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OBSAHKvalita potravin a názorové hrátky
Kvalita potravin je mediálně vděčné téma. Každý z nás má vlastní zku-

šenosti se stravováním, s výběrem „zdravých“ či naopak údajně škodli-
vých potravin. Kromě toho se s časem rozšiřují poznatky o výživě a po-
travinách, mění se některé technologické postupy a vznikají nejrůznější 
potravinové mýty. Veřejnost volá po kvalitních a levných potravinách, 
což lze těžko realizovat v praxi. Buď jedno nebo druhé. Ono to není 
s kvalitou potravin jednoduché. Názorový galimatyáš pro nepoučeného 
laika vzniká při střetu odborných názorů s nabídkou pseudologických 
doporučení „lidových vědců“ či výživově investigativních novinářů.

Co to ta kvalita potravin vlastně je? Jedná se o ekonomický termín, 
který vyjadřuje stupeň naplnění potřeb vůči nějakému standardu. Je 
tedy třeba si uvědomit, že kvalita není absolutní veličina, ale hodnota 
poměrná. Většinou lze na kvalitu pohlížet z několika hledisek a proto má 
kvalita potravin i několik různých složek. Potravina musí být jednoznač-
ně bezpečná (hygienická kvalita), je zdrojem nutričních látek (kvalita 
nutriční), musí chutnat (kvalita senzorická), neměla by mít problémy při 
zpracování (kvalita technologická) a v neposlední řadě se vyžaduje, 
aby byla pro budoucího zákazníka i srozumitelně označena (kvalita in-
formační).

Některé hodnoty kvality potravin jsou předepsány potravinovou le-
gislativou. Ta má chránit spotřebitele potravin před zdravotními riziky 
(požadavek na hygienickou kvalitu) a před ekonomickou újmou (srozu-
mitelné informace). Spotřebitel ale není chráněn před svými vlastními 
výživovými omyly.

A právě v této fázi dostávají prostor různé mýty či neopodstatněné 
spekulace. Příkladem může být poukaz na zhruba dvoutisícovou izolo-
vanou populaci špatně přístupného ostrova Tokelau (jižní Pacifi k), která 
se po řádění cyklonu v r. 1966 rozdělila na dvě zhruba stejné silné po-
pulační skupiny: původní „ostrovany“ a „emigranty“ na pevninu. Sledo-
vání nutričního stavu ukázalo, že ostrované se nadále prezentovali jako 
zdravá populace, ale emigranti po určité době podléhali civilizačním 
chorobám. Autoři šetření z toho usoudili, že průmyslová výroba potra-
vin škodí zdraví. Položme si ale otázku, byly–li obě skupiny shodné 
nejen geneticky, ale i  spotřebně?  Byly shodné i z hlediska fyzického 
zatížení?

Pro usnadnění volby potravin byly schváleny v rámci evropského 
potravinového práva výživová a zdravotní tvrzení. Výživová tvrzení in-
formují konzumenta o tom, zda potravina je zdrojem určitých nutrientů 
nebo naopak má snížený obsah látek nežádoucích. Pokud potravina 
prokazatelně přispívá ke konkrétnímu zdravotnímu benefi tu, pak se jed-
ná o zdravotní tvrzení; v tomto případě je povinnost uvést dávkování 
potraviny, aby bylo dosaženo zmíněného benefi tu. Důležité je, že obě 
tvrzení musí být doložena vědeckým důkazem.

Odborníkům ve výživě se vytýká, že každou chvíli hlásají něco jiného. 
Je to možná tím, že množina výživových expertů je velmi pestrá a pro 
nepoučené laiky zahrnuje i výživové konjukturalisty. Na otázku, zda 
dokáže věda popsat zdravé jídlo, se musí napřed stanovit, pro kterou 
kategorii obyvatelstva a pro jakou zátěž. O správné stravě nelze hla-
sovat a nerozhoduje síla hlasu. Rozhoduje síla argumentů očištěných 
od výživářských „plev“.
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Semena máku jsou tradiční surovinou národních kuchyní zemí bývalého 
Rakousko-Uherska, Německa a zemí východní Evropy. Mák je zcela mi-
mořádným zdrojem vápníku, ve 100 g je obsaženo až 1400 mg, tedy více, 
než je denní potřeba. Makový závin (na titulní straně) je velmi oblíbeným 
moučníkem u nás, v Polsku i na Ukrajině.
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Původní práce

Abstrakt
Nutriční poradenství je podpůrný proces, který se vy-
značuje spoluprací mezi poradcem a klientem. Zájem 
lidí o zdravý životní styl a zdravé stravování má v sou-
časné době stoupající tendenci. Reakcí na tuto skuteč-
nost je zakládání různých poraden zaměřených na vý-
živu člověka. První část článku je zaměřena na význam 
nutričního poradenství a rozdíly mezi nutričním porad-
cem a terapeutem. Další oddíl obsahuje hodnocení vy-
braných poraden v Brně. 

Úvod
Nutriční poradenství (výživové) je proces, při kterém 

poradce poskytuje svému klientovi individualizovanou 
nutriční péči. Cílem poradenství je ovlivnit klientovo 
chování (nebo stav) v pozitivním směru. Všechny změ-
ny, provedené během poskytování nutričního poraden-
ství, by měly mít trvale udržitelný charakter.  

Klienti nejčastěji vyhledávají nutriční poradenství 
za účelem redukce hmotnosti. Dle nejnovějších průzku-
mů má v České republice zvýšenou tělesnou hmotnost 
téměř 50 % dospělých a 13 % dětí [1]. Z těchto poznatků 
lze vyvodit, že můžeme v blízké budoucnosti očekávat 
větší uplatnění tohoto oboru. Dnes je mezi lidmi popu-
lární zabývat se správným životním stylem. Na to rea-
govalo mnoho subjektů, které nabízejí různá výživová 
poradenství. Avšak většinou se jedná o výživové po-
radce bez odpovídajícího vzdělání. Tito poradci často 
nabízí různé doplňky stravy či potraviny pro zvláštní 
výživu, kdy jediný cíl poradce je zisk z prodeje těchto 
produktů.

Defi nice nutričního poradenství
Cílem nutričního poradenství je změnit stravovací ná-

vyky a postoje klientů, které přispívají ke zlepšení jejich 
zdravotního stavu a ke snížení rizika vzniku chronic-
kých onemocnění. Výživové poradenství je podpůrný 
proces, který se vyznačuje spoluprací mezi poradcem 
a klientem. Nutriční poradenství se uplatňuje v nemoc-
nicích, střediscích pro dlouhodobou péči, ve wellness 
programech, sportovním poradenství či soukromých 
praxích. Velice důležitou roli zde hrají rozsáhlé znalosti 
o výživě, ale také dobré psychologické dovednosti te-
rapeuta [2, 3].

Hodnocení nutričního poradenství
Bc. Veronika Volavá, Mgr. Sylva Šmídová, MVDr. Halina Matějová 
Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nutriční poradce a nutriční terapeut
V České republice může být nutričním poradcem té-

měř kdokoliv. Výživové poradenství je volnou živnos-
tí. To znamená, že jej může provozovat každý, kdo si 
pořídí živnostenský list. V důsledku toho se poradcem 
na výživu může stát i osoba, která absolvuje krátký, 
často pouze víkendový výživový kurz nebo fi remní ško-
lení. V České republice však existuje řada možností, jak 
se stát erudovaným odborníkem na tuto oblast - nutrič-
ním asistentem nebo terapeutem. 

Na provozování ambulance nutričního terapeuta jsou 
kladeny vyšší nároky (v porovnání s poradenstvím jako 
volnou živností). Podle zákona o zdravotních službách 
musí být ambulance nutričního terapeuta technic-
ky a věcně vybavena. Dále je nutné podat si žádost 
na krajském úřadě o speciální živnostenský list vázaný 
na vzdělání. 

Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání 
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdra-
votnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 
souvisejících zákonů jasně defi nuje pojem nutriční asi-
stent či terapeut [4].

 
Význam nutričního poradenství

Typů nutričních poraden je v dnešní době hodně 
a nabídka se stále rozrůstá. Cílem poradenství je 
pomoci klientovi při řešení jeho nutričních problémů. 
Ať se jedná o úpravu celkového životního stylu, 
stravovacích návyků či řešení současného zdravotního 
stavu. Dalším cílem nutričního poradenství je podpořit 
znalosti klienta v oblasti správné výživy, tedy podpořit 
jeho informovanost, a také naučit klienta správně 
se rozhodovat a rozvíjet jeho soběstačnost při 
cestě za jeho cílem. Odborníci pracující v nutričním 
poradenství by měli svého klienta podporovat, 
motivovat a povzbuzovat [5]. Neméně důležité v rámci 
tohoto poradenství je i zohlednění socioekonomických 
možností klienta [6].

Materiál a metodika
Hlavním cílem praktické části práce bylo porovnat 

vybrané nutriční poradny v Brně. Zaměřili jsme se  
na komerční poradny. Nejprve byla zmapována nabídka 
v oblasti nutričního poradenství a následně bylo vybráno 
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5 konkrétních poraden. Poradny byly vybrány tak, aby 
odpovídaly široké nabídce v Brně. Dalším kritériem byla 
jedinečnost poradny, tzn., že každá poradna měla být 
něčím ojedinělá.

Celkové hodnocení bylo provedeno pomocí pa-
sportizace (činnosti směřující k získání komplexního 
souboru ověřených informací). Bylo hodnoceno 6 zá-
kladních kritérií a byla použita pětistupňová číselná 
klasifi kace (1 = výborný, 5 = nedostatečný). Známky 
za jednotlivé typy úkonů byly zprůměrovány a nako-
nec uvedena celková známka a pořadí poradny. Hod-
noceny byly tyto úkony:

1. Odběr anamnézy a zjišťování stravovacích ná-
vyků. Hodnotí se, jak dlouho a do jaké hloubky se 
věnoval poradce zjišťování anamnestických údajů. 
Dále se zde hodnotí, jak probíhalo zjišťování stra-
vovacích návyků klienta, popřípadě hodnocení 
jídelníčku klienta. 

2. Antropometrická měření a obsluha přístroje na mě-
ření tělesného složení. Hodnotí se, zda byla provede-
na nějaká antropometrická měření a pokud ano, tak se 
hodnotí správnost provedení antropometrických me-
tod. Druhou část známky tvoří posouzení správnosti 
manipulace s měřicím přístrojem. Hodnotí se také to, 
zda poradce klientovi vysvětlil, jak přístroj funguje a zda 
klienta seznámil se zásadami, které se musí dodržovat 
před a při měření na analyzátoru. Součástí je i hod-

 nocení dodržování hygienických zásad při měření.
3. Prostředí poradny. Posuzuje se celkový dojem 

poradny. Zejména se jedná o velikost, prosvětle-
ní, hluk, pořádek a pohodlí v místnosti. Součástí je 
i hodnocení toho, zda v poradně byly nějaké edu-
kační postery, materiály či názorné ukázkové před-
měty (například obaly od potravin).

4. Odbornost poradce. Hodnocení odbornosti po-
radce zahrnuje 3 složky. První je správnost odpo-
vědí na předem sestavené otázky, dále prokázané 
znalosti mimo stanovené otázky a celkový dojem. 

5. Komunikační dovednosti. Zde se srovnávají komu-
 nikační dovednosti jednotlivých poradců. Patří sem

verbální i neverbální vystupování, ale také ochota
zodpovídat na klientovi dotazy a celkový zájem
o klienta. 

6. Nabídka doplňků stravy. Uvádí se, zda byly na-
bídnuty nějaké doplňky stravy k zakoupení přímo 
v poradně. 

Další část praktické části byla tvořena dotazníkovým 
šetřením. Dotazník byl určen pouze pro osoby, které 
někdy využili služeb nutričního (výživového) poradenství. 
Osloveni byli muži i ženy různých věkových kategorií. 
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit nejčastější dů-
vody, které vedou klienty k vyhledání a návštěvě nutriční 
poradny. Dále se zmapovala celková spokojenost klientů 
se současnou nabídkou v oblasti nutričního poradenství. 
Průzkumu se zúčastnilo 31 respondentů z toho 21 žen 
(68 %) a 10 mužů (32 %).

Výsledky a diskuse
Zájem lidí o zdravý životní styl a zdravé stravování má 

v současné době stoupající tendenci. Reakci na tuto 
skutečnost je zakládání různých poraden zaměřených 
na výživu člověka.  

První část práce, hodnocení vybraných poraden, měla 
za cíl porovnat vybrané poradny v Brně (Tabulka 1). Pouze 
v jedné z navštívených poraden působí odborníci na vý-
živu člověka, kteří jsou oprávnění k vykonávání zdravot-
nického povolání. V ostatních poradnách působí pouze 
absolventi kurzů poradce pro výživu. Tato skutečnost se 
plně odrazila v kvalitě poskytnutých služeb. Poradenství 
v poradně s vystudovanými odborníky bylo profesionálně 
provedené. Toto poradenství bylo nejdražší, na druhou 
stranu zde bylo o klienta kvalitně postaráno. Jak cena, 
tak i doba a průběh konzultace se u různých poraden li-
šil. V ostatních 4 poradnách docházelo ze strany poradců 
k řadě dezinformací. Jednalo se například o zkomolené 
odborné názvosloví, sdělování vědecky nepodložených 
informací popisovaných jako fakta, či prezentování mnoha 
tzv. výživových mýtů. Poradci měli ve většině případů dob-
ré přesvědčovací schopnosti, někdy ovšem až na hranici 
nátlaku. Ve třech z  pěti poraden byly nabízeny ke koupi 
různé doplňky stravy. Tyto preparáty byly prezentovány 
jako nezbytná součást nutričního plánu, bez kterých vy-
toužených cílů nelze dosáhnout.

V roce 2010 byl proveden test výživových poradců pod 
záštitou MF Dnes ve spolupráci s odborníky ze Společ-
nosti pro výživu a Fóra Zdravé výživy. Bylo porovnává-
no 10 poradců z celé České republiky. Z výsledků toho-
to průzkumu vyplynulo, že drtivá většina poradců jsou 
distributoři doplňků stravy. Dále se potvrdilo, že většina 
poradců nejsou odborníci, tudíž mohou klientovi spíše 
uškodit, než pomoci. K velkým pochybením docháze-
lo při sestavování jídelníčku, poradci si dokonce často 
pletli základní odborné pojmy [7].

 1  2 3 4 5 6 CELKOVÁ ZNÁMKA CELKOVÉ POŘADÍ

NATURHOUSE 4 2 2 4 3 A 3 3
HERBALIFE 4 3 4 3 2 A 3,2 4

SLIM STYLE 5 4 4 4 4 N 4,2 5

SVĚT ZDRAVÍ 3 2 1 3 3 A 2,4 2

VIVIENTE 2 2 1 1 2 N 1,6 1

Jednotlivé body:
1. Odběr anamnézy a zjišťování stravovacích návyků, 2. Antropometrická měření a obsluha měřicího přístroje, 3. Prostředí poradny, 
4. Odbornost poradce, 5. Komunikační dovednosti, 6. Nabídka doplňků stravy.

Tabulka 1. Celkové hodnocení vybraných nutričních poraden
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Druhá část práce byla věnována dotazníkovému šet-
ření. Cílem bylo ohodnotit výživové poradenství ze stra-
ny klientů, kteří těchto služeb někdy využili. Bylo zjiště-
no, že klienti nejčastěji vyhledávají nutriční poradenství 
kvůli redukci své hmotnosti (Graf 1). Dále z průzkumu 
vyplynulo, že 42 % klientů navštívilo poradnu pouze 
1 x, 68 % respondentů uvedlo, že jim byly v porad-
ně doporučeny ke koupi doplňky stravy. V dotazníku 
byla také otázka, která zjišťovala nejčastější způsoby 
a praktiky v nutričním poradenství. Prvním nejčastějším 
způsobem je poskytnutí jídelníčku klientovi, na druhém 
místě doporučení doplňků stravy a na třetím místě dle 
dotazovaných docházelo k postupné úpravě jídelníčku 

během několika konzultací (Graf 
2). Z dotazníku dále vyplynulo, 
že 65 % klientům se jejich očeká-
vání spíše splnilo a na obdobnou 
otázku, která zjišťovala, zda klienti 
byli spokojeni s nutriční poradnou, 
zvolilo dokonce 75 % dotázaných 
kladnou odpověď. Zde se výsledky 
z pasportizace s hodnocením kli-
entů zcela rozchází. To je pravdě-
podobně dáno tím, že klienti často 
nevědí, co mají od výživového po-
radenství očekávat. Nutriční pora-
denství je nové odvětví, kde zatím 
neexistuje žádný systém pravidel, 
který by určoval, jak má péče o kli-
enta probíhat.  

Závěr 
Výživové poradenství je oblast, která není v současné 

době řešena a kontrolována, z toho důvodu není kvalita 
těchto služeb mnohdy vyhovující. V poradnách často působí 
poradci – laici, místo odborníků na problematiku výživy 
člověka. I přes tuto skutečnost již existuje několik poraden, 
které odvádí kvalitní práci. Bohužel, těchto poraden je 
méně a je o nich také méně slyšet. Výživa jako taková je 
velice významným rizikovým faktorem, který se uplatňuje 
při vzniku mnoha onemocnění. Tento fakt je velmi často 
opomíjen a výživě není přisuzován velký význam. Zájem 
o zdravý životní styl však mezi lidmi roste, vystudovaných 
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Graf 1.  Jaký byl Váš důvod, proč jste se rozhodl(a) navštívit nutriční poradnu?
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Ovoce nebo zelenina?  

D tský nápoj se sníženým 
obsahem energetické hodnoty.

• slazený pouze cukrem a steviol-glykosidy
• obsah ovocné a zeleninové š ávy dle p íchuti
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više -citron
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odborníků také přibývá, a proto je reálné, že se v budoucnu 
začne nutričnímu poradenství přikládat větší pozornost.
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Abstract
Nutrition counselling is a supportive process that is 
characterized by cooperation between counsellor and 
client. People’s interest in healthy lifestyles and healthy 
eating is currently rising tendency. In response to this 
is to establish various counselling focused on human 
nutrition. The fi rst part of the article focuses on the 
importance of the nutrition consulting and differences 
between the nutrition consultant and dietetian. The next 
part contains the evaluation of the selected advisory 
centres in Brno. 
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Graf 2.  Vyberte, prosím, jakým způsobem probíhalo poradenství.
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Mají vegetariáni deficit vitaminu B12? 

Vitamin B12 se nachází pouze ve stravě živočišné-
ho původů. Vegetariáni (více či méně striktní) jsou 
tedy ohroženi rizikem nedostatku. Časopis Nutrition 
Reviews uveřejnil na toto téma článek shrnující po-
znatky 18 studií. Jako marker nedostatku vitaminu se 
zjišťovaly plazmatické hladiny holotranskobalaminu 
a hladiny kyseliny metylmalonové v moči nebo séru. 
Práce odhaluje poměrně závažný výskyt deficitu 
vitaminu B12 v populaci vegetariánů: byl zjištěn 28 až 
86 % u dětí, 21-41 % u adolescentů, 11-90 % u seniorů 
a 62 %  u těhotných žen, jejichž děti mají následně 
jen malou zásobu tohoto vitaminu. Ještě horší zá-
sobení vitaminem bylo zjištěno u veganů (deficit až 
u 90 % osob) a vitariánů oproti laktovegetariánům 
a laktoovo-vegetariánům. Ukázalo se, že záleží 
i na trvání diety. Deficit se objevil více u těch, kteří 
jsou vegetariány od dětství. Rasové rozdíly se 
významně neprojevily. 

Následovníci těchto výživových směrů by si 
měli nechat pravidelně vyšetřovat zásobení 
organismu vitaminem B12. Předcházet 
deficitu mohou i při vyloučení masa 
alespoň konzumací dostatečného množ-
ství mléčných výrobků, vajec a potravin 
obohacených tímto vitaminem. Nabízí 
se především obohacováním mouky 
podobně jako u kyseliny listové. Další 
možností je užívání doplňků stravy. 
Vzhledem ke špatné dostupnosti vita-
minu v doplňcích stravy se doporučuje 
dávka až 250 μg denně, tedy 100 náso-
bek RDA (doporučené denní dávky), pro 
nápravu deficitu minimálně dvojnásobné 
množství. 

Ze světa výživy
Laboratorně lze deficit vitaminu B12 zjistit průměrně 

po 2 až 4 letech dodržování vegetariánské diety. Zpo-
čátku je klinicky nespecifický (např. únava), příznaky 
mohou vznikat až po delší době. Některé projevy jsou 
však nevratné a mohou mít velmi negativní dopad 
na zdraví člověka v každém věku. Deficit bývá spojován 
se zvýšeným rizikem onemocnění srdce a defektů 
neurální trubice, snížením kostní denzity, chudokrev-
ností či zvýšenou hladinou homocysteinu v krvi. 

PAWLAK, R. et al. How prevalent is vitamin B12 de-
ficiency among vegetarians? Nutrition Reviews. 2013, 
vol. 71, issue 2. DOI: 10.1111/nure.12001.

KaD 

Sýr prevencí
zubního kazu?

Americká společnost všeobecné 
stomatologie publikovala výsled-

ky výzkumu, které naznačují, že 
konzumace mléčných výrobků je 
nejenom nezbytná pro udržení 
celkového zdraví, ale může rovněž 
působit jako ochrana proti zubnímu 
kazu. U 68 účastníků výzkumu 
ve stáří od 12 do 15 let bylo měřeno 
pH zubního plaku v ústech před 
a po konzumaci sýra, mléka a ne-
slazeného jogurtu. Bylo zjištěno, že 
čím více převyšuje pH hodnotu 5,5, 
tím menší je šance vzniku zubního 
kazu. U účastníků, kteří konzu-
movali mléko a neslazený jogurt, 
nebyly pozorovány žádné změny 
hladiny pH v ústech, u konzumentů 

sýra bylo v 10, 20 a 30 minutových 
intervalech zjištěno rychlé zvyšo-
vání hladiny pH, které naznačuje, 
že sýr má antikariézní vlastnosti. 
Podle názoru výzkumníků může 
ke zvyšování pH docházet v dů-
sledku zvýšené produkce slin při 
žvýkání, současně ale mohou růz-
né složky sýra ulpívat na povrchu 
zubní skloviny a napomáhat tak 
další ochraně zubu před působe-
ním kyselého prostředí.

http://www.rssl.com/Services/
Food/Foode-news/Edition551-600/

Edition565#56502
(kop)
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Abstrakt
Konopí seté (Cannabis sativa) se řadí mezi jednole-
té byliny původem z Číny. Je považováno za kontro-
verzní plodinu vzhledem k obsahu kanabinoidů, kde 
obsah delta-9-tetrahydrokanabinolu je v EU limitován. 
Semena konopí jsou pro obsah bílkovin, tuků a vlákni-
ny vhodná ke zvýšení nutriční hodnoty cereálních vý-
robků. V modelové studii byly testovány přídavky čes-
kých konopných produktů z loupaného a neloupaného 
semene v množství 5–20 % a konopných produktů 
z Kanady v množství 10 a 20 %. Pečivo připravené po-
dle postupu VŠCHT bylo hodnoceno spotřebitelskými 
charakteristikami (objem, tvar, devítibodový senzoric-
ký model). Ve vzorcích se smyslově přijatelnými znaky 
byl stanoven obsah bílkovin a dietní vlákniny. Konopné 
produkty lze považovat za vhodné pro fortifi kaci pe-
kařských výrobků.

Úvod
Konopí se dnes dostává do povědomí veřejnosti pře-

devším ve spojení s procesem legalizace marihuany 
pro léčebné účely. Obecně je vnímáno spíše jako droga 
ohrožující lidské zdraví. Stejně jako mák není opium, 
konopí není marihuana. Patří mezi užitkové rostliny, kte-
ré lidstvo zná a užívá tisíce let. Konec pěstování a užití 
semen konopí v ČR nastal v roce 1937, kdy byl přijat 
Marihuanový daňový zákon, který pěstování zakázal.

Konopí seté (Cannabis sativa) je nejrozšířenější bo-
tanický druh pěstovaný v mírném pásu a všechny jeho 
části jsou hospodářsky využitelné. V České republi-
ce jsou od roku 1999 povoleny dvě odrůdy – Juso 11 

a Beniko, které vy-
hovují zákonu o ná-
vykových látkách 
[1]. Obě odrůdy 
jsou pěstovány pro 
produkci přírodního 
vlákna, suché orga-
nické hmoty určené 

Původní práce

Potravinářské užití semene konopí setého
Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc., Bc. Kristýna Heroudková
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

k technickému nebo energetickému využití a na seme-
no k získání technického nebo potravinářského oleje.

 
Potravinářské užití semene konopí

Potraviny vyrobené z konopí patřily v minulosti mezi 
pokrmy obyčejných, případně chudých lidí. Pražením 
nebo rozemíláním semen se připravovala hustá kaše. 
Tradičním židovským pokrmem je ,,tzaddi“, které se 
dělá z pražených konopných semen nebo polévka „se-
mientiatka“ vařená v Polsku, Litvě a Lotyšsku na svátek 
Tří králů. Lisováním konopných semen se získává olej, 
který je vhodný do salátů, pomazánek nebo jen k peči-
vu. Vláknina obsažená v konopném semeni vyvolává 
pocit plnosti, což je užitečné při prevenci obezity. Ko-
nopná mouka je vhodná při bezlepkové dietě, protože 
neobsahuje lepek. Celá semena se přidávají do müsli 
tyčinek, sušenek, kaší nebo se mohou konzumovat jen 
opražená. Slupka změkne po zahřátí, a proto je možné 
přidávat celá semena pro ochucení vařených jídel jako 
např. těstovin, rýže nebo omáček. Loupaná semena se 
mohou použít i do nevařených pokrmů. Jejich rozmixo-
váním s vodou vzniká mléko vhodné např. pro zvýraz-
nění chuti chipsů, těstovin a tortill [1]. Konopnou mouku 
lze v množství 10-15 % přidat do pekárenských výrobků 
[2]. Použitím do lisovaných sušenek se získá příjemné 
kávově hnědé zbarvení a specifi cká příchuť [3]. Těsto-
viny s konopnými produkty z lisovaného nebo celého 
semene se vyznačují až čtyřnásobně vyšším obsahem 
vlákniny ve srovnání s pšeničnými [4].

Pro pekařské účely lze používat různé komerčně 
dostupné konopné produkty nabízené ve formě hladké 
a celozrnné mouky z loupaných a neloupaných semen 
nebo jako bílkovinné koncentráty tuzemské nebo za-
hraniční výroby. Chemické složení určuje možnosti užití 
po technologické stránce, protože výše přídavku ovliv-
ňuje zpracovatelnost těsta danou „zředěním“ lepkových 
bílkovin pšeničné mouky. 

Cílem práce bylo porovnat různé konopné produk-
ty a jejich vliv na spotřebitelskou a nutriční hodnotu 

pšeničného pečiva z laboratorních 
pokusů.

Materiál a metody
Pro všechny pekařské laboratorní 

zkoušky tvoří základ pšeničná mouka 
M1 světlá komerční výroby (fi rma Delta 
Praha). Pro přípravu kompozitní mouky 
bylo přidáno 5-20 % hladké konopné 
mouky z lisovaného semene (K1 a K2) 
nebo hladké celozrnné konopné mou-
ky (K4 z loupaného a K5 z neloupané-
ho semene) (fi rma Hemp Production Obr. 1.  Samičí rostlina a semena konopí setého
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Chraštice). Pro další experimenty byly použity kompozit-
ní mouky obsahující 10 a 20 % kanadských konopných 
produktů (Hemp oil Canada Inc). Byly testovány vzorky 
hladké a hrubé konopné mouky (KP1, KP2), konopné 
loupané semeno (KP3), neloupané konopné semeno 
s mořskou solí (KP4), 50% a 43% konopný bílkovinný 
koncentrát (KP5, KP6). Podle interní metodiky Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze byl proveden pro-
veden pekařský pokus pro kynuté pečivo. Pečivo bylo 
objektivně hodnoceno 2 h po upečení (interní postup 
VŠCHT pro měrný objem a tvar) a senzorickým panelem 
podle interního modelu VŠCHT Praha. Senzorické hod-
nocení pečiva zahrnuje tvar a vlastnosti kůrky a střídky 
pečiva a presentuje popis spotřebitelské jakosti [1]. Nu-
triční hodnocení vyjádřené obsahem bílkovin a vlákniny 
v jednotlivých vzorcích pečiva bylo provedeno podle 
platných norem (ČSN 56 01 16 a AOAC 985.29).

Výsledky a diskuse
Měrný objem i tvar pečiva z laboratorního pekařské-

ho pokusu obohaceného konopnými výrobky z tuzem-
ské produkce, lze označit za standardní bez ohledu 
na testovaný druh. Výrobky s přídavkem 5 % konopí se 
vyznačují příjemnou, kávově hnědou barvou a odstín 
střídy i kůrky se vyšším množstvím stupňuje až do tma-
vohnědé. Senzorické hodnocení lze považovat za při-
jatelné pro spotřebitele u pečiva do 10 % náhrady pše-
ničné mouky. Vyšší množství činí výrobky z chuťových 

důvodů (nahořklá příchuť) hůře přijatelné. Nepříjemný 
smyslový vjem je méně patrný v případě užití celozrn-
né konopné mouky z loupaného semene K4 (Obr. 2) 
a zmírňuje se např. vyšším obsahem cukru.

Pečivo připravené s přídavky konopných produktů 
kanadské výroby se lišilo změnami měrného objemu 
v závislosti na typu a přidaném množství. Ve srovnání 
s nefortifi kovanou pšeničnou moukou se přídavek hlad-
ké mouky (KP1) při koncentraci 10 % neprojevil změnou 
měrného objemu. Při vyšším množství došlo k průkaz-
nému poklesu této charakteristiky pečiva (o 100 ml/100 
g). Stejná tendence byla zjištěna přidáním konopné hru-
bé mouky (KP2). Pokles měrného objemu o cca 15 % 
způsobil již přídavek 10 %. Snížení měrného objemu bylo 
také zjištěno pro testované bílkovinné koncentráty z ko-
nopí (KP5 a KP6). Nejmenší objem pečiva dávají kompo-
zitní směsi s přídavkem 20 % obou koncentrátů. Pozitiv-
ní vliv ve smyslu zvýšení této charakteristiky byl patrný 
obohacením M1 celozrnnými konopnými produkty (KP3 
a KP4). Výrobky při všech přidaných množstvích měly 
vyšší objem ve srovnání s čistě pšeničnými. Při senzo-
rickém hodnocení všechny vzorky při 20% koncentraci 
přidaných konopných produktů získaly horší bodové 
skóre než při nižším přidaném množství (10 %). Pečivo 
bylo ohodnoceno hůře hlavně kvůli netypické chuti a níz-
ké klenutosti tvaru. Přídavek loupaného semene (KP3) 
při testovaných přídavcích poskytoval pečivo uspokojivé 
spotřebitelské vlastnosti stejně jako při použití tuzemské 
celozrnné mouky z loupaného semene (K4). 

Obr. 2.  Pšeničné pečivo s přídavkem celozrnné mouky z loupaného semene konopí
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Obr. 3.  Obsah bílkovin v pečivu z pšeničné mouky M1 a pe-
čivu ze směsi M1 s kanadskými konopnými produkty KP1 – 
KP6 přidanými v množství 10 a 20 %

Obr. 4.  Obsah složek vlákniny (TDF, SDF, IDF) v pečivu 
z pšeničné mouky M1 a pečivu ze směsi M1 s kanadskými ko-
nopnými produkty KP1 – KP6 přidanými v množství 10 a 20 %
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Nutriční hodnocení je popsané obsahem bílkovin 
a vlákniny v jednotlivých vzorcích pečiva. Obsah bílko-
vin podle Kjeldahla (ČSN 56 0116) a jednotlivých forem 
vlákniny (AOAC 985.29) znázorňují Obr. 3. a 4.

Nejvíce bílkovin bylo analyticky potvrzeno v pe-
čivu připraveném s přídavkem KP5 (50% bílkovinný 
koncentrát) a proti pšeničnému pečivu jde o zvýšení 
o téměř 45 %. Nejvyšší obsah celkové (TDF) i neroz-
pustné (IDF) vlákniny byl zjištěn v pečivu připrave-
ném s konopným produktem z neloupaného semene 
a mořské soli. Při 20% koncentraci obsahovalo pečivo 
vysoký podíl celkové vlákniny (15,6 %) a nadprůměr-
ný obsah bílkovin (13,9 %). V nižší koncentraci (10 %) 
naopak vynikalo pečivo při senzorickém hodnocení, 
protože mělo největší měrný objem, klenutý tvar a vy-
sokou pružnost střídy. Přídavek loupaného konopného 
semene (KP3) lze také doporučit pro fortifi kaci pše-
ničné mouky vzhledem k obsahu rozpustné vlákniny 
(SDF 5,2 %).

Shrnutí
Konopí patří mezi užitkové rostliny a může být využí-

váno i v potravinářském průmyslu. Semena konopí se-
tého poskytují výrobkům z pohledu spotřebitele nutriční 
přínos díky obsahu vlákniny, bílkovin a pro organismus 
nepostradatelných nenasycených mastných kyselin. 
Pro pekařské výrobky představují různé formy konopí 
zdroj fortifi kace a inovace výrobního sortimentu. Z pro-
vedeného výzkumu vyplynulo, že konopné produkty 
přidané ve vyšší koncentraci do pečiva ovlivňují dife-
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Nestlé je přední světovou společností v oblasti výživy, zdraví a zdravého životního stylu, která spotřebitelům na celém světě nabízí 
kvalitní a dostupné výrobky. Na základě vědeckých postupů pomáháme řešit nedostatky vitaminů a minerálních látek ve výživě, 
soustředíme se též na boj proti obezitě a civilizačním chorobám. Investujeme do zlepšení výživové hodnoty výrobků ve všech 
našich produktových kategoriích. Omezujeme použití umělých barviv v našich výrobcích a přidáváme více pozitivně vnímaných 
nutričních přísad. Poskytujeme našim spotřebitelům doporučení o správné velikosti porce a zodpovědné konzumaci.

Jako člen Potravinářské komory ČR jsme v roce 2009 dobrovolně uzavřeli závazek do konce roku 2014 snížit obsah sodíku / soli 
v dehydratovaných kulinářských výrobcích nejméně na úroveň poloviny denního doporučeného množství. Toto množství vychází 
z příjmu doporučovaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Závazek se týká dehydratovaných polévek a dehydratova-
ných hotových pokrmů, které mají jasně definovanou porci a jsou určeny k přímé spotřebě.

S radostí můžeme oznámit, že u naprosté většiny polévek a hotových pokrmů jsme závazek splnili. Jsme rádi, že splněním našeho 
závazku jsme podpořili zdravý životní styl našich spotřebitelů a naším cílem je i nadále pokračovat ve snižování obsahu citlivě 
vnímaných živin v našich výrobcích (cukr, sůl, transmastné kyseliny a nasycené tuky). 

www.nestleprofessional.cz
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Nestlé je přední světovou společností v oblasti výživy zdra ívíví a zdravého žižiživvotního stylu k erá otřtí bl ti ýži d ííí d éh žižiž t íh t l kt á třktekt rá spoá třebitelůmř bit lů

Společnost Nestlé splnila svůj závazek 
ke snižování soli ve svých výrobcích

210x148_PR_vyziva_a_potraviny.indd   1 15.4.15   12:39

rencovaně senzorické vlastnosti, tvar a měrný objem 
a jsou přínosem v potravě, pro vyšší obsah bílkovin 
a vlákniny. Komerční konopné produkty se však liší 
svým vlivem na spotřebitelskou jakost a podle typu lze 
doporučit přídavek 5-10 %.
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konopných produktů, Výživa a potraviny 2 102-105.

Abstract
Hemp (Cannabis sativa) is an annual plant that is native 
to China and remains as an important material for food, 
industrial and medical purposes. Its use remains con-
troversial, due to the content of cannabinoids, however, 
due to its excellent nutritional profi le, non-gluten pro-
tein, fat and fi ber it has a vast potential in bakery prod-
ucts. According to our laboratory tests, incorporation of 
hemp fl our up to the level of 10% positively affected 
bread sensorial properties. An addition to 20% hemp 
products such as hemp fl our from hulled seed can be 
used for bakery goods with improved nutritional profi le.

Práce byla vypracovaná v  rámci projektu QI 111 B053.
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V minulosti se ve školních jídelnách při-
pravovaly především mražené ryby, nej-
častěji pangasius nebo treska. Po vzoru 
restaurací a  domácností se však 
v  poslední době i  ve školních jídel nách 
čím dál častěji prosazují ryby čerstvé.

Po stránce kvality a  výživové hodnoty 
jsou totiž na podstatně vyšší úrovni.

Společnost MAKRO se v  tomto pozitiv-
ním trendu snaží školní jídelny podporo-
vat, a  to nejen svou širokou nabídkou 
ryb, ale i konkrétní pomocí. V náročném 
provozu, jakým školní jídelna bezesporu 
je, totiž není správná příprava čerstvé 
ryby vůbec jednoduchá.

Praktická pomoc

Proto kuchaři společnosti MAKRO navště-
vují školní jídelny po celé republice se 
svým kuchařským tréninkem nazvaným 

Úprava čerstvých ryb ve školní jídelně.

Obsahem tohoto kurzu je praktická pří-
prava pokrmu z  čerstvých ryb a  jeho 
následné zařazení na jídelní lístek školní 
jídelny v den konání tréninku.

A co se na kurzu vaří? 

Filet z okouna s krustou a čočkou. Tento 
pokrm je cenově normován na stravní 
jednotku a  zároveň splňuje všechny po-
žadavky spotřebního koše. Kurz je 
vhodný pro jakoukoli jídelnu a v brzké 
době bude možné ho absolvovat v nové 
MAKRO akademii.

Společnost MAKRO věří, že prostřednic-
tvím této pomocné ruky přispěje svým 
malým dílem ke zlepšení úrovně školního 
stravování v České republice.

Čerstvé ryby doplavaly
i do školních jídelen

Kuchařský tým MAKRO
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Obchodní marže u tuzemských 
a dovozových potravin
Ing. Olga Štiková, Ing. Ilona Mrhálková, ÚZEI

Zdrojem pro dovozní ceny byly údaje obsažené v SZO 
[5], tříděné podle celního sazebníku. Výpočet dovozních 
cen vychází z objemu dovozu v hmotných jednotkách 
a z jejich hodnot ve fi nančním vyjádření. Podílem těchto 
dat byly vypočteny „jednotkové“ dovozní ceny. Pro zjed-
nodušení uvádíme tyto hodnoty jako DC. 

Upozorňujeme, že se jedná o konstrukci, nikoli o kon-
krétní CPV a DC. Ovšem vzhledem k tomu, že jiná data 
nejsou k dispozici, považujeme tyto výpočty za dostaču-
jící a pro naše účely dobře využitelné. Jde nám o modelo-
vé řešení situace na trhu ČR, tedy o simulaci skutečného 
stavu. Výpočet marží na základě „spotřebního koše“ 
vypovídá o dosahovaných maržích podstatně výstižněji 
než jen výpočet u konkrétní potraviny, který navíc bývá 
značně tendenční (výběr jen těch druhů potravin, které 
jsou z hlediska uživatele výpočtů výhodné). 

Vzhledem k tomu, že pro všechny sledované potravi-
ny a potravinové skupiny1) nejsou ceny k dispozici, bylo 
nutné vybrat takový sortiment, pro který bylo možné 
ceny zjistit. Proto byly sledovány, vypočteny a mode-
lovány 3 varianty odpovídající různému počtu výrobků, 
pro které bylo možné ceny získat.

První varianta výpočtů marže za spotřební koš obsahu-
je takové potravinové skupiny, pro které jsou k dispozici 
všechny druhy cen. Jedná se o úzký sortiment potravin, 
kde je do jisté míry srovnatelný sortiment potravin pro 
CPV, DC i SC. Pro takto sestavený „spotřební koš“ byla 
vypočtena celková „fi ktivní“ suma vydaných prostředků 
v CPV, DC i SC.

Na základě celkové hodnoty tohoto „spotřebního koše“ 
byla vypočtena marže obchodu podle vzorce používané-
ho ČSÚ2). Z výsledků je patrné, jakou marži by vykazoval 
obchod, pokud by celý „spotřební koš“ byl naplněn výrob-
ky tuzemskými, a jakou při naplnění výrobky z dovozu. 
Při analýze a hodnocení musíme brát v úvahu odlišný 
sortiment potravin z dovozu a z tuzemské výroby a po-
dle toho výsledky hodnotit. Řada potravinových skupin 
a potravin musela být z modelových propočtů vyřazena 
pro nesrovnatelnost sortimentu, nebo nemožnosti srov-
nání cen z hlediska zásobování během roku (např. vyšší 
dovozní ceny ovoce a zeleniny v zimních měsících a nižší 
tuzemské ceny v době sklizně).

Obdobné výpočty byly provedeny při naplnění „spo-
třebního koše“ jen výrobky českých potravinářských 
výrobců ve vztahu ke SC (2. varianta) a jen výrobky 
z dovozu k SC (3. varianta). U těchto variant, kde jsou 
k dispozici ceny za širší „spotřební koš“, analyzujeme 
a hodnotíme marži dosahovanou obchodem ve vztahu 
k jednotlivým potravinovým skupinám. 
Znovu opakujeme, že u všech variant se jedná jen o mo-
delovou simulaci problému vztahu cen v potravinovém 
řetězci.

Abstrakt 
Příspěvek obsahuje výsledky modelových výpočtů marží 
obchodu. Jde především o zjištění, zda a jak se liší marže 
obchodu u potravinářských výrobků z tuzemské výroby 
a z dovozu. Z výsledků výpočtů vyplývá, že marže ob-
chodu se u českých a dovozových výrobků významně 
neliší, rozdíl je minimální. Nepatrně vyšší marže u českých 
potravin může být způsobena jak vyšší přirážkou (marží), 
tak rozdílem v sortimentu tuzemských a dovozových po-
travin. Vyšší marže u některých potravinářských výrobků 
české provenience může být pro naše výrobce iritující, ale 
podle našich propočtů se jedná o určité vyrovnání rozdílu 
mezi cenami tak, aby výsledná spotřebitelská cena byla 
přiměřená poptávce. Například vyšší marže u některých 
českých mléčných výrobků by mohla způsobit problémy 
s jejich uplatněním na trhu. 

Výše marží dosahovaných obchodem je velmi častým 
tématem sdělovacích prostředků. Především se řeší otázky, 
zda nedochází k neúměrně vysoké obchodní marži zejména 
některých českých potravinářských výrobků, zda obchod 
nediskriminuje české výrobce apod. Proto je naše práce 
zaměřena na zjištění marží za skutečný spotřební koš „na-
plněný“ českými či dovozovými potravinářskými výrobky. 

Metodika
Především jde o zjištění, zda a jak se liší marže obchodu 

u výrobků z tuzemské výroby a z dovozu. Marže u českých 
výrobků byly vypočteny podílem cen potravinářských 
výrobců (CPV) na spotřebitelské ceně (SC) a u výrobků 
z dovozu podílem dovozních cen (DC). 

S využitím modelu VYZIVA (ÚZEI) byly vypočteny rozdíly 
ve fi nančním vyjádření spotřeby potravin oceněné jednotli-
vými druhy cen (CPV, DC, SC). Objem jednotlivých druhů 
potravin vstupujících do modelu VYZIVA byl „odladěn“ tak, 
aby spotřeba jednotlivých potravinových komodit odpovída-
la skutečné spotřebě, tj. byl stanoven „reálný“ spotřební koš. 

Naplnit model spotřebitelskými cenami nebyl problém. 
SC jsou ČSÚ sledovány za poměrně široký sortiment 
výrobků a lze propočítat ceny odpovídající potravinám 
vybraným v modelu. SC zahrnují DPH, proto pro další 
propočty a srovnání jednotlivých druhů cen od SC byla 
odečtena 15 % DPH.

Ceny potravinářských výrobců jsou sledovány jen 
za úzký sortiment potravin, který struktuře v modelu neod-
povídá. Proto se při výpočtu „ceny“ vycházelo z publikace 
ČSÚ [3], kde jsou data poměrně širokého sortimentu po-
travinářských výrobců. „Cena“ pro jednotlivé potraviny byla 
vypočtena jako podíl tržeb z prodeje a prodaného množství. 
Pro zjednodušení takto vypočtené hodnoty uvádíme jako 
CPV. U čerstvého ovoce, zeleniny a brambor byly použity 
ceny zemědělských výrobců (jedná se o suroviny).
1) 87 potravinových položek, které jsou základem pro model VYZIVA.
2) Pro ceny potravinářských výrobců (SC-CPV)*100/SC a pro dovozní ceny (SC-DC)*100/SC.

Původní práce
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Výsledky
1. varianta  

„Spotřební koš“ je sice velmi omezený, ale dává 
základní obraz o vztahu všech sledovaných typů cen 
(tab. 1). 

Z výsledků vyplývá, že mírně vyšší marže je dosa-
hována u českých potravin a činí 35,5 %. Při naplnění 
„spotřebního koše“ jen potravinami z dovozu by činila 
marže obchodu 34,9 %. 

Nejvýraznější rozdíl mezi celkovou částkou na spotře-
bu vyjádřenou v DC a CPV (fi ktivní tržby) je u brambor 
(122,0 %), trvanlivého pečiva (56,6 %) a těstovin (41,2 
%). Vyšší „fiktivní tržby“ vyjádřené v DC než v CPV  
u brambor jsou dány dovozem raných brambor v době, 
kdy nejsou k dispozici české brambory, a vyšší marží 
u dovozních cen. Sortiment trvanlivého pečiva a těsto-
vin bude pravděpodobně značně odlišný u tuzemských 
a dovozových výrobků. 

Naopak největší rozdíly mezi celkovými „fi ktivními trž-
bami“ při vyšší ceně za spotřebu vyjádřené v CPV jsou 
u kakaových výrobků (41,9 %), vajec (27,7 %), tavených 
sýrů (23,9 %) a rostlinných olejů (14,5 %). U těchto výrob-
ků je pravděpodobné, že značnou roli hraje sortiment. 
Výjimkou jsou vejce, která jsou dovážena za nižší ceny, 
a tak marže je vyšší než u českých výrobků. U kakao-
vých výrobků se jedná nejen o odlišný sortiment, ale 
u českých výrobků je také podstatně nižší marže.

2. varianta 
Z výpočtů varianty „spo-

třebního koše“ uvažující 
s CPV vyplývá, že mar-
že činila 38,3 %. Jedná se 
o variantu, která obsahuje 
také ovoce mírného pásma 
a zeleninu. 

Nejvyšší marže obchodu 
je dosahována právě u sor-
timentu zeleniny a ovoce. 
Pokud nehodnotíme tyto 
produkty, dosahují nejvyšší 
marže sádlo (65,5 %), trvanli-
vé pečivo (62,0 %), zahuštěné 
mléko (58,8 %) a sušené 
mléko (48,5 %). Vzhledem 
k tomu, že jde převážně 
o potraviny s dlouhou dobou 
trvanlivosti, je obtížné určit, 
proč právě tyto potraviny mají 
tak vysoké marže (marketin-
gový záměr obchodu?). 

Naopak nejnižší marže 
jsou u chleba (6,5 %), kuřat 
(18,0 %), rostlinných ole-
jů (21,1 %), cukru (22,4 %) 
a mouky (22,7 %). Nízká mar-
že u chleba bude pravděpo-
dobně souviset se značným 
poklesem spotřeby v po-
sledních letech. Vzhledem 
k tomu, že u běžného pečiva, 
kde naopak spotřeba stoupá, 
je marže nesrovnatelně vyšší 
(31,9 %), může mít nízká 

marže u chleba (a tím i nižší spotřebitelská cena)  sou-
vislost se snahou podpořit poptávku po chlebu. Tržby 
za tyto výrobky (chléb, pečivo) jsou relativně značné, 
protože se jedná o výrobky denní spotřeby, a každé 
(i mírné) snížení ceny může vést k vyšší spotřebě. Níz-
ké marže u dalších potravin jsou pravděpodobně dány 
poměrně dlouhou dobou trvanlivosti (menší riziko ztrát). 

3. varianta 
Z modelové varianty spotřebního koše pro DC je vy-

počtena „marže“ 37,1 %. Jde o variantu, ve které jsou 
navíc obsaženy luštěniny a jižní ovoce.

Z výpočtů vyplývá, že nejvyšší marže obchodu jsou 
u čočky (66,8 %), melounů (66,3 %), jahod a švestek 
(shodně 63,0 %). Pokud nehodnotíme čočku (CPV není 
k dispozici) a ovoce a zeleninu, dosahují nejvyšší marže ka-
kaové výrobky (64,9 %), sádlo (55,2 %) a tavené sýry (53,7 
%). Příčinou vysoké marže u kakaových výrobků může být 
odlišný sortiment, odrážející se především ve výrazně vyšší 
CPV než DC. Různá marže přidaná k CPV a DC předsta-
vuje pravděpodobně snahu obchodu o obdobnou SC. 

Nejnižší marže jsou u másla (9,3 %), mouky (8,9 %) a ovoc-
ných výrobků tekutých (16,2 %). Velmi nízká marže u másla 
je pravděpodobně dána snahou prodat více dovážených 
výrobků, protože CPV je výrazně (o 20,5 %) nižší než DC.

Je zřejmé, že ve 2. a 3. variantě jsou nejvyšší „marže“ 
dosahovány u ovoce a zeleniny, což je pochopitelné. 

Tabulka č. 1.  Výpočty marží u vybraného spotřebního koše
 CPV  DC  SC (bez DPH)     Rozdíl marží 
 na spotřebu2)  na spotřebu2) na spotřebu2) Marže CPV3) Marže DC4)   CPV a DC
 Kč  Kč  Kč  %  % p. b.
Maso hovězí  360,3 393,6 492,6 26,9 20,1 6,8
Maso vepřové 1332,3 1260,4 1902,9 30,0 33,8 -3,8
Drůbež  1064,6 1041,4 1297,7 18,0 19,8 -1,8
Masné výrobky 1497,1 1997,0 2548,1 41,2 21,6 19,6
Ryby  437,5 396,8 738,2 40,7 46,2 -5,5
Mléko konzumní  611,2 698,6 878,6 30,4 20,5 9,9
Sýry tavené 222,6 169,5 366,0 39,2 53,7 -14,5
Sýry ostatní 1228,4 1246,0 1911,1 35,7 34,8 0,9
Sušené mléko  17,3 22,0 33,5 48,5 34,2 14,3
Zahuštěné mléko 24,5 30,5 59,4 58,8 48,7 10,1
Ostatní mléčné výrobky 921,2 913,3 1614,6 42,9 43,4 -0,5
Vejce 501,8 362,6 684,9 26,7 47,1 -20,3
Máslo 418,0 503,5 555,1 24,7 9,3 15,4
Sádlo 71,3 92,4 206,6 65,5 55,2 10,2
Rostlinné jedlé oleje 380,4 325,4 482,3 21,1 32,5 -11,4
Cukr 284,1 295,4 366,0 22,4 19,3 3,1
Kakaové výrobky 1407,6 817,5 2329,3 39,6 64,9 -25,3
Nečokoládové cukrovinky 228,5 198,7 380,8 40,0 47,8 -7,8
Brambory konzumní1) 214,7 476,8 621,6 65,5 23,3 42,2
Pšeničná mouka 188,2 221,7 243,4 22,7 8,9 13,7
Pečivo jemné 1126,2 808,6 1456,5 22,7 44,5 -21,8
Pečivo běžné  1311,3 1475,0 1926,6 31,9 23,4 8,5
Pečivo trvanlivé 344,3 539,1 905,2 62,0 40,4 21,5
Těstoviny 121,7 171,8 208,4 41,6 17,5 24,1
Cena spotřební varianty 14315,0 14457,5 22209,4   
Průměrná marže    35,5 34,9 -0,6

1) CPV neexistují, vykazují se CZV.      
2) Příslušná cena za kg vynásobená spotřebou na obyvatele za rok.    
3) Vypočtená podle vzorce (SC-CPV)*100/SC.     
4) Vypočtená podle vzorce (SC-DC)*100/SC.      
Pramen: výpočty ÚZEI z údajů ČSÚ
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Jedná se o sortiment, který rychle podléhá zkáze a při 
jeho skladování a nabídce dochází k nejvyšším ztrátám. 
Nejnižší marže jsou převážně u potravin s dlouhou dobou 
trvanlivosti (cukr, mouka), kde ke ztrátám dochází jen zc

Závěry
Z výsledků výpočtů vyplývá, že marže obchodu se u čes-

kých a dovozových výrobků významně neliší (rozdíl marží je 
minimální). Zanedbatelně vyšší marže u českých výrobků 
může být způsobena u některých skupin potravin vyšší 
přirážkou (marží), ale i rozdílem v prodávaném sortimentu 
tuzemských a dovozových potravin. Je zřejmé, že obchod 
přistupuje k nastavení marže velmi podobně u českých 
i dovozových potravin. Vyšší marže u některých výrobků 
české provenience může být pro naše výrobce iritující, ale 
podle našich propočtů a analýzy se spíše jedná o určité 
vyrovnání rozdílu mezi CPV a DC tak, aby výsledná SC 
byla obdobná a přiměřená poptávce. Výše marže českých 
potravin může být problém jen u některých výrobků. Zejmé-
na se jedná o mléčné výrobky (máslo, zahuštěné a sušené 
mléko), kde je výrazně vyšší marže u domácích produktů. 
To může znamenat problém s uplatněním těchto výrobků 
na trhu. Na druhé straně je u dovozu výrazně vyšší marže 
u kakaových výrobků, jemného pečiva, vajec a tavených 
sýrů. Není ekonomicky zdůvodnitelné, proč by obchod měl 
mít zájem na výrazném zvyšování dovozu potravin, když 
na výrobcích z dovozu dosahuje nižší marže. Jak by potom 
obchod dosahoval dobrých ekonomických výsledků a jak 
by fungoval jejich marketing?

Poznatky prezentované v článku jsou výsledkem 
řešení Interního výzkumného projektu ÚZEI č. 1290 
„Trendy na trhu potravin, systém podpor potravinářství 
a fi nanční zdraví“.

Podrobné tabulky výpočtů marží obchodu k cenám 
potravinářských výrobců i dovozním cenám za celý 
„spotřební koš“ jsou k dispozici u autorek.
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Abstract
The contribution contains the results of model calculati-
ons trade margins. These are mainly determine whether 
and how they differ trade margins for food products 
from domestic production and imports. The calculation 
results show that margin trading at Czech and imported 
products do not differ signifi cantly, the difference is 
minimal. Slightly higher margins on Czech food may be 
due to higher surcharge (margin) and the difference in 
range of domestic and imported food. Higher margins 
on certain food products of Czech origin can be for our 
producers annoying, but according to our calculations, it 
is a compensation for the difference between the prices 
so that the fi nal retail price is reasonable demand. For 
example, higher margins in some Czech dairy products 
could cause problems with their use on the market.
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Nový tester fritovacího oleje testo 270 pro úsporu
nákladů a vyšší kvalitu fritovaných pokrmů.

Každá kapka 
je drahá!

• Intuitivní: jednoznačné alarmy v „semaforovém“ podsvícení
displeje.

• Bezpečný: ergonomický design pro snadné zacházení.

• Robustní: omývatelný pod tekoucí vodou (třída krytí IP 65).

Testo, s.r.o.
Jinonická 80·158 00 Praha 5· info@testo.cz ·www.testo.cz

Snadné zajištění optimální kvality
fritovaných pokrmů.
S přístrojem testo 270 přináší firma Testo AG na trh novou
generaci Vašeho osvědčeného testeru fritovacího oleje. Spe-
cialista na měřicí techniku z Lenzkirchu v německém
Schwarzwaldu jím umožňuje zjišťovat kvalitu fritovacího oleje
ještě rychleji. Zajišťuje  tak kvalitu fritovaných pokrmů a sni-
žuje výdaje na fritovací olej až o 20%. 

Tester fritovacího oleje testo 270 měří podíl polárních částic (Total
Polar Materials – TPM) ve fritovacím oleji, který představuje bez-
pečný indikátor jeho kvality. Polární částice nesmí v závislosti na
předpisech platících pro jednotlivé země překročit určitou hod-
notu. Fritovací olej má nejlepší potenciál mezi 14 % a 20 %. Jest-
liže je olej příliš starý, vykazuje zvýšenou hodnotu TPM a pokrmy
fritované v tomto oleji jsou nekvalitní a mohou  obsahovat zdra-
votně závadné látky. Pravidelné měření s přístrojem testo 270
tomu může zabránit. Použití měřicího přístroje rovněž vyloučí, aby
se fritovací olej vyměňoval příliš brzy a tím došlo k jeho plýtvání.
Je tak zefektivněna spotřeba fritovacího oleje až o 20%. 

S jistotou při každodenním použití
V porovnání s předchozím modelem byla značně vylepšena ro-
bustnost trubice sondy. Nový tester fritovacího oleje navíc dispo-
nuje stabilním spojením mezi pouzdrem přístroje, trubicí sondy a
senzorem. Protože měřicí přístroj splňuje třídu krytí IP65 i bez
ochranného pouzdra, je jej možné bez problému čistit pod tekoucí
vodou – což je ideální pro používání v systémové gastronomii.

Nejnápadnějším charakteristickým znakem nového přístroje testo
270 je zajisté jeho ergonomický design. Má tu výhodu, že uživatel
není při měření již přímo vystavován horku z fritovacího oleje a
může proto pracovat mnohem bezpečněji.

Ještě intuitivnější díky systému „semaforu“
Barevný displej zvětšený o 86 % podstatně zjed-
nodušuje odečítání teploty a hodnoty TPM. Jedno-
značný alarm pomocí vícebarevného podsvícení
navíc usnadňuje posuzování kvality fritovacího
oleje: zelená znamená, že se obsah TPM pohy-
buje pod nastavenou hraniční hodnotou, při oran-
žové se nachází v její blízkosti a když svítí displej
červeně, byla hraniční hodnota překročena.

Podstatné snížení nákladů
Inženýři firmy Testo v četných praktických testech
zjistili, že pravidelné měření s přístrojem testo 270
sníží spotřebu fritovacího oleje až o 20 %. Při spo-
třebě 1 000 litrů za měsíc a při předpokládané
ceně 20,- Kč za litr se tak dá každý rok ušetřit více
než 47.000,- Kč. 

Testo AG
Firma Testo AG se sídlem v Lenzkirchu ve Schwarzwaldu je špič-
kou na trhu v oblasti přenosné a stacionární měřicí techniky.
Kolem 2 500 zaměstnanců na celém světě provádí pro high-tech
firmu výzkum, vývoj, výrobu a distribuci, aby se urychlily inovační
způsoby měření např. v oblastech klimatu, zdraví, kvality potravin,
techniky budov a kontroly emisí.

V roce 2013 dosáhla firma Testo AG obratu 235 milionů Euro. Zá-
kladem tohoto úspěchu je vedle vysoce kvalifikovaných a moti-
vovaných zaměstnanců také nadprůměrné vynaložení prostředků
na vývoj. Okolo 10-ti procent celosvětového ročního obratu kon-
cernu je investováno do výzkumu & vývoje – do intenzivního a na
úspěch orientovaného kroku do budoucnosti.

Koncern Testo je ve všech
pěti kontinentech zastou-
pen 31 dceřinými podniky
a více než 80 distribučními
partnery.

Více informací o měřicích
přístrojích testo získáte na:

www.testo.cz

Inzerce  článek TESTO do čas. Gastro a Hotel č. 2_2015.qxp_Sestava 1  26.3.2015  15:00  Stránka 1
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Abstrakt
V práci byly hodnoceny profil mastných kyselin a oxi-
dační stabilita konopného oleje za různých podmínek 
balení a skladování. Vzorky byly v čirých i barevných 
obalech, některé plněné v atmosféře dusíku. Ve vzorcích 
skladovaných v různých typech obalů bylo stanoveno 
nejvyšší peroxidové číslo v oleji plněném do obalu z čiré-
ho skla. Vzorky ve fialovém a zeleném skleněném obalu 
měly přibližně stejné hodnoty peroxidového čísla. Profil 
mastných kyselin se během skladování téměř nezměnil. 
Snížení obsahu bylo největší u linolové kyseliny.

Úvod
Konopný olej byl pro své blahodárné účinky na lidský 

organismus známý již v první polovině druhého tisíciletí 
př. n. l. ve starém Egyptě (Ruman - Včeláková, 2008). 
Byl užíván především jako součást mastí k vnějšímu 
užívání. V dnešní době se konopný olej uplatňuje nejen 
v kosmetickém průmyslu, ale především v potravinář-
ství.

Konopný olej se získává ze semen rostliny konopí 
setého (Cannabis sativa L.). Konopná semena obsahují 
20–25 % bílkovin, 20–30 % sacharidů, 25–35 % oleje, 
10−15 % nerozpustné vlákniny (Deferne - Pate, 1996; 
Pate, 1999), 5,6–8,5 % vody a 5,0−7,6 % popelovin (An-
war et al., 2006). Konopné bílkoviny obsahují všech osm 
esenciálních aminokyselin. Oproti sójovým bílkovinám 
je zde vyšší množství argininu a glutamové kyseliny 
(Callaway, 2004). Semena konopí také obsahují vitaminy 
thiamin a riboflavin, vitamin E a z minerálních látek fosfor, 
draslík, hořčík, vápník, sodík, mangan a měď. Zajímavý 
je také obsah železa a zinku, které jsou důležitými ko-
faktory enzymů (Deferne - Pate, 1996). Konopná semena 
neobsahují lepek, a proto jsou vhodnou potravinou pro 
celiaky. Z metabolismu terpenových látek vznikají v ko-
nopném oleji tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol 
(CBD), které mají antioxidační účinky. THC je hlavní látka 
s psychoaktivním působením, naopak CBD je v tomto 
ohledu neaktivní. Tyto dva hlavní kanabinoidy jsou zá-
kladními markery pro posuzování konopného materiálu 
z hlediska odlišení povolených odrůd s obsahem CBD, 
oproti nelegálně pěstovaným THC bohatým rostlinám. 
Odrůdy konopí pěstované v Evropské unii a Kanadě 
musí mít obsah THC menší než 0,3 %.

Konopný olej se vyznačuje poměrně nízkým obsahem 
nasycených mastných kyselin 9 až 11 g/100 g oleje (Mi-
ovský, 2008; Filip, 2010). Monoenových mastných kyselin 
je kolem 12 % (Peč - Dušek, 2008; Porto, 2011), přičemž 
největší zastoupení má olejová kyselina. Pro konopný 
olej je typický vysoký obsah esenciálních nenasycených 
mastných kyselin. Nejvíce jsou zastoupeny linolová (50 

Původní práce

Vliv skladování na kvalitu konopného oleje
Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Petra Rezková
Katedra kvality zemědělských produktů, FAPPZ, ČZU v Praze

až 57 %) a -linolenová kyselina (15-23 %) (Leizer et al., 
2000; Oomach et al., 2002; Bagci et al., 2003; Abazaytoun 
- Shahidi, 2006; Mathäus - Brühl, 2008). Dále konopný olej 
obsahuje -linolenovou, eikosadienovou a další kyseliny. 
Celkový poměr omega 6 a omega 3 mastných kyselin 
v konopném oleji je 3:1.

Přestože je konopný olej bohatý na tokoferoly, jejichž 
obsah je 79,7 mg/100 g (Oomah et al., 2002), podléhá 
z důvodu vysokého obsahu nenasycených mastných 
kyselin snadno oxidaci během dlouhodobého skladování 
či za zvýšené teploty při kulinárních úpravách. Konopný 
olej by měl proto být skladován v temnu a pokud možno 
při nižších teplotách. Většina výrobců uvádí, že by olej 
měl být skladován maximálně 6 měsíců a spotřebován 
do 3 měsíců po otevření balení. S problémem žluknutí 
oleje se můžeme setkat nejen v domácnosti, ale také 
v tržní síti. Jestliže je konopný olej balen do bílého skla, 
neměl by být vystaven světelnému záření. Konopný olej 
není vhodný pro přípravu pokrmů, během níž je dosaho-
váno vyšších teplot. K bodu zakouření dochází u konop-
ného oleje při 160 °C (Zemanová, 2010). Mathäus a Brühl 
(2008) potvrzují nízkou oxidační stabilitu konopného 
oleje v porovnání se slunečnicovým a řepkovým olejem 
při testu Rancimat. Při 120 °C došlo k poklesu oxidační 
stability konopného oleje již během první hodiny, zatímco 
u slunečnicového a řepkového oleje to bylo až během 
čtyř až šesti hodin.

Z důvodu oxidační lability by měl být konopný olej 
plněn do malých balení, které spotřebitel nemusí 
dlouhodobě uchovávat. Většina výrobců také plní olej 
do tónovaných a tmavých lahví také kvůli obsahu chlo-
rofylu. Obsah chlorofylu v konopném oleji se pohybuje 
v rozmezí 0,63 až 1,05 mg/kg (Filip, 2010). Chlorofyl 
podléhá oxidaci působením světla. Změny v oleji se pro-
jeví změnou tmavě zelené barvy na hnědožlutou a také 
změnou vůně. Stabilita oleje závisí také na způsobu jeho 
získávání. Lisovaný olej má 4x vyšší oxidační stabilitu 
než olej extrahovaný (Filip, 2010; Poustková et al., 2010). 
Labilita extrahovaného oleje je dána pravděpodobně 
vyšším obsahem feofytinů, které se za určitých podmí-
nek chovají jako prooxidanty.

Cílem této studie bylo kromě stanovení profilu mast-
ných kyselin konopného oleje zhodnocení jeho oxidační 
stability za různých podmínek skladování.

Materiál a metody
Pro všechna stanovení byl použit za studena lisovaný 

konopný olej od firmy Cannabis Pharma-derm s.r.o., 
jehož peroxidové číslo bylo 0,5 mmol aktivního kyslíku/
kg. Vzorky olejů byly uchovávány v různých obalech, při 
různých teplotách a přístupu světla. Některé byly plněny 
pod atmosférou dusíku (tabulka č. 1).
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Stanovení peroxidového čísla probíhalo dle normy ISO 
3960, přičemž byl navažován 1 g oleje. Profil mastných 
kyselin byl stanoven pomocí GC/FID, na kapilární koloně 
RT 2560, 100 m x 250 μm x 0,2 μm. K výpočtu zastou-
pení jednotlivých mastných kyselin byla použita metoda 
vnitřní normalizace. Každý vzorek byt testován třikrát.

Výsledky a diskuse
V tabulce č. 2 jsou uvedena peroxidová čísla konop-

ného oleje skladovaného po dobu 6 měsíců v různých 
typech obalů. Vzorky byly skladovány při pokojové teplo-
tě a za přístupu světla, až na vzorek v plastovém obalu, 
který byl skladován v chladničce při 4 °C. Ve všech 
obalech byl stejný konopný olej jedné šarže.

Tabulka č. 2.  
Peroxidová čísla konopného oleje (v mmol aktivního 
kyslíku/kg) skladovaného v různých typech obalů

Z výsledků stanovení peroxidového čísla v tabulce č. 2 
je vidět, že při tomto způsobu skladování má na stabilitu 
konopného oleje největší vliv přístup světla. U vzorku, 
který byl skladován při pokojové teplotě v průhledném 
obalu, bylo peroxidové číslo zhruba 10× vyšší než 
u stejných vzorků skladovaných v zabarvených oba-
lech. I přes vysoký obsah nenasycených mastných 
kyselin v konopném oleji je zabarvený obal schopen 
jeho žluknutí účinně inhibovat. Optimální je samozřejmě 
kombinace nepřístupu světla a snížené teploty, jak je 
vidět na vzorku skladovaném v chladničce. Dle někte-
rých zahraničních výrobců konopného oleje podléhá 
vzorek umístěný ve fialovém skle oxidačním změnám 
pomaleji. Toto lze potvrdit v porovnání se sklem čirým 
(p = 0,0006). V případě skla zeleného a fialového nejsou 
rozdíly statisticky významné (p = 0.6962).

V tabulce č. 3 jsou peroxidová čísla u vzorků konopné-
ho oleje baleného do zelených láhví, plněných pod atmo-
sférou dusíku. Všechny vzorky byly stejné šarže a byly 
skladovány v daných podmínkách po dobu 6 měsíců.

I když byl konopný olej skladován i při teplotě 60 °C, 
po otevření balení bylo jeho peroxidové číslo nižší, než 
u vzorků, které byly skladovány při pokojové teplotě 
bez ochranné atmosféry dusíku (tabulka č. 2). Logicky 

nejnižší peroxidové číslo ze všech vzorků vykazoval pak 
olej s atmosférou dusíku, který byl umístěný v chladničce 
při 4 °C.

V profilu mastných kyselin konopného oleje (tabulka 
č. 4) jednoznačně převládá linolová kyselina, α-lino-
lenová kyselina, olejová kyselina, palmitová kyselina 
a γ-linolenová kyselina. Obsah ostatních kyselin byl 
menší než 3 %. Zastoupení mastných kyselin přede-
vším závisí na varietě pěstované rostliny, z které se olej 
získal. Matthäus a Brühl (2008) přikládají význam také 
pěstebním podmínkám, typu půdy a půdním živinám.

Kromě oxidace mohou v oleji probíhat i další děje, 
například hydrogenace nenasycených mastných kyse-
lin, či polymerace. Tyto procesy jsou ale významné při 
smažení a dlouhodobém skladování.

V testovaných vzorcích čerstvého konopného oleje 
i ve vzorcích skladovaných a vystavených slunečnímu 
záření a vyšším teplotám nebyly při sledování profilu 
mastných kyselin metodou plynové chromatografie 
zaznamenány významné změny. Rozdíly v zastoupení 
mastných kyselin čerstvého a skladovaného oleje se 
pohybovaly v řádech do desetin procent, největší byly 
u linolové kyseliny a to 0,5 %.

Závěr
Na stabilitu konopného oleje během skladování mělo 

největší negativní vliv světlo. Vzorek skladovaný v prů-
hledném obalu vykazoval nejvyšší hodnoty peroxidové-
ho čísla. Vzorky ve fi alovém a zeleném skleněném obalu 
měly přibližně stejné hodnoty peroxidového čísla. Atmo-
sféra dusíku účinně zpomalila oxidaci oleje i při zvýšené 
teplotě. Peroxidové číslo se ukázalo jako lepší indikátor 
probíhajících změn v oleji nežli stanovení profi lu mastných 
kyselin, jejichž zastoupení se během skladování téměř ne-
změnilo. Snížení obsahu bylo největší u linolové kyseliny.

Práce vznikla za podpory “S grantu” MŠMT ČR.

Tabulka 1.  Přehled vzorků konopného oleje, jejich obal 
a podmínky skladování

Způsob skladování Peroxidové číslo
Plastový obal (chladnička 4 °C) 7,0 ± 1,5
Čiré sklo 179,5 ± 6,6
Zelené sklo 15,6 ± 3,0
Fialové sklo 12,4 ± 1,6

Typ balení Teplota skladování Přístup světla
Plastový obal 4 °C ne
Čiré sklo pokojová teplota ano
Zelené sklo pokojová teplota ano
Fialové sklo pokojová teplota ano
Zelené sklo + N2 pokojová teplota ano
Zelené sklo + N2 pokojová teplota ne
Zelené sklo + N2 4 °C ne
Zelené sklo + N2 60 °C ne

Tabulka č. 3.  Peroxidová čísla konopného oleje baleného 
do zelených láhví pod ochrannou atmosférou dusíku

Způsob skladování Peroxidové číslo
Chladnička (4 °C) 0,5 ± 0,1
Pokojová teplota - bez přístupu světla 1,9 ± 0,4
Pokojová teplota - za přístupu světla 1,9 ± 0,4
Termostat (60 °C) 1,1 ± 0,1

Tabulka č. 4.  Profil mastných kyselin konopného oleje
Název kyseliny Vzorec Obsah v %
Palmitová C 16:0 6,13
Stearová C 18:0 2,67
Olejová C 18:1 11,75
Linolová C 18:2 55,93
-linolenová C 18:3 (C 9, 12, 15) 15,92
-linolenová C 18:3 (C 6, 9, 12) 4,14
Arachová C 20:0 0,96
Arachidonová C 20:1 0,46
Eikosadienová C 20:2 1,28
Behenová C 22:0 0,40
Lignocerová C 24:0 0,18

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny mastné kyseliny, jejichž obsah 
byl větší než 0,1 %.
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Abstract
Fatty acid profile and oxidative stability of hemp seed oil 
under different packaging and storage conditions was 
evaluated in this study. Samples were both in clear and 
coloured containers; some of them were filled under ni-
trogen atmosphere. The highest peroxide value among 
the samples stored in different types of packaging was 
determined in oil filled into a clear glass bottle. Samples 
in purple and green glass bottles had approximately the 
same peroxide values. Fatty acid profile was almost 
unchanged during storage. The biggest decrease was 
observed in the content of linoleic acid.
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Abstrakt
Pacienti se zavedenou stomií mají odlišné anatomic-
ké poměry ve střevě a musí dodržovat jistá stravovací 
pravidla. Mléko, mléčné výrobky, luštěniny, ovoce a ze-
lenina mohou být pro ně hůře snášeny, ale z hlediska 
přínosu pro organismus je jejich pravidelná konzuma-
ce doporučená. V práci byla porovnávána konzumace 
těchto potravin u pacientů se stomií a u kontrolního sou-
boru zdravých lidí. K zjišťování dat byl použit dotazník 
o výživových zvyklostech a 24 hodinový recall. 
Výsledky: Konzumace mléka, mléčných výrobků a ovo-
ce, zeleniny byla vyšší u stomiků, zastoupení luštěnin v jí-
delníčku bylo vyšší v kontrolním souboru.

Úvod
V současné době žije v České republice kolem 8000 

pacientů se střevním vývodem. Chirurgické resekční 
výkony jsou velmi aktuální navzdory významnému po-
kroku v medicíně, protože stále přibývá nemocí, které 
vyvedení stomie vyžadují. Kromě 
neustále zvyšující se incidence 
střevních nádorů jsou to pokro-
čilé nádory děložního čípku, ná-
dory močového měchýře a v ne-
poslední řadě idiopatické střevní 
záněty. Založení stomie zasahuje 
do všech oblastí života člověka 
- osobní, rodinné, partnerské, 
pracovní i společenské. K výraz-
ně lepší toleranci a péči o stomii 
může přispět správné stravování 
a pitný režim. Cílem správného 
výživového režimu je zabránit 
ucpání stomie a minimalizovat 
nepříjemné gastrointestinální po-
tíže, jako je nadýmání, průjem, 
zácpa a pachy [2, 7]. Pro pacien-
ty se stomií platí všechny zásady 
zdravé výživy stejně jako u zdra-
vých lidí - jíst pravidelně smíše-
nou, pestrou stravu s dostatkem 
ovoce a zeleniny. Práce srovnává 
konzumaci stomiky hůře snáše-
ných potravinových skupin z po-
travinové pyramidy s konzumací 
doporučenou Světovou zdravot-

Potravinová pyramida v praxi 
u pacientů se stomií
Mgr. Lucia Veselá1), MVDr. Halina Matějová2)

1) Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno
2) Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno

nickou organizací (mléko a mléčné výrobky, luštěniny, 
ovoce a zelenina).

Soubor a metodika: Sledovaný soubor tvořilo celkem 
120 osob věkového rozmezí 41-88 let, s rovnoměrným 
zastoupením věkových dekád a pohlaví. 60 osob tvoři-
lo kontrolní skupinu, 60 osob byli pacienti navštěvující 
Klub stomiků Brno. Převážně byli zastoupeni pacienti 
s kolostomií, jen 13 osob z 60 mělo zavedenou ileos-
tomii. Data pro statistické zpracování byla získána pro-
střednictvím dotazníku zaměřeného na získání informa-
cí o výživových zvyklostech a 24 hodinového recallu, 
který byl vyplňovaný řízeným osobním rozhovorem 
s dotazovaným.

Výsledky: První hodnocenou skupinou bylo mléko 
a mléčné výrobky, kde byly zjišťovány celkem tři po-
ložky, a sice zda respondenti konzumují mléko, pokud 
ano, v jakém množství a jak často zařazují do svého 
jídelníčku fermentované mléčné výrobky. Z celkové-
ho souboru 24,17 % osob uvedlo, že konzumují mléko 

Obrázek č. 1
Porovnání množství vypitého mléka u stomiků a v kontrolním souboru
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denně, 33,33 % osob 1-3x za tý-
den, 16,67 % osob pouze 1-3x 
do měsíce a 25,83 % osob vů-
bec mléko nepije. 

Obrázek č. 1 ukazuje, že statis-
ticky významný rozdíl v množství 
konzumovaného mléka mezi pa-
cienty se stomií a kontrolním sou-
borem není. Ze skupiny stomiků 
odpovědělo celkem 42 osob, že 
mléko v nějakém množství kon-
zumuje a nejběžnější konzumo-
vané množství je 2 dcl mléka 
denně. Podobně vychází i konzu-
mace mléčných výrobků, denně 
má nějaký fermentovaný mléčný 
výrobek až 56,67 % pacientů se 
stomií, zatímco u zdravých osob 
je to jen 41,67 %. 

Obrázek č. 2 ukazuje vyhodno-
cení otázky, jak často respon-
denti do svého jídelníčku zařazují 
luštěniny. Nejčastější odpovědí 
byla konzumace 1-3x za měsíc 
v obou skupinách. Pouze 10 % 
pacientů se stomií má luštěniny 
v jídelníčku každý týden, u kon-
trolního souboru to bylo celkem 
16,67 %. Vůbec luštěniny nejí až 
33,33 % pacientů se stomií.

Poslední zjišťovanou skupinou 
z potravinové pyramidy byla sku-
pina ovoce a zeleniny, kdy nás 
zajímalo, zda respondenti pra-
videlně zařazují čerstvé ovoce 
a zeleninu. Ovoce bylo význam-
ně více zařazováno u stomiků, 
až 55 % osob má ovoce denně 
a záporně se nevyjádřil nikdo. 
V kontrolním souboru jí pravidel-
ně ovoce pouze 41,67 % a ovoce 
vůbec nejí až 26,67 %. (Obrázek 
č. 3). Pravidelná denní konzu-
mace zeleniny je méně častá 
jako u ovoce, ale přesto vychází 
lépe u stomiků než v kontrolním 
souboru. Čerstvou zeleninu nejí 
pouze 8,33 % pacientů se stomií, 
zatímco v kontrolním souboru je 
to až 25 % osob, jak ukazuje ob-
rázek č. 4.

Diskuse 
Ačkoliv stomici mají určitá ome-

zení ve stravování vycházející 
z anatomických změn ve střevě 
a nemohou zařazovat do svého 
jídelníčku tolik rozmanitých dru-
hů potravin jako zdraví lidé, jejich 
strava by rozhodně měla být pes-
trá, nutričně vyvážená a bohatá 
na ovoce a zeleninu. Omezení 
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Obrázek č. 2  Porovnání konzumace luštěnin u stomiků a v kontrolním souboru

Obrázek č. 3: Porovnání konzumace ovoce u stomiků a v kontrolním souboru 
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ve výběru potravin jsou individuální a snášenlivost kaž-
dé potraviny by si měl pacient se stomií vyzkoušet sám. 
V prvních dnech po zavedení stomie je výživa zajištěná 
parenterální cestou až do doby funkčnosti peristaltiky 
střeva. Po operacích, které nezkracují významně dél-
ku tenkého střeva, se střevo začíná postupně zatěžo-
vat, nejprve tekutou dietou, postupně dietou kašovitou 
a následně bezezbytkovou stravou [4]. Přibližně šest 
týdnů po operaci by strava stomika od bezezbytkové 
diety měla přecházet k běžnému složení. Neexistuje 
speciální dieta, která by byla platná pro všechny sto-
miky, při výběru a skladbě jídelníčku je zásadním či-
nitelem druh stomie. Všeobecně se doporučuje stra-
va lehce stravitelná, mechanicky, chemicky i termicky 
šetřící, bohatá na bílkoviny, minerální látky a vitaminy. 
Všechny pokrmy by měly být do měkka vařené nebo 
dušené, upravené bez kůrek, slupek a zrníček [1, 6]. 
Přibližně po roce už by měl být stomik schopen přijímat 
běžnou stravu s mírným omezením v závislosti na typu 
stomie. Ve studii, kterou prováděl Floruta v roce 2011 
uvedlo 88,4 % lidí s kolostomií, že nedodržují speciální 
dietu kvůli zavedené stomii a jen 11,8 % lidí uvedlo, že 
své stravovací návyky změnili [3]. 

V prvním období se často vyskytuje intolerance lak-
tózy a mléko se nahrazuje sójovým mlékem nebo krav-
ským mlékem se sníženým obsahem laktózy a „normál-
ní“ mléko se zařazuje postupně. Jeho snášenlivost je 
velmi individuální. Lépe se snáší fermentované mléčné 
výrobky, které mají díky fermentaci snížený obsah lak-
tózy a obsahují bakterie mléčného kvašení [5]. Podle 
obecných výživových doporučení by zdraví lidé měli 
každý den přijmout 2-3 porce mléka a mléčných výrob-
ků, přičemž jednou porcí se myslí 250 ml mléka, 200 ml 
jogurtu nebo 55 g sýra. Z našeho výzkumu vyplynulo, 
že konzumace mléka a mléčných výrobků je rozhodně 
lepší u „nemocných“ lidí než u zdravých, každodenní 
příjem mléčných výrobků uvedlo až 56,67 % pacientů 
se stomií. Čtvrtina dotázaných stomiků uvedla, že má 
ve svém jídelníčku mléko každý den a 4,76 % stomiků 
vypije více než 0,5 l mléka denně. Celkově se pití mléka 
jako samostatného nápoje neustále zpochybňuje růz-
nými informacemi a mýty o jeho škodlivosti a zatěžová-
ní organismu. Také proto by se mělo více zdůrazňovat, 
že mléko a mléčné výrobky, až na výjimky, do našeho 
jídelníčku patří, nejen v dětském věku. 

Druhou hodnocenou skupinou byly luštěniny, které 
patří do skupiny potravin způsobujících nadýmání nebo 
průjmy v závislosti na typu stomie. Jejich konzumace 
odpovídala obecně nízké spotřebě u obyvatelstva, jak 
v kontrolní skupině, tak v skupině stomiků byla nejčas-
tější odpovědí konzumace luštěnin pouze 1-3x za mě-
síc a 33 % pacientů se stomií uvedlo, že je nejí vůbec. 
Z hlediska výživových doporučení jsou ale luštěniny bo-
hatým zdrojem kvalitních rostlinných bílkovin s nízkým 
obsahem tuku, nízkým glykemickým indexem a obsa-
hujících řadu ochranných látek, a jejich konzumace by 
měla být pravidelně alespoň dvakrát do týdne.

Poslední hodnocenou skupinou bylo ovoce a zeleni-
na, které jsou bohatým zdrojem vlákniny a ochranných 
látek. Podle doporučení Světové zdravotnické organi-
zace by denní příjem ovoce a zeleniny měl dosahovat 
500 g, včetně zeleniny tepelně upravené a poměr zeleni-
ny a ovoce by měl být 2 : 1. Pacienti se stomií mají výběr 
ovoce a zeleniny omezený a velmi záleží na individuál-

ní snášenlivosti pacienta. Z čerstvého ovoce se dopo-
ručují pouze zralé banány, ostatní druhy jako například 
jablka či meruňky se musí zbavovat slupek a z citrusů 
je doporučená pouze šťáva. Ze zeleniny je nejlépe stra-
vitelná vařená mrkev, petržel, celer, špenát a hlávkový 
salát [6]. Navzdory omezenému výběru bylo zjištěno, 
že stomici zařazují do svého jídelníčku ovoce i zeleni-
nu významně častěji než kontrolní soubor. Při zjišťování 
jednotlivých konzumovaných druhů ovoce a zeleniny se 
ukázalo, jaká je velká interindividuální snášenlivost jed-
notlivých potravin. Běžně byly v jídelníčku zastoupeny 
i hrozny, melouny, kiwi nebo mandarinky, ze zeleniny 
papriky, rajčata, okurky, ale i zelí, květák či brokolice, 
které patří spíše k nadýmajícím druhům zeleniny.

Závěr
Výsledky z našeho výzkumu ukazují, že lidé, kteří 

již mají zdravotní omezení, více dbají na vyvážené 
stravování než lidé zdraví. Dvě ze tří sledovaných skupin 
potravin byly zařazovány pacienty se stomií častěji 
a jejich spotřeba se blížila více všeobecným výživovým 
doporučením než v kontrolní skupině navzdory možným 
nežádoucím reakcím a omezenému výběru. Paradoxně 
až zdravotní omezení sehrává hlavní úlohu v motivaci, 
kdy lidé jsou ochotni změnit či upravit své stravovací 
návyky.  
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Abstract
Patients with stoma have different anatomical conditions 
in the intestine and must follow  certain dietary rules. Milk, 
dairy products, legumes, fruits and vegetables can be 
worse tolerated for them, but for contributing of their re-
gular consumption for the body are  recommended. The 
authors compared the consumption of these foods in pa-
tients with a stoma and a control group of healthy people. 
Specially constructed questionaire  about dietary habits 
and 24 – hours recall were used for data collecting.  
Results: The consumption of milk, dairy products and 
fruits, vegetables was higher in a patients with stoma, 
presence of legumes in the diet was higher in the control 
group. 
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Abstrakt
Mák je tradiční česká plodina. Česká republika je před-
ním producentem potravinářského máku. V posledních 
letech narůstají dovozy levného máku, který je druhot-
nou surovinou při pěstování máku pro farmaceutické 
účely, které produkci máku v České republice ohrožují. 
Z využití tohoto máku v potravinářství plynou nejen ri-
zika přítomnosti opiových alkaloidů, tento mák má také 
horší senzorické vlastnosti. Změny evropské a české 
legislativy sice snížily riziko přítomnosti opiových alka-
loidů, avšak používání farmaceutického máku pro po-
travinářské účely zcela nezastavily.

Mák setý (Papaver somniferum L.) je rostlina z čeledi 
makovitých, u nás běžně pěstovaná jako zdroj potra-
vinářského máku. Tato rostlina začala být v Čechách 
pěstována ve významném množství na počátku 19. 
stolení jako olejnina. Mák našel uplatnění jak v Čechách, 
tak v okolních zemích nejen pro výrobu oleje, ale i v kuli-
nářství, v pekařství a cukrářství jako posyp nebo náplň. 
Česká republika patří mezi přední světové producenty 
potravinářského máku a významnou část své produkce 
vyváží do okolních, zejména slovanských zemí, kde se 
mák také těší oblibě.

Mák setý není zajímavý pouze z  hlediska potravinář-
ského. Je to také významná rostlina pro farmaceutický 
průmysl a také významný nelegální zdroj opiových drog. 
Mák setý totiž obsahuje, hlavně v makovině (makovice 
a vrcholové partie stonku, kromě semen), významná 
množství opiových alkaloidů. Jedná se o celou řadu lá-
tek, z nichž nejvýznamnější jsou morfin, kodein, thebain, 
noskapin a papaverin. Tyto látky mají narkotický a anal-
getický účinek. Zralá semena máku téměř neobsahují 
opiové alkaloidy, avšak mohou být jimi kontaminována 
z makoviny a to například činností škůdců nebo při vlast-
ní sklizni a jejich nedostatečným následným vyčištěním.

Míra kontaminace semen máku opiovými alkaloidy je 
mimo jiné ovlivněna jejich obsahem v makovině.

Mák setý má celou řadu odrůd, které lze v principu 
rozdělit do dvou kategorií:
- na odrůdy, které jsou určeny pro produkci máku pro 

potravinářské využití. Tyto odrůdy obsahují nízké hla-
diny opiových alkaloidů.

- na odrůdy, které se pěstují pro farmaceutické účely, 
jejich makovina obsahuje vyšší hladiny opiových alka-
loidů [1].

Mák z odrůd pro farmaceutické využití, který je 
v podstatě vedlejším produktem při produkci rostlin, 
ze kterých jsou získávány alkaloidy, může obsahovat 
poměrně vysoká množství těchto alkaloidů, avšak pro 

obsah alkaloidů v máku pro potravinářské využití není 
v Evropské unii stanoven maximální limit. Navíc mák 
z „farmaceutických“ odrůd má výrazně horší senzorické 
vlastnosti než mák z odrůd pro potravinářství, který byl 
pro tyto účely vyšlechtěn.

Mák z farmaceutických odrůd je levnější, a tak s nej-
větší pravděpodobností je tento mák do České republiky 
dovážen a míchán s českým mákem a poté prodáváván 
nebo exportován jako český mák. To způsobilo snižování 
výkupních cen máku v posledních letech a v konečném 
důsledku vedlo ke zmenšování výsevních ploch (viz Tabul-
ka 1). Dalším aspektem tohoto míchání je, že se zhoršuje 
senzorická kvalita, ale zvyšuje se také riziko vyšších ob-
sahů opiových alkaloidů. Máky z farmaceutických odrůd 
pocházejí například ze Španělska, Francie, Maďarska, 
ale i vzdálené Tasmánie, Číny a Pákistánu. [2].

Rizika plynoucí z  používání máku z farmaceutických 
odrůd v potravinářství byla řešena i na úrovni Evropské 
Komise, konkrétně v pracovní skupině pro zemědělské 
kontaminanty. Česká republika se snažila prosadit za-
vedení maximálního limitu pro opiové alkaloidy a také 
požadavků na odrůdovou jednotnost a pravost, tedy aby 
odrůda byla deklarována na obalech nebo v průvodní 
dokumentaci a aby dávky byly odrůdově jednotné.

Bohužel Česká republika byla v tomto boji osamocena 
a na základě jednání vznikl dokument DOPORUČENÍ 
KOMISE o správné praxi pro předcházení a snižování 
výskytu opiových alkaloidů v máku a makových produk-
tech. Tento dokument legalizuje používání farmaceutic-
kého máku pro potravinářské účely a pouze doporučuje, 
jak snižovat obsahy opiových alkaloidů. Je zde však 

Tabulka 2. 
Dovoz máku do České republiky 
(Zdroj: Sdružení Český mák) 
     

Rok Dovoz v tunách

 2008/09 1 827
 2009/10 2 162
 2011/12 4 334
 2012/13 5463

Tabulka 1. 
Mák na českých polích (Zdroj: Sdružení Český mák)
 

Rok
 Plochy využívané pro pěstování máku

   (v hektarech)
 2008 67 000
 2011 32 000
 2012 18 000

MÁK A OPIÁTYMÁK A OPIÁTY - -
zkušenosti SZPI s kontrolou mákuzkušenosti SZPI s kontrolou máku
Ing. Martin Kubík, Ing. Petr Cuhra – Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
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uvedeno, že většina kroků vedoucích ke snižování obsa-
hu opiových alkaloidů vede ke zhoršování senzorických 
vlastností a kvality máku.

V rámci České republiky byl pro ochranu spotřebitelů 
a trhu s mákem učiněn razantnější krok. Byla vydána 
vyhláška č. 399/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 
Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., pro škrob 
a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena. Zde 
je uvedeno, že „Pro použití v potravinářství lze použít 
pouze semeno máku setého (Papaver somniferum L.) 
semenného, olejného typu pocházející z odrůd, které 
obsahují max. 0,8 % morfinových alkaloidů v sušině to-
bolky (makovici) a na povrchu makového semene není 
obsah morfinových alkaloidů vyšší než 25 mg/kg“. 

V roce 2013 provedla Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce (SZPI) monitoring, jehož cílem bylo zjistit, 
zda se liší obsah opiových alkaloidů v máku vypěstova-
ném v České republice a v máku prodávaném v tržní síti. 
Bylo odebráno 24 vzorků, u kterých bylo provedeno sta-
novení 5 alkaloidů (morfinu, kodeinu, thebainu a noska-
pinu a papaverinu). Dvanáct vzorků bylo odebráno v tržní 
síti a dvanáct přímo u výrobců. Výsledky analytických 
měření jsou uvedeny v následující tabulce:

Výsledky ukazují, že s největší pravděpodobností část 
výrobků na trhu skutečně obsahuje mák z farmaceutic-
kých odrůd.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce měla 
v posledních 3 letech 6 záchytů máku s obsahem 
morfinu od 58 mg/kg až po 238 mg/kg v tržní síti, což jsou 
již hodnoty nad limit stanovený vyhláškou č. 329/1997 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o výrobky 
většinou balené na Slovensku, avšak původ suroviny byl 
velmi často označen jako Česká republika.

Máky jsou i nadále kontrolovány SZPI z hlediska 
obsahu výše uvedených alkaloidů, tj. z pohledu 
bezpečnosti potravin, avšak toto neznamená, že 
se na trhu nebudou vyskytovat výrobky s mákem 
z farmaceutických odrůd, které byly přečištěny nebo 
jinak ošetřeny tak, že obsahují nízké hladiny opiových 
alkaloidů. Senzorické vlastnosti těchto výrobků však 
nebudou pravděpodobně dosahovat kvalit potravinář-
ských máků, na které je český spotřebitel zvyklý. Tako-
vé výrobky mohou být z trhu  eliminovány pouze tak, 
že si je nebudou spotřebitelé kupovat. Další možností 
zlepšení situace na trhu je zajištění tzv. chráněného 
označení pro český mák jako má např. České pivo 
nebo Žatecký chmel. Nutným předpokladem však 
je, aby byly podmínky užívání tohoto označení dobře 
definované zejména ve vztahu k použitým odrůdám 
a kvalitě máku, aby je nebylo možné snadno zneužít 
nebo obejít, bylo možné je zkontrolovat a spotřebitelé 
by byli dostatečně informováni. 
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Abstract
Poppy seed is a traditional Czech crop. Czech Repub-
lic is a leading producer of food poppy seed. In recent 
years increasing imports of cheap poppy seed, that is 
secondary raw material of poppy plants cultivated for 
pharmaceutical purposes have threatened cultivation 
in Czech Republic. Utilization of this “pharmaceutical” 
poppy can bring risk of opium alkaloids presence but 
also this poppy has worse sensory characteristics. Eu-
ropean and Czech legislation changes decreased risk 
of opium alkaloids presence but did not stop utilization 
of “pharmaceutical” poppy for food purposes.
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Alkaloid Obsah alkaloidů – Obsah alkaloidů – 
  vzorky odebrané vzorky odebrané 
  u výrobců (mg/kg) v tržní síti (mg/kg)

   Průměr Max. Průměr Max.
morfi n 6,0 9,76 26,5 88,1
kodein 0,67 1,85 1,9 5,83
thebain 0,29 0,98 8,1 33,8
papaverin 0,18 1,54 < 0,12 -
noskapin 0,30 1,13 0,092 0,49
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Ze světa výživy

Firma Canadean, která se zabývá 
výzkumem trhu, zveřejnila pět nejdůle-
žitějších trendů na trhu potravin, které 
budou mít vliv na chování zákazníků 
v roce 2015, a jimž by se měli výrobci 
potravin přizpůsobit. 

Canadean naznačuje, že výroba potra-
vin bude více individualizovaná, protože 
zákazníci budou v segmentu  rychloobrát-
kového spotřebního zboží ve vyšší míře 
vyžadovat produkty z menších sérií, tak 
aby byla zjevná jejich kvalita i péče, která 
jim byla při výrobě věnována.  

Canadean rovněž předpovídá, že 
spotřebitelé se budou více zajímat 

Britští výzkumníci provedli první 
humánní testy nově vyvinuté látky, 
kterou je možné obohacovat potraviny 
a zvyšovat tak jejich sytivost. Výsledky 
studie ukazují, že testovaná ingredi-
ence (obsahující propionát) je účinná 
při prevenci dalšího přibírání na váze 
u osob s nadváhou. Propionát vzniká 
přirozeným způsobem v lidském těle, 
a to mikrobiální fermentací vlákniny 
ve střevě. Testovaná látka, zvaná inu-
lin-propionát ester (IPE), ale poskytuje 
mnohem větší množství, než je člověk 
schopen získat prostřednictvím ob-
vyklého způsobu stravování. 

Vědci vyslovili domněnku, že propio-
nát dodaný do tlustého střeva by mohl 
snížit energetický příjem a zabránit 

Káva je jedním z nejčastěji konzumovaných nápojů na svě-
tě a řada studií se zaměřuje na zkoumání jejích pozitivních 
účinků na lidský organismus. Ale jakou 
kávu a kdy ji pít zůstává nedořešeným a 
stále diskutovaným tématem. Může jeden 
šálek kávy zkonzumovaný před spánkem 
ovlivnit jeho kvalitu a průběh? Výsledky 
australské studie prováděné v roce 2012 
ukazují, že tomu tak skutečně je u osob 
citlivých na kofein. V rámci randomizova-
né (náhodně rozdělené do skupin) dvojitě 
zaslepené studii u 63 zdravých osob (ve 
věku 18-62 let, 59 % žen a 41 % mužů, 
které se považovaly za citlivé na kofein) 
se zkoumal vliv jednoho šálku kávy 
zkonzumovaného před spánkem na jeho 
kvalitu, délku usínání a frekvenci epizod 
nočního probouzení. Každý z účastníků 
obdržel dva sáčky kávy (jeden s běžnou 
kávou, obsahující kofein v množství 90 mg a druhý s kávou 
bez kofeinu, kde obsah kofeinu činil pouze 4,5 mg). Účastníci 
měli tyto dva sáčky vypít po večeři nejpozději v průběhu 

Potravinová složka, která vyvolává pocit nasycení
tak dalšímu přibývání na váze u lidí 
s nadváhou. Provedli tedy 24týdenní 
randomizovaný řízený test, kterého se 
zúčastnilo 60 dospělých s nadváhou. 
Jedna polovina dobrovolníků si obo-
hacovala svoji stravu inulin-propionát 
esterem v práškové formě, zatímco 
druhá inulinem. Z 25 dobrovolníků 
s IPE, kteří ve výzkumu vydrželi až 
do konce, jeden přibral za sledovanou 
dobu na váze více než tři procenta své 
původní váhy; z 24 dobrovolníků, kteří 
užívali inulin, jich ale takto přibralo šest. 
Žádný účastník s IPE navíc nepřibral 
více než pět procent své původní váhy, 
na rozdíl od čtyř účastníků ze skupiny 
s inulinem.  Po 24 týdnech, kdy byla 
studie ukončena, měli členové s IPE, 

na rozdíl od inulinové skupiny, méně 
břišního tuku i tuku v játrech. 

Vědci upozorňují, že k dosažení 
pozitivního účinku by bylo potřeba IPE 
konzumovat pravidelně; nyní zkouma-
jí, které druhy potravin by bylo možné 
inulin-propionát esterem obohacovat. 
Jde například o pečivo nebo ovocné 
koktejly.  

Uvedené studie tedy poskytují 
první přímý důkaz toho, že propionát 
v tlustém střevě může výrazně snížit 
energetický příjem a předcházet tak 
dlouhodobému přibírání na váze.  

https://www.rssl.com/Your-News/
Foode-News/2014/Edition-

594#3edition   
    bene

sedmi dnů a vést si záznamy o kvalitě spánku. V průběhu 
studie byli účastníci požádáni, aby se zdrželi konzumace 

jiných nápojů obsahujících kofein (např. 
energetické nápoje), nevykouřili více než 
deset cigaret denně a konzumaci alko-
holu omezili na maximálně dvě sklenky 
vína za den. Rovněž nesměli pracovat 
na nočních směnách z důvodu možné-
ho narušení biorytmů. Po vyhodnocení 
studie bylo zjištěno, že kvalita spánku 
byla významně horší u lidí kteří pili vzorky 
kávy obsahující kofein. Káva s kofeinem 
také ve srovnání s kávou bez kofeinu 
významně prodlužovala dobu do usnutí 
a zvyšovala frekvenci epizod nočního 
probouzení.      

LLORET-LINARES, C. et al. Does a 
single cup of coffee at dinner alter the 

sleep? A controlled cross-over randomi-
sed trial in real-life conditions. Nutrition & Dietetics, 2012, vol. 

69, no. 4, s. 250-255.
KM

o nezdravé složky v potravinách - 
příkladem může být zvýšený zájem 
o obsah cukru poté, co byl v průběhu 
roku 2014 v řadě populárních výrobků 
cukr nahrazen stévií. Objeví se více 
výrobků "pro zdraví", které budou po-
cházet z přírodních zdrojů. 

Bude pokračovat trend pálivých a ko-
řeněných jídel; výrobci budou kopírovat 
zákaznické preference z restaurací 
a maso, mléčné výrobky nebo pochu-
tiny budou více kořenit.  

Canadean rovněž tvrdí, že spotřebi-
telé budou vyhledávat nové výrobky, 
v nichž budou nově zkombinovány 

oblíbené příchutě, například amaretto 
cider nebo víno s příchutí čokolády. 
Současně se předpokládá, že i vý-
robci sami budou přicházet s novými 
ingrediencemi. 

Zvýšená obliba některých výrobků 
s sebou přinese i nutnost inovace jejich 
obalů tak, aby poutaly co nejvíce záj-
mu. Inovované obaly budou poskytovat 
i hmatové vjemy, a důraz na matný 
povrch i celkový pocit z výrobku budou 
implikovat kvalitu a výjimečnost.   
https://www.rssl.com/Your-News/Fo-

ode-News/2014/Edition-594#3edition    
bene

Má jeden šálek kávy před spánkem vliv na jeho kvalitu? 

Potravinové trendy v roce 2015
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Populárně naučná práce

Mykotoxiny v potravinách 
a jejich úřední kontrola
Ing. Radim Štěpán Ph.D., Ing. Petr Cuhra
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Inspektorát v Praze

slušných dat tak, aby bylo možné posoudit míru výskytu 
těchto sloučenin v potravinách v rámci EU (Doporučení 
Komise 2012/154/EU a Doporučení Komise 2013/165/
EU). V případě T-2 toxinu a HT-2 toxinu byly v rámci Do-
poručení Komise 2013/165/EU také navrženy orientační 
hodnoty součtu obsahu T-2 toxinu a HT-2 toxinu, při je-
jichž překročení by měla být provedena šetření faktorů, 
které jsou příčinou takového výskytu.

Činnost SZPI v oblasti mykotoxinů lze rozdělit na dvě 
oblasti a to (i) provádění pravidelných úředních kont-
rol a monitoringu potravin na trhu v ČR a (ii) kontrolu 
potravin dovážených ze třetích zemí, tj. ze zemí mimo 
EU přímo na vstupních místech do EU. Data získaná 
z těchto kontrol jsou poskytována příslušným orgánům 
EU a v případě závažných zjištění zveřejňována (webové 
stránky www.szpi.gov.cz a www.potravinynapranyri.cz), 
sankcionována a rovněž hlášena do Systému rychlého 
varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a jeho pro-
střednictvím sdělována ostatním členským státům EU. 
Na základě informace obdržené prostřednictvím systé-
mu RASFF potom provede příslušná národní autorita 
následnou kontrolu a zajistí případné stažení závadné 
potraviny z tržní sítě v dané zemi. Celý systém funguje 
recipročně, takže v případě kdy je zjištěna závadná po-
travina v členském státě EU je o této skutečnosti Česká 
republika informována prostřednictvím kontaktního 
místa RASFF a SZPI následně provede příslušné kroky 
a přijme adekvátní opatření.

První oblast, tj. kontrola a monitoring trhu v ČR je za-
jišťována jednotlivými inspektoráty SZPI (Brno, Hradec 
Králové, Olomouc, Plzeň, Praha, Tábor, Ústí n. Labem), 

Abstrakt
Úřední kontrola mykotoxinů v potravinách rostlinného 
původu je v České republice prováděna Státní Země-
dělskou a Potravinářskou Inspekcí (SZPI). Příspěvek 
zahrnuje (i) organizaci kontroly potravin na vnitřním trhu 
v České republice a organizaci kontroly dovozu potravin 
z tzv. třetích zemí, (ii) legislativní aspekty a (iii) přehled 
významných zjištění plynoucích z provedených kontrol 
včetně organizace výměny informací o závadných po-
travinách mezi členskými státy EU.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 
je organizační složkou státu, která provádí státní dozor 
nad bezpečností a kvalitou potravin, zahrnující mimo 
jiné také pravidelnou kontrolu přítomnosti mykotoxinů 
v potravinách rostlinného původu. 

Problematika mykotoxinů je dlouhodobě sledována 
nejen na naší národní, ale i evropské a celosvětové 
úrovni. Poznatky o zdravotních rizicích (karcinogenita, 
hepatotoxicita, nefrotoxicita, imunotoxicita atd.) plynou-
cích z konzumace potravin nadměrně kontaminovaných 
mykotoxiny (především afl atoxiny) vedly ke stanovení 
maximálních limitů (ML), tj. maximálních povolených 
koncentrací, které nepředstavují pro člověka zdravotní 
riziko a vymezují hranici, do níž je možné potravinu 
považovat ještě za bezpečnou. Po vstupu České repub-
liky (ČR) do Evropské Unie (EU) byla přijata evropská 
legislativa, konkrétně nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, 
které je v současné době pro členské státy závazné 
a specifi kuje ML pro afl atoxiny (B1, B2, G1, G2), citrinin, 
deoxynivalenol (DON), fumonisi-
ny (FB1, FB2), ochratoxin A (OTA), 
patulin a zearalenon (ZON) 
v jednotlivých potravinářských 
komoditách (Tabulka 1). Kromě 
toho se na půdě Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA) a Evropské Komise dis-
kutuje o stanovení maximálních 
limitů i pro jiné mykotoxiny a to 
zejména pro další trichotheceny 
(T-2 toxin, HT-2 toxin) a ná-
melové alkaloidy (ergometrin, 
ergosin, ergokristin, ergokornin, 
ergokryptin, ergotamin a další jim 
příbuzné –ininy). 

V této souvislosti byly národní 
autority (tj. SZPI v ČR) Evrop-
skou Komisí vyzvány k provádě-
ní monitoringu a poskytování pří-

Tabulka 1.  Regulované mykotoxiny a typické regulované komodity, ve kterých se 
mohou vyskytovat
Mykotoxiny Typické komodity Mykotoxiny Typické komodity
Afl atoxiny arašídy, pistácie Námelové alkaloidy* obiloviny – 
 a další suché plody,  zejména žito
 obiloviny, sušené ovoce,
 koření    
Citrinin  doplňky stravy na bázi Patulin ovocné šťávy
 rýže fermentované 
 červenými kvasnicemi
 Monascus purpureus   
Deoxynivalenol pšenice, kukuřice T-2 toxin/HT-2 toxin* obiloviny
Fumonisiny kukuřice Zearalenon obiloviny
   - zejména kukuřice
Ochratoxin A obiloviny, káva, koření,
 sušené ovoce   

Pozn.: * regulace by měla být v dohledné době zavedena
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které mají působnost v jednotlivých regionech ČR. 
Kontrola potravin dovážených ze třetích zemí je v působ-
nosti inspektorátu SZPI v Praze a probíhá ve spolupráci 
s Celní správou ČR. Uvedené rozdělení vychází z toho, 
že dovoz potravin ze třetích zemí do EU prostřednic-
tvím ČR může být realizován buď přes pražské Letiště 
Václava Havla (tzv. vstupní místo dovozu), nebo přes 
celní sklad v Rudné u Prahy (tzv. určené místo dovozu). 
Vzorky odebrané inspektory SZPI jsou ve všech těchto 
případech transportovány do speciálně k tomu vybavené 
a uzpůsobené laboratoře pražského inspektorátu SZPI, 
kde jsou podrobeny příslušné analýze. 

Laboratoř disponuje odpovídajícím moderním záze-
mím a technickým vybavením, a to jak na straně přípravy 
vzorku (homogenizace, extrakce), tak i vlastního analy-
tického měření. Laboratoř je pro uvedené účely vyba-
vena vedle kapalinových chromatografů s konvenčními 
detektory (HPLC-FLD/UV), také přístroji pro kapalinovou 
chromatografi i s hmotnostně-spektrometrickou detekcí 
(LC-MS/MS, LC-QTOF), které umožňují jednoznačnou 
identifi kaci a konfi rmaci jednotlivých mykotoxinů a také 
jejich přesnou kvantifi kaci.

Celý proces ovšem začíná v místě odběru vzorku, 
pro který platí přesné postupy (nařízení Komise 
(ES) č. 401/2006) zaručující zejména to, že úředně 
odebraný vzorek je skutečně reprezentativní. Toto 
je klíčové zejména z toho důvodu, že distribuce my-
kotoxinů je v potravinách často velmi nerovnoměrná 
a nehomogenní. Běžně se stává, že v rámci určité 
šarže (nebo v případě dovozu celé zásilky) existuje 
pouze několik ložisek s extrémními obsahy mykoto-
xinů, které ovšem v celkovém pohledu znehodnocují 
šarži (zásilku) celou. Z tohoto důvodu provádějí od-
běr vzorků speciálně vyškolení inspektoři SZPI. Při 
kontrole dovozu jsou vzorkovány zásilky o velikosti 
až několika desítek tun, takže odebraný vzorek, 
reprezentující danou šarži, může mít velikost až ně-
kolik desítek kilogramů. Klíčovým faktorem správně 
odebraného a zpracovaného vzorku je, vedle jeho 
reprezentativnosti, také jeho dokonalá homogenita, 
která je zajišťována v laboratoři prostřednictvím 
speciálního zařízení (homogenizátoru), které je v ČR 
jediné svého druhu.

Každoročně provede SZPI v oblasti mykotoxinů 
rozbory několika set vzorků potravin (více než 500) 
odebraných v tržní síti a v rámci kontroly dovozu ze 
třetích zemí. Z uvedeného počtu bývá obvykle 1-2 % 
vzorků hodnoceno jako nevyhovující (tj. s nadlimitním 
obsahem některého mykotoxinu). Počet, resp. frekven-
ce vzorků odebíraných v rámci kontroly dovozu je dán 
evropskými předpisy (nařízení Komise (ES) č. 669/2009 
a nařízení Komise (EU) č. 884/2014), které specifi kují pro 
jednotlivé kombinace potravinářských komodit, třetích 
zemí a příslušného nebezpečí (např. afl atoxiny) mini-
mální frekvenci zásilek, které je nutno zkontrolovat, tj. 
zásilek, u nichž jsou odebírány vzorky. Zásilka, která je 
z pohledu výskytu mykotoxinů vyhodnocena jako nevy-
hovující, není propuštěna do volného oběhu a musí být 
buď zlikvidována, nebo vrácena zpět do země původu. 
Ve výjimečných případech může být zásilka přetříděna, 
toto však vyžaduje speciální technologii, která v ČR 
prakticky není dostupná. 

K nejzávažnějším zjištěním, které vedly k nepropuštění 
zásilky dovážené na trh EU přes ČR, patřily v letech 

2013-2014 např. zásilky fíků z Turecka (4 tuny) nebo 
para ořechů z Bolívie (16 tun) obsahující v obou přípa-
dech nežádoucí afl atoxiny. V případě para ořechů bylo 
důvodem osminásobné překročení maximálního limitu 
pro tyto mykotoxiny, v případě fíků pak devítinásobné 
překročení maximálního limitu (ML). 

V rámci kontroly tržní sítě byl v uvedeném období 
zjištěn např. (i) nadlimitní obsah afl atoxinů ve vzorcích 
rýže (2x překročený ML), (ii) ochratoxinu A v rozin-
kách a mleté paprice (1x-3x překročený ML) anebo 
(iii) fumonisinů (FB1 a FB2) v popkornu určeném pro 
domácí přípravu v mikrovlnné troubě (4x překročený 
ML). K zajímavým zjištěním patří i relativně vysoké 
obsahy námelových alkaloidů v žitě a žitné mouce, 
kde se jednalo řádově o nálezy desítek až stovek 
mikrogramů na kilogram.

Jedná-li se o vzorky odebrané v rámci kontroly tržní 
sítě, je při nadlimitním zjištění mykotoxinů kontrolova-
nému subjektu uložen zákaz uvádění takové potravi-
ny do oběhu a následně je zahájeno správní řízení, 
v rámci kterého je mu a uložena odpovídající sankce. 
V případě kontroly potravin dovážených ze třetích zemí 
je v kompetenci SZPI vystavení zákazu dovozu dané 
potraviny (v těchto případech se může jednat řádově 
až o desítky tun), takže taková potravina není vůbec 
propuštěna na trh nejen v ČR, ale i v celé EU. Zároveň 
jsou příslušné informace vloženy do systému RASFF, 
aby ostatní členské státy EU mohly přijmout na svém 
území odpovídající opatření.

Uvedený systém úředních kontrol by měl sloužit přede-
vším k ochraně spotřebitelů v ČR a ostatních členských 
státech před nebezpečnými potravinami. Vzhledem 
k nebezpečí, které mykotoxiny představují, bude těmto 
kontrolám i v budoucnu věnována vysoká pozornost.
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Kvalita potravin je často diskutovaným tématem, tím spíš, 
že nám je velice blízká, ale častokrát je problém najít pro 
toto společné téma důležité informace nezatížené nesmys-
ly, dojmy nebo mýty. Konference o jakosti potravin a potra-
vinových surovin je tradičním setkáním odborníků, kterou 
mimo pořádající Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU) 
zaštiťují i spolupořádající instituce jako jsou Společnost pro 
výživu (SPV), Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), 
Česká společnost chemická (ČSCH) a Česká akademie 
zemědělských věd (ČAZV). 

Tato akce je úzce spojena s profesorem Ingrem, po kte-
rém nese i svůj podnázev Ingrovy dny, a pak i s potravi-
nářským veletrhem (BVV SALIMA), který se nyní koná 
pouze v dvouletých cyklech. Letošní čtyřicátý první ročník  
Ingrových dnů se konal ve středu 4. března 2015 a zahr-
noval vyžádané příspěvky od devíti autorů a třicet šest po-
sterových sdělení, druhý den byla pro studenty připravena 
přednáška odborníka z praxe pana RNDr. Petra Šediváka 
z PČR věnující se potravinářské mikrobiologii ve vztahu 
k dozoru v oblasti společného stravování.

Na úvod prvního bloku konference vystoupil pan 
Mgr. Petr Čejka, ředitel odboru právního a zahraničního 
z ústředního inspektorátu SZPI a seznámil zaplněnou 
aulu s novelou zákona o potravinách z pohledu tohoto vý-
znamného dozorového orgánu. Ve svém příspěvku, který 
měl původně přednést ústřední ředitel pan Ing. Martin 
Klanica, shrnul rozšíření působnosti a úpravu kompetencí 
dozorových orgánů, uvedl nové požadavky, které sebou 
tento zásadní předpis pro výrobce potravin a pokrmů 
přináší, a také připomenul i řadu aspektů, které novela 
nestanovuje, ač například v médiích nebo u veřejnosti exis-
tuje opačný dojem. Na tento zásadní příspěvek navázala 
místopředsedkyně SPV paní prof. Ing. Jana Dostálová, 
CSc. z VŠCHT v Praze současnými mýty o potravinách 
a výživě. Uvedla, že výživa je nejvýznamnějším faktorem 
zevního prostředí, který ovlivňuje zdraví člověka a násled-
ně i délku jeho života a to ze 40–60 %, což je samozřejmě 
hlavním důvodem současného velkého zájmu o výživu 
a potraviny, ale také poznamenala, že s tím jsou spojeny 
i ekonomické souvislosti, snaha o zviditelnění a bohužel 
také až fanatismus. Toto paní profesorka doložila pořa-
dím vnímaných zdravotních rizik z konzumace potravin 
u odborníků a neodborníků, u kterých na prvních místech 
jsou chemické kontaminanty a tzv. „éčka“. Zaznělo několik 
případů mýtů, které veřejnost přijímá jako pravdu a hoaxů, 
čili poplašných zpráv, u kterých je živnou půdou internet 
a emailová komunikace. Blok uzavřel neméně zajímavým 
příspěvkem s konkrétnější tématikou Ing. Tomáš Vyhná-
nek, Ph.D. z Ústavu biologie rostlin (MENDELU), kdy 
účastníky akce seznámil s výzkumem v oblasti genetiky 
a možností zpracování tzv. barevných pšenic. Toto nestan-
dardní zabarvení obilky determinující takovou pšenici jako 

Do Brna za jakostí potravin
funkční potravinu bylo zkoumáno a využití bylo potvrzeno 
na modelových objektech. 

Druhý blok zahájila paní Mgr. Martina Rejtharová 
z Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 
a léčiv (ÚSKVBL) příspěvkem shrnujícím sledování pří-
padného ilegálního použití hormonálně účinných látek při 
výkrmu skotu a prasat. Takové praktiky jsou v EU, v roz-
poru s obecně přijímaným názorem veřejnosti, zakázány 
a dodržování zákazu je úředně kontrolováno. Uvedla pří-
klady kontrol zaměřených na chov hospodářských zvířat 
a v jatečných provozech a v závěru zdůraznila, že v České 
republice nebyl po dobu provádění sledování reziduí hor-
monálně účinných látek u hospodářských zvířat a jejich 
produktů (tj. od roku 1992) prokázán žádný případ zneu-
žití anabolických steroidů. Dalšími příspěvky přispěla pro-
střednictvím přednášejících Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno. Pan MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. shrnul 
využití náhrad živočišných bílkovin v masných výrobcích, 
jejich význam a detekci. Paní prof. MVDr. Lenka Vorlo-
vá, Ph.D. se zabývala nutričními aspekty kozího mléka, 
uvedla důvody, proč je na kozí mléko zaměřena zvlášt-
ní pozornost, a prostřednictvím vědeckých studií z po-
slední doby doložila jeho specifi cké biochemické, fyzi-
ologické a nutričně funkční vlastnosti. Pan MVDr. Josef 
Kameník, CSc., MBA představil revoluční metodu QDS 
(Quick Dry Slice) při výrobě trvanlivých salámů, kdy je 
úpravou technologie pomocí technického řešení nahra-
zen časově dlouhý a ekonomicky náročný proces sušení 
a zrání těchto výrobků. Vývojem aktivních obalových ma-
teriálů s antimikrobiálním a protektivním účinkem na bázi 
přírodních extraktů se ve svém příspěvku zabýval pan 
Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. z Ústavu agrochemie, půdo-
znalství, mikrobiologie a výživy rostlin (MENDELU). Jím 
spoluřešený projekt měl za cíl vyvinout a ověřit bariérový, 
antimikrobiální, protektivní a kyslík pohlcující efekt látek 
přírodního původu získaných z rostlin a vyvinout použi-
telnou obalovou fólii. Třetí blok a celou konferenci uzavřel 
referátem pan prof. Ing. Jozef Golian, DrSc. ze Slovenské 
poľnohospodárske univerzity v Nitře (SPU). Zabýval se 
možností identifi kace druhového zastoupení drůbežího 
masa ve výrobcích pomocí metody real-time PCR, potvr-
dil její vhodnost a použitelnost, kterou doložil výzkumný-
mi poznatky svého pracoviště, a tematicky tak navázal 
na některé předchozí příspěvky. 

Po obědě pak následovala prohlídka Ústavu technologie 
potravin a ochutnávka zde vyrobených produktů a diskuze 
nad sděleními v posterové sekci. Akce se zúčastnilo na 120 
registrovaných účastníků, a i když má primárně za cíl plnit 
svou úlohu jako odborná konference, je i společenským 
setkáním odborníků z různých oblastí potravinářství. Příští 
rok se ID 2016 objeví jako doprovodná odborná akce vele-
trhu SALIMA 2016. Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
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Blahopřejeme

Významného životního jubilea se Významného životního jubilea se 
v měsíci květnu dožíváv měsíci květnu dožívá
 5. 5. Hana Sedláčková,

10. 5. Ing. Libor Caha,
 27. 5. MUDr. Vladimír Zikmund, CSc.

Významného životního jubilea seVýznamného životního jubilea se  
v měsíci červnuv měsíci červnu  dožívádožívá

12. 6. Jana Kašparová,
27.  6. Anna Součková,
29. 6. Hana Petrášková.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Léta letí i Bobanu Turkovi
Čas je nezadržitelný a léta každému letí, ať dělá co dělá. Na letící čas si 

stěžuje Valerie Čižmárová v populární písničce. Vždy optimisticky naladěný 
MUDr. Bohumil Turek, CSc., si na nic nestěžuje, ačkoliv 20. června mine 
pomyslný 80. patník své úspěšné životní dráhy. Je stále zvídavý a výživa 
ho baví a zaměstnává. Pro své kamarády a kolegy je to stále populární 
a nezničitelný Boban.  

Pražský rodák po absolvování Lékařské fakulty hygienické UK v Praze 
(1959) nastoupil do Krajské hygienické stanice v Plzni. Po dvou létech složil 
atestaci I. stupně z hygieny a epidemiologie, v roce 1967 pak nástavbovou 
atestaci z hygieny výživy a předmětů běžného užívání a v roce 1985 obhájil 
kandidátskou disertační práci.

V roce 1984 se vrátil do Prahy a zakotvil ve Státním zdravotním ústa-
vu v Centru hygieny výživy u profesora Augustina Wolfa. Po odchodu 
prof. Wolfa do důchodu převzal Dr. Turek po něm vedení centra. Se svými 
spolupracovníky se zabýval výzkumem účinků antioxidačních, antitoxic-
kých a antimutagenních látek v potravinách. Velkou pozornost soustředil 
zejména na dusičnany. Věnoval se též doplňkům stravy a potravinám pro 
zvláštní výživu. Dr. Turek byl také velmi dobrým pedagogem. Působil na 3. 
lékařské fakultě UK, na VŠCHT a též na Institutu dalšího vzdělávání pra-
covníků ve zdravotnictví v Brně a v Praze. 

Náš jubilant je dlouholetým členem Společnosti pro výživu, (od r. 1969).  
Po několik let pracoval v představenstvu a později se stal jejím čestným 
členem. Působil v redakční radě vědeckého impaktovaného časopisu Po-
travinářské vědy (Czech Journal of Food Sciences) a také ve vědecké radě 
Nadace Nutrivit až do ukončení její činnosti. Je členem Českého výboru pro 
spolupráci s FAO a dalších důležitých organizací.

Dr. Turek je autorem řady publikací. Napsal a stále píše odborná sdělení 
jako samostatný autor či ve spolupráci s dalšími experty z oblasti výživy, 
nejčastěji z pohledu hygienika výživy. Jeho stati se objevují v tuzemských 
i zahraničních periodikách. Jubilant pracuje též jako poradce v oblasti výži-
vy se zaměřením na vztahy a interakce nutričních faktorů a toxických látek 
a též při hodnocení nutričních tvrzení, která se uvádějí na potravinách. Vel-
mi intenzivně pomáhal jako poradce při vývoji nových českých vitamino-
vých preparátů, se zaměřením na kompozice požadovaných vitaminů. 

Milý Bobane! Přejeme Ti spolu s přáteli a kolegy mnoho zdraví a pohody 
do dalších let a dostatek síly vyrovnat se se všemi případnými problémy, 
které Tě v životě potkají. A nikdy nezapomenout se na svět dívat s nadhle-
dem a úsměvem.     

Perblat
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