (51,7 %) a párků (53,7 %) byl podíl od-
pracovaných minut nutných na jejich nákup v roce 2012 
nižší než v roce 1989. Relativně nejnižší rozdíl mezi časo-
vým vyjádřením ceny v roce 2012 a 1989 byl u brambor 
(79,2 %), pšeničného pečiva (77,7 %) a chleba (61,8 %).

Z analýzy vyplývá, že ceny potravinářských vý-
robků byly v roce 1989 pro naše obyvatele podstatně 
vyšší (vzhledem k jejich příjmům) než v roce 2012. 
Stejný trend vychází jak z propočtů podle průměrné 
hrubé měsíční mzdy,tak i podle čistého měsíčního 
příjmu na 1 osobu domácnosti. 

Výpočty z průměrných hrubých mezd jsou doku-
mentovány v grafu na této straně.

2. Srovnání parity v Německu, Rakousku, 
Polsku a na Slovensku s paritou v ČR

Ze srovnání cen (vyjádřených minutami práce 
potřebnými pro jejich nákup) v ČR a sousedních 
státech vyplývá, že nejnižší ceny jsou v Německu. 

Nejvýraznější rozdíly mezi ČR a Německem jsou 
u mléka, kuřat, cukru, másla, vajec, piva, mrkve, 
jablek, brambor a sýrů (Gouda). U těchto potravin 
je cena vyjádřená v minutách v Německu minimálně 
o 50 % nižší než v ČR. 

Také v Rakousku je většina cen vyjádřených 
v minutách práce potřebných pro jejich nákup nižší 
než v ČR. Vyšší cena vyjádřená v minutách je jen 
u chleba. 

Naopak výrazně vyšší ceny ve srovnání s ČR 
jsou v Polsku a na Slovensku. V Polsku je většina 
potravin podstatně dražších, výjimkou je cena kuřat 
(v Polsku nižší) a cena vepřových řízků, která je v ČR 
i Polsku téměř stejná. Podobně je tomu i ve srovnání 
cen se Slovenskem; jedinou položkou, kde je nižší 
cena na Slovensku, je pivo.

Výsledky této analýzy jsou uvedeny v grafu na str. 
136.

Ovšem z porovnání konkrétních spotřebitel-
ských cen vybraných potravinářských výrobků vy-
plývají odlišné výsledky. Spotřebitelské ceny jsou 
v Německu i Rakousku výrazně vyšší než v ČR. Jen 
u másla, kuřat a mléka jsou ceny v Německu niž-
ší než v ČR. V Rakousku jsou ceny výrazně vyšší 
u všech sledovaných potravin. Rovněž spotřebitel-
ské ceny v Polsku jsou vyšší než v ČR a ještě výraz-
nější rozdíl je v porovnání se Slovenskem. 

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že nejdůleži-
tější a základní roli při porovnání parity hraje úroveň 
mezd. V ČR dosahovala hrubá mzda jen asi 36 % 
mzdy v Německu, ve srovnání s Rakouskem byla 
mírně nad úrovní 32 %. Naproti tomu mzda v ČR 
byla vyšší než v Polsku (jen 77,1 % mzdy v ČR) 
a na Slovensku (91,8 %). 
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Z analýzy vývoje cen (2008-2011) je zřejmé, 
že nedošlo k výraznému zvyšování cen. Ovšem 
při zhodnocení vývoje cen od roku 2009, kdy do-
šlo k poklesu cen, je viditelný jejich růst. V ČR 
spotřebitelské ceny vzrostly u téměř všech po-
travin, na Slovensku i v Polsku došlo k ještě vý-
raznějšímu zvyšování cen. Naopak v Německu 
a Rakousku není podstatný rozdíl mezi vývojem 
cen v letech 2011/2008 a 2011/2009. 

V postsocialistických státech ceny v roce 2008 
velmi silně reagovaly na signály přicházejících 
ekonomických problémů. V roce 2009, kdy se 
situace na mezinárodním trhu poněkud uklid-
nila, došlo k poklesu většiny cen v ČR, Polsku 
i na Slovensku. Z toho je patrné, že ekonomika 
těchto zemí velmi výrazně reaguje na hospodář-
ské problémy a mezinárodní ekonomické výky-
vy zvyšováním spotřebitelských cen (na rozdíl 
od Německa a Rakouska).

Vývoj parity, tj. ceny vyjádřené v odpracovaných 
minutách, byl ve sledovaném období poněkud od-
lišný. Ceny vyjádřené v odpracovaných minutách 
mezi roky 2011/2009 téměř stagnovaly v Rakousku, 
velmi mírně se zvyšovaly v Německu, ale i v ČR. 
Podstatně vyšší růst cen vyjádřený v minutách byl 
na Slovensku a v Polsku. Ve všech státech je pa-
trný výrazný vliv vývoje mezd na cenu vyjádřenou 
v minutách práce. V důsledku toho, že jsou mzdy 
v Německu a Rakousku podstatně vyšší, je cena vy-
jádřená v minutách v těchto zemích podstatně nižší. 
Z uvedené analýzy je zřejmé, že vyšší nebo nižší 
časová cena je dána především rozdílnou životní 
úrovní obyvatel toho kterého státu.
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Abstract
There were carried analyzes of food prices develop-
ment, purchasing power parity and comparison of 
price levels in the Czech Republic and neighboring 
countries. According to the calculations of relation-
ship of prices to the minutes wage shows that prices 
with most of compared foods and beverages in 2012 
were considerably lower than in 1989.An exception 
was only drinking milk.The highest differences in 
favor of purchasing power in 2012 were so-called 
„luxury“ foods. The same trend proceeds also cal-
culations based on net monthly income.The compa-
rison of the prices (expressed in minutes of work) 
in the Czech Republic and neighboring countries 
shows that lower prices than in the Czech Republic 
are in Germany and Austria and higher in Poland 
and the Slovak Republic. Specifi c food prices, ho-
wever, are in all monitored states higher. It is clear 
that the most important role when comparing parity 
performs wage levels (in the Czech Republic wages 
are signifi cantly lower than in Germany and Austria, 
and higher than in Poland and the Slovak Republic).

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

mouka vepřové řízky kuře mléko gouda vejce jablka mrkev cukr pivo

Počet minut, které musel průměrný spotřebitel pracovat na nákup 1 kg (l) 
potraviny (nápoje) v roce 2011 ve vybraných evropských zemích 

 

ČR Německo Rakousko Polsko Slovensko



Výživa a potraviny  5/2013

Výživa a potraviny  5/2013

137

MAXI
Jistota nejnižších cen na trhu

Představujeme Vám naše výrobky se značkou                  
Maxi – vyžádejte si značku Maxi.

Značka Maxi Vám garantuje nejnižší ceny nápojů.

Nápoje Maxi Vám garantují výtěžnost 25 – 40 litrů 
nápoje z 1 balení.

Značku Maxi naleznete v našem sortimentu mezi 
skupinou čajů Maxi, studených nápojů Multivitamin 
Maxi nebo koncentrátů Maxi Limo.

Pokud i Vy musíte v roce 2013 šetřit finance, je tady  
pro Vás naše značka Maxi.

SNÍŽÍ NÁKLADY

BEZ ASPARTAMU

VYSOKÁ VÝTĚŽNOST

C E N A Z D R AV Í K VA L I TA

O v o c n é  č a j e
a  k o n c e n t r á t y

www.limonie.cz
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Abstrakt
Cronobacter spp., dříve Enterobacter sakazakii je 
bakterie způsobující onemocnění novorozenců, 
malých dětí a dospělých lidí s oslabenou imuni-
tou. Zdrojem onemocnění je kontaminace potravy, 
tato musí být zcela vyloučena v případě mléčných 
náhražek pro kojence a u přípravků dětské výži-
vy. Studie dosud provedené v ČR ukázaly absenci 
Cronobacter spp. v mléčných náhražkách a dětské 
výživě, sporadickou přítomnost Cronobacter spp. 
v řadě potravin a zvýšený výskyt v koření a instant-
ních výrobcích. Nejvyšší výskyt této bakterie byl 
ve vzorcích prachu z vysavačů z domácností, což 
naznačuje možnost sekundární kontaminace po-
travy při její přípravě.

Cronobacter spp., dříve Enterobacter sakazakii 
je bakterie z čeledi Enterobacteriaceae zastoupe-
ná sedmi druhy (C. sakazakii, C. malonaticus, C. 
turicensis, C. muytjensii, C. dublinensis, C. univer-
salis, C. condimenti), z nichž C. sakazakii, C. ma-
lonaticus a C. turicensis jsou pathogenní. Infekce 
způsobené touto bakterií postihují dospělé i děti, 
předmětem soustředěné pozornosti se však stala 
zejména skutečnost, že Cronobacter spp. je příči-
nou onemocnění novorozenců s vysokou úmrtnos-
tí, 40–80 % (1,2). Doba mezi příznaky onemocně-
ní a smrtí je navíc krátká (několik hodin) a jedinci, 
kteří onemocnění přežijí často trpí neurologickými 
poruchami. Cronobacter spp. byl zjištěn v řadě po-
travin, nejzávažnější je však jeho možná přítomnost 
v mléčných náhražkách pro kojence a v produktech 
pro dětskou výživu. Z toho důvodu vydala Evropská 
komise v roce 2005 nařízení č. 2073/2005 a ná-
sledně nařízení č. 1441/2007 o mikrobiologických 
požadavcích na potraviny. Z něj plyne požadavek 
sledovat přítomnost E. sakazakii (tj. Cronobacter 
spp. dle nového označení) v sušené dětské výživě 
a v přípravcích pro kojence do věku 6 měsíců. Naří-
zení se vztahuje na produkty v tržní síti během jejich 
záruční doby a je vyžadována absence E. sakazakii 
ve vzorku hmotnosti 10 g. Předepsaná metoda de-
tekce bakterie je daná normou ISO/TS 22964, která 
je v ČR dostupná jako ČSN P ISO/TS 22964 „Mléko 
a mléčné výrobky – Průkaz Enterobacter sakazakii“, 
účinná od roku 2006. Metoda zahrnuje předmnožení 
bakterie v neselektivní tekuté půdě, výsev na selek-
tivní chromogenní agar a potvrzení identity isolátů 
biochemickými testy.

Přítomnost pathogenní bakterie 
Cronobacter spp. v potravinách 
z obchodní sítě a ve vzorcích z prostředí
Prof. Ing. Milan Marounek, DrSc., Ing. Věra Mozrová
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Česká zemědělská universita v Praze

Výsledky rozsáhlého sledování výskytu Crono-
bacter spp. v potravinách na českém trhu zveřejnili 
Hochel a kol. (3), kteří uvádějí 52 nálezů této bakterie 
v 399 vzorcích potravin. Pathogen nebyl nalezen v 8 
vzorcích mléčné náhražky pro kojence a v 10 vzor-
cích dětské výživy, ani v pasterovaném mléce. Dva 
nálezy byly v 20 vzorcích sušeného mléka, 8 v 53 
vzorcích cereálií, 14 v 104 vzorcích koření a 14 v 34 
vzorcích semen (mák, dýně, sezam). Za zmínku také 
stojí přítomnost Cronobacter spp. v instantní čočko-
vé polévce (6 pozitivních nálezů v 10 vzorcích). Uve-
dené sledování se uskutečnilo v rámci grantu GA 
ČR č. P503/10/0664.

Tentýž grant umožnil i další sledování přítomnosti 
Cronobacter spp. v potravinách z české obchodní 
sítě s doplněním o analýzu vzorků z mléčné farmy 
a vzorků prachu z vysavačů, tj. z běžného prostře-
dí kde se pokrmya nápoje připravují. Cronobacter 
spp. nebyl nalezen v 10 vzorcích mléčné náhražky 
pro kojence ani ve 4 vzorcích dětských přesnídávek. 
Pouze 1 nález byl zaznamenán v 45 vzorcích zeleni-
ny (špenát), zato bylo 6 nálezů ve 40 vzorcích cukro-
vinek tuzemského původu a 7 nálezů v 31 vzorcích 
koření (bazalka, dobromysl, pepř, bobkový list, grilo-
vací koření), rovněž 3 v 6 vzorcích instantního čaje. 
Na mléčné farmě bylo odebráno a analyzováno 36 
vzorků (stěry stájového prostředí, dojnic, krmivo, 
vzorek netržního mléka), žádný Cronobacter spp. 
však nebyl nalezen. Nejčastěji byla hledaná bakte-
rie nalézána ve vzorcích prachu z vysavačů: celkem 
52 nálezů v 140 vzorcích. Původ vzorků prachu uvá-
dí následující tabulka:

Původ vzorků Počet Positivní nálezy (%)
Domácnosti 85 32
Restaurace 20 65
Ubytovny 20 50
Úřady 5 40
Sklady 3 0
Mateřské školky 7 0

Je patrné, že četnost výskytu pathogena v do-
mácnostech byla nižší než v prostorách s větším 
pohybem lidí, jako jsou např. restaurace. Během 
sledování byly v potravinách identifi kovány i pří-
buzné pathogenní či podmíněně pathogenní bakte-
rie E. pyrinus, E. nimipressuralis a E. intermedius. 
Cronobacter spp. představuje nebezpečí nejen pro 
novorozence a malé děti s dosud nevyvinutým imu-
nitním systémem, ale i pro dospělé lidi s imunitním 
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systémem oslabeným vlivem věku nebo onemoc-
nění. Dle statistiky FAO/WHO (4) infekce zdravých 
dospělých lidí je běžná, vzhledem k mírnému prů-
běhu je však přehlížena. Cronobacter spp. je bak-
terie, která se nachází v nejrůznějších prostředích, 
s výjimečnou schopností přežívat v suchém pro-
středí (5). Tím se vysvětluje častý výskyt v koření, 
instantních produktech, cukroví a zejména v pra-
chu z vysavačů. Nabízí se otázka, zda kontamina-
ce potravy nemůže nastat druhotně, až během její 
přípravy. V předchozí práci jsme ukázali, že k in-
hibici bakterie postačuje vystavení teplotě 50 °C 
v kombinaci s působením 1 g/l monoglyceridu ky-
seliny kaprylové, což je meziprodukt štěpení lipidů, 
vůči němuž nejsou hygienické námitky (6). Mono-
glycerid kyseliny kaprylové (monokaprylin) působí 
i proti dalším pathogenním bakteriím, které mohou 
kontaminovat potraviny, salmonelám a Escherichia 
coli. Perspektivní možností by mohlo být použití 
antimikrobiálních látek z rostlin.
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Obr. 1.  Elektronoptický snímek bakterie Cronobacter ma-
lonaticus DSM 3148 (6).
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Abstract
Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii)
are pathogens that are linked with infections in neo-
nates and immunocompromised persons. Crono-
bacter spp. have been detected in a variety of foods. 
The contamination of infant food is life-threatening, 
thus not acceptable. Studies that have been carried 
out in the Czech Republic showed that Cronobacter 
spp. were absent in milk powdered formula but pres-
ent sparsely in various other foods. The incidence of 
Cronobacter spp. in instant and powdered products 
and spices was higher than in other foods. A high 
frequency of Cronobacter-positive samples was ob-
served in samples of dust from households and res-
taurants. This suggests that the recontamination of 
foods may occur during food preparation.
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Supermarkety 
zaměstnávají 
odborníky na výživu 

Registrovaní dietetici (v ČR tomu odpovídá  nutriční terapeut) jsou 
pro některé obchodní řetězce nepostradatelnou součástí personální 
struktury. Výživa a správný výběr potravin se pro zákazníky stává stá-
le významnější. Řetězec marketů Hy-Vee v americkém Moline zaměst-
nává registrované dietetiky téměř v každém ze svých 235 obchodů. 
Trend se rozšiřuje i do dalších okolních řetězců, které se díky této služ-
bě dostávají v širokém výběru obchodů s potravinami na přední mís-

ta návštěvnosti. Náplň práce 
odborníků na výživu je široká. 
Nabízí zákazníkům konzultace 
přímo při nakupování, provází 
je mezi pulty a učí je vybírat si 
zdravé a pro ně vhodné potra-
viny, pořádají také předváděcí 
akce a lekce vaření, přednáší 
o výživě ve školách, podnicích 
a na veřejných akcích, spo-
lupracují s prodejci, podílí se 
na zakládání veřejných zahrá-
dek, hodnotí potraviny z nutrič-
ního hlediska, na webové strán-
ky obchodního řetězce vyvěšu-
jí informace z oblasti výživy, vy-
tváří brožury a letáčky o výživě, 
pořádají edukační programy 
o nemocech souvisejících s vý-
živou (např. diabetes, srdeční 

choroby). Zákazníci si uvědomují, že pro uchování zdraví a dobré kon-
dice sehrává strava a správná výživa významnou roli. V obchodech 
proto služby těchto odborníků na výživu plně využívají. Řetězce navíc 
zaznamenávají zvýšený prodej „zdravějšího“ zboží a výrobci potravin 
zvou odborníky na své konference. Vše je důsledkem toho, že úloha 
dietetiků  v obchodních řetězcích vzrůstá, stejně tak i jejich práce je 
společností více ceněna a uznávána.

http://www.nytimes.com/2012/08/25/business/dietitians-pay-off-for-
supermarkets.html?_r=0
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