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Vážení přátelé a milí hosté,

vítejte opět po roce v lázeňském městě Teplice. Těší mě, že se mezi vámi najdou 
i tací, kteří na letošní ročník konference „Výživa a zdraví“ zavítali již po pěta-
dvacáté! A to je již pořádný kus „výživářského“ života. Právě zde, v Teplicích, 
městě zaslíbeném zdravému životnímu stylu a zdraví obecně, tak letos společně 
oslavíme čtvrtstoletí konání této konference.

Navzdory vysoce industrializovanému prostředí severních Čech, které slouží 
celé naší zemi a přitom dlouhá léta sužoval zdraví místních obyvatel, se Teplice 
jako lázeňské město stále drží v povědomí nejen odborné, ale i široké laické 
veřejnosti, jako místo zaslíbené lázeňství, odpočinku a relaxaci. Historicky 
významná kotlina s bohatstvím termálních pramenů, ležící mezi Českým středohořím a Krušnými horami, tak po 
staletí vrací lidem sílu, pohyb a zdraví obecně. Ale dost chvalořečí na naše město a kraj, který zdejší občané opravdu 
milují a k návštěvníkům jsou vždy milí a vstřícní. Život v pohraničí nikdy nebyl jednoduchý, ale možná právě proto 
zde žijí zapálení a schopní lidé, kteří chtějí místu svého života opět vrátit slávu staletí minulých, kdy se Teplicím 
říkalo „Malá Paříž“ či „Salón Evropy“.

Nemohu se krátce nezmínit o v posledních letech hlavním a snad i jediném společenském tématu, a to o pandemii 
Covid-19. Byť je to téma neveselé a snad už i pro velkou část společnosti otravné, tak právě toto téma přinutilo 
velkou část společnosti zamyslet se nad svým životem a hlavně přístupem k životu. Péče o zdraví, životní prostředí  
a zdravý životní styl tak nabraly na významu jako žádná jiná oblast v našem životě. Berme to jako významně zdvižený 
ukazováček, kdy nám příroda jasně ukazuje, jak žít v pokoře a s pravidly, která jsou v souladu s přírodními zákony. 
Člověk si začal myslet, že je „pánem tvorstva“ a vše jaksi začal brát za samozřejmost. A ono to tak není. 

A tak tato konference, zabývající se výživou člověka od nejútlejšího věku jako primární prevence proti nemocem, 
stojí na nejaktuálnějším vrcholu důležitosti, jak účinně se bránit těmto a jim podobným pandemiím.

Jsem velmi potěšen, že velký prostor na této konferenci dostává i strategie oběhového a odpadového hospodářství 
v souvislosti s výživou. Nárůst používání různých materiálů v potravinářství i domácnostech je enormní a udržitelnost 
tohoto trendu v návaznostech na bezpečnost, vliv na potraviny a následnou recyklaci obalových materiálů považuji 
také za zásadní.

Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemně strávený čas na konferenci, věřím, že pro vás bude v řadě oblastí podnětná 
a odnesete si domů nejen spoustu odborných postřehů, ale i dobrý pocit z místa tvořeného nejen příjemným okolím, 
ale především lidmi, jejichž přáním je, abyste se tu cítili dobře.

Bc. Hynek Hanza
primátor města Teplice
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Vážení přátelé, 

je mi velkou ctí, že vás mohu opět po roce touto formou pozdravit, a především pozvat 
na 25. ročník konference Výživa a zdraví v Teplicích.

Doba covidová změnila mnohé, mimo jiné i výuku a vzdělávání. Více jak rok jsme 
přednášeli našim studentům distančně, dokonce se takto i zkoušelo. Na dálku ale 
též probíhaly všechny odborné semináře či konference. V některých případech to 
možná takto zůstane natrvalo, i v době postcovidové. Ono pravda, některé výhody to 
má – člověk může přednášet či přednášky sledovat z pohodlí svého křesla v kanceláři 
či obývacím pokoji, připojit se mohou účastníci prakticky z kteréhokoli koutu světa, 
nahrané přednášky si lze kdykoliv spustit znovu. Ušetří se čas i peníze. Přesto však si myslím, že klasická, prezenční 
forma zvláště u odborných konferencí je nenahraditelná. Účastnici se sjedou na jedno místo, nejsou rozptylováni 
jinými povinnostmi, žijí prostě konferencí. Přednáší, naslouchají přednáškám kolegů, a hlavně diskutují. Rodí se zde 
nové nápady, navazují odborné kontakty, domlouvá možná budoucí spolupráce. Nikdy jsme proto ani na vteřinu 
nepřipustili, že by se naše teplická konference mohla konat jinak, a pevně věřím, že epidemiologická situace nám 
naše plány nezhatí.

Přesto konference již nikdy nebude taková, jako dřív. V uplynulém roce nás opustily dvě mimořádné osobnosti české 
hygieny, dr. Ševčík a dr. Turek, kteří doslova každý ročník konference tvořili, formovali. Honza Ševčík, otec-zakladatel 
teplických konferencí, neúnavný a obětavý organizátor, moderátor, diskutér, vždy usměvavý, rtuťovitý, nabitý neuvě-
řitelnou energií a obrovskými zkušenostmi. Boban Turek, koryfej české hygieny výživy, člověk s encyklopedickými 
znalostmi, sedící na konferenci vždy v první řadě, schopný diskutovat k jakémukoliv sdělení… Jsem nicméně pře-
svědčen, že oba naše pozemské počínání, přípravy konference i její průběh někde shora pečlivě sledují, přednášky 
poslouchají a diskutují spolu o nich, tak jak to vždy dělali. I kvůli nim, k uctění jejich památky, jsme se snažili konferenci 
připravit co nejlépe. 

Zároveň ale jsme s kolegy z přípravného výboru a z pořádající agentury Alwac přemýšleli, jak konferenci ozvláštnit 
a doplnit. V minulosti jsme často slýchali z různých stran, dokonce od místního pana primátora, že by bylo dobré, 
aby konference měla větší přesah do praxe. Aby odborná témata, která zde probíráme, byla nějakým vhodným 
způsobem prezentována laické veřejnosti, s cílem zlepšit edukaci v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu. 
Připravili jsem proto letos novinku - Jarmark chutí, který proběhne v pátek 24. 9. a kam vás také srdečně zveme. 
Doufáme, že se vydaří a do budoucna se stane standardním doplňkem naší konference. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se na přípravě konference podíleli, zejména 
pak Evě Helisové a Markétě Bláhové z firmy Alwac a kolegyním a kolegům z vědeckého výboru konference. Rovněž 
musím poděkovat městu Teplice, všem spolupořadatelským organizacím a sponzorům. Věřím, že vás letošní 25. ročník 
konference zaujme podobně, jako tomu bylo v letech minulých a že se do Teplic budete i v budoucnu rádi vracet.

Váš
Pavel Dlouhý
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Vážené kolegyně a  kolegové, milí přátelé,

Vítejte na letošní konferenci  „Výživa a zdraví 2021“.

Rok 2021 byl poznamenán pandemií Covid19 a většina z Vás se stala ze dne na den 
epidemiology a bojovala s pandemií. Začátek letošního roku nezačal lépe, ale po 
Velikonocích se situace začala uklidňovat a v dalších měsících bylo možné, abyste se 
se věnovali především Vašemu oboru, tedy výživě.   

Pořadatelům se podařilo zajistit zajímavý program, který  Vám přinese inspiraci pro 
další práci. Společně vyslechneme široké spektrum názorů, zkušeností a informací 
od odborníků velmi povolaných.  

Témata, která jsou vybrána, mohou (o tom jsem přesvědčena) obohatit praktické aktivity týkající se výživy a veřejného, 
tedy našeho zdraví. Má-li být tato oblast poznání rozvíjena, nelze jen pouze opakovat poučky převzaté z literatury, 
hybatelem poznání je v tomto případě praxe.

Mnohé z odpovědí lze nalézt jen v konkrétních souvislostech a skutečnostech. Je pro nás důležité, abychom se uměli 
aktivně postavit každodenním problémům, vypořádat se s nimi „pozitivně“, tedy dovést řešení k širšímu prospěchu. 
Těším se, že na Vaší konferenci některé průkopnické myšlenky zazní, stejně jako výzvy, které napomáhají naší činnosti.

Děkuji všem, kteří věnují svůj čas a přijedou přednášet, diskutovat nebo jen vyslechnout zajímavá sdělení. Věřím, že 
výměna názorů a užitečných informací bude i nadále v různých formách pokračovat.

V neposlední řadě bych také ráda poděkovala zesnulému panu doktorovi Janu Ševčíkovi, zakladateli této konference,  
a také panu doktorovi Pavlu Dlouhému, paní Evě Helisové a paní Markétě Bláhové, kteří v jeho práci pokračují. 
Děkuji také panu primátorovi města Teplice a všem firmám a organizacím, které pořádání konference podpořily.

MUDr. Lenka Šimůnková, ředitelka 
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

na úvod si vypůjčím jeden ze slavných citátů. „Jím proto, abych žil, nežiji proto, abych 
jedl,“ řekl podle mnohých zdrojů antický filosof Sókratés. Na to, co věděli lidé již ve 
Starověkém Řecku, ale dnes často a rádi zapomínáme. 

Pandemie covidu se stala pro mnohé z nás také pandemií obezity. Problém nezdra-
vého stravování, který dlouhodobě přetrvává v české populaci, se v období nuceného 
lockdownu, práce z domova a zavřených škol i sportovišť, naplno projevil spolu s ne-
dostatkem pohybu v rostoucí obezitě nás i našich dětí. 

Zřejmě všichni víme, že bychom měli zdravě jíst a dbát na dostatek pohybu, ale 
ruku na srdce, kdo z nás to opravdu pravidelně a dlouhodobě dodržuje? Vnímám, že  
z myšlení lidí se ztrácí zodpovědnost za vlastní zdraví. Je jistě pohodlnější spoléhat na to, že nás jednou, až přijdou 
potíže, opraví lékaři v ordinacích, podobně jako se opravuje porouchaný stroj. Ale poškození našeho těla, pomyslného 
stroje, může být i vlivem dlouhodobě špatných stravovacích návyků již nevratné. Pokud jej lékaři opraví, funguje 
sice dál, ale často za cenu snížení kvality života, bolestí a také za cenu velké zátěže zdravotního systému.    

S obezitou a obecně se špatnými stravovacími návyky souvisí riziko mnoha chorob, od diabetu přes problémy 
kardiovaskulárního systému a potíže pohybového aparátu až po zvýšené riziko vleklých zánětů, které dlouhodobě 
zhoršují zdravotní stav každého, kdo své tělo takovému zacházení vystavuje. 

Považuji tuto konferenci za velmi přínosnou jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost. Konference je potřebnou 
příležitostí pro sdílení a konzultaci odborných poznatků z praxe. Její doprovodný program je pak pro všechny názornou 
formou upozornění, že základním předpokladem zdravého těla je kvalitní výživa.  

Závěrem přidám ještě jeden citát, který ve druhém století našeho letopočtu pronesl římský spisovatel Decimus 
Iunius Iuvenalis, připomínající zodpovědnost za vlastní zdraví. U nás jej proslavili především Sokolové. „Orandum 
est ut sit mens sana in corpore sano.“, tedy „Přej si, aby byl ve zdravém těle zdravý duch“. 

Děkuji Vám všem, kteří svou prací usilujete o udržení zdraví každého z nás. 

                                                                                                   MUDr. Barbora Macková
                                                                                        Ředitelka Státního zdravotního ústavu
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  ÚLOHA PODPORY ZDRAVÍ A PRIMÁRNÍ PREVENCE PO PANDEMII COVID-19

 Stanislav Wasserbauer 
 Regionální pracoviště Státního zdravotního ústavu v Jihlavě

 

V roce 2020 zemřelo v České republice o 18 tisíc více osob, než byl průměr v letech 2015-2019, z toho více než 6 tisíc lidí zemřelo 
na jinou příčinu než na onemocnění Covid-19. Pokud budeme orientačně vycházet ze statistik minulých let, zemřelo v roce 2020 
navíc 2 900 osob na onemocnění srdce a cév a 1 700 osob na zhoubné nádory, tj. na onemocnění, která jsou dobře preventabilní. 
K podobné situaci došlo i v prvním čtvrtletí 2021.

Je nesporné, že pandemie Covid-19 změnila negativně život i životní styl mnohých obyvatel ČR. Zřetelně ukázala, že nejzranitel-
nějšími a nejrizikovějšími skupinami obyvatel jsou zejména senioři, lidé s chronickými neinfekčními nemocemi a lidé s obezitou. 
Jednoznačné také ukázala na nezbytnost a efektivitu primární prevence. V průběhu pandemie došlo i k významnému snížení 
preventivních prohlídek a zdravotní péče. V nejbližších letech tak lze očekávat významný nárůst výskytu i úmrtí na zhoubné 
nádory a srdečně cévní onemocnění, vyšší výskyt obezity, cukrovky, hypertenze, psychických nemocí, a to se všemi negativními 
dopady do zdravotního stavu obyvatel a do nákladů na zdravotní péči a v dalších souvisejících oblastech, např. sociální. 

Nejefektivnější cestou jak zabránit dalším značným lidským i ekonomickým ztrátám je promyšlená, efektivní a systematicky  
realizovaná prevence nemocí a podpora zdraví. Státní zdravotní ústav by měl v tomto hrát dominantní úlohu a musí na tuto situaci 
reagovat zvýšenou realizací svých preventivních aktivit a projektů. Je nesporné a prokázané, že kvalitně prováděná prevence 
nemocí a podpora zdraví s sebou přináší pro společnost významné zdravotní i ekonomické úspory a benefity, a to v poměru až 
1:10. Státní zdravotní ústav je zákonem o ochraně veřejného zdraví a ze svého statutu mj. zřízen k podpoře zdraví a výchově ke 
zdraví a tyto činnosti by proto měly být financovány z příspěvku MZ ČR na provoz a činnost. 
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  DOPADY PANDEMIE COVID – 19 NA ŽIVOTNÍ STYL ČESKÉ POPULACE

 1Karolína Dobiášová, 2Zdeněk Kučera, 1Helena Hnilicová, 3Alena Šteflová, 1Jolana Kopsa Tešinová 
 1 Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 2 Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú.
 3 Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Úvod

Pandemie COVID-19 představuje pro jednotlivce i společnost nové výzvy, které mohou mnoha způsoby ovlivnit chování v oblasti 
zdraví. Vlády většiny zemí světa se snažily zamezit šíření COVID-19 prostřednictvím řady opatření, od dodržování pravidel osobní 
hygieny a udržování sociálního odstupu, přes povinné nošení roušek až k nucenému pobytu doma a omezení sociálních kon-
taktů. Zároveň bylo široce diskutováno zdravotní chování lidí (včetně životního stylu) jako významný rizikový faktor pro nákazu 
COVID-19, její vývoj a těžký průběh nemoci.  Nejčastěji zvažovanými přímými faktory bylo kouření a obezita a jako nepřímé 
faktory byly uváděny pití alkoholu, nedostatek pohybu a nezdravé stravovací návyky (Jordan a kol. 2020).

To vše mohlo zásadním způsobem ovlivnit životní styl občanů. Tento příspěvek na základě dat z výzkumu „Behaviorální aspekty 
epidemie COVID-19 v ČR“ ukazuje reakce české populace na pandemii, týkající se některých rizikových faktorů životního stylu  
a na základě dat z výzkumu „Zdravotní gramotnost obyvatel ČR“ představuje posuny ve zdravotní gramotnosti české populace  
v oblasti podpory zdraví v kontextu pandemie  COVID - 19. 

Popis výzkumů a metodologie 

V období srpen 2020–leden 2021 byl v ČR realizován výzkum „Behaviorální aspekty epidemie COVID-19 v ČR“, iniciován Evropskou 
úřadovnou Světové zdravotnické organizace v Kodani a podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR.  Jednalo se o mezinárodní 
výzkum, který probíhal v řadě dalších evropských zemí, a to dle jednotného výzkumného protokolu, s použitím strukturovaného 
dotazníku, vyvinutého pro evropský region odborníky WHO ve spolupráci s Univerzitou v Erfurtu.  Každá ze zúčastněných zemí 
dotazník přeložila a adjustovala na své podmínky tak, aby výzkumné šetření a znění otázek odpovídalo kulturním zvyklostem 
a otázky tak byly pro respondenty srozumitelné. Výzkum v ČR byl realizován za finanční i ideové podpory Kanceláře WHO v ČR. 
Realizací výzkumu, jeho přípravou a interpretací výsledků byla v ČR pověřena 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, konkrétně 
pak Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva.

Cílem mezinárodního projektu bylo průběžně poskytovat vládám a národním orgánům zodpovědným za boj proti šíření nákazy 
novým koronavirem, dostatek validních a objektivních informací pro volbu účinných opatření. Politici, epidemiologové i výkonné 
orgány ochrany veřejného zdraví potřebují vědět, jaké mají lidé znalosti a jak důvěřují v zaváděná opatření, jak vnímají rizika 
a problémy, se kterými se musí vyrovnat při dodržování nepopulárních opatření a jak se ve vztahu k epidemii reálně chovají.  
Nejednalo se tedy o srovnávací mezinárodní výzkum. 

Kromě standardních sociodemografických ukazatelů (věk, pohlaví, vzdělání, lokalita, velikost domácnosti), dotazník obsahoval  
následující proměnné: vnímání rizika a zdravotní gramotnost v souvislosti s COVID-19, self-efficacy (subjektivní vnímání schopnosti 
zvládat životní úkoly), emocionální reakce na pandemii, odolnost a aktuální  životní pohodu respondentů,  důvěru v instituce 
důležité pro zvládání pandemie, preventivní i rizikové chování ve vztahu ke COVID-19, důvěru v informační zdroje, vliv médií, postoje 
k očkování  proti COVID-19 a vnímání  přiměřenosti vládních opatření proti šíření nákazy a  ekonomické dopady pandemie. 
Většina položek dotazníku byla vytvořená pro účely tohoto výzkumu a koncipována s využitím likertovské škály, tj. respondenti 
odpovídali na jednotlivé položky na sedmistupňové škále, kdy u každé otázky bylo vždy na příslušné škále uvedeno slovní znění 
odpovědi pro nejnižší (1) a nejvyšší hodnotu(7). Dotazník prošel před vlastním výzkumem pilotáží a byl poté ještě upraven. 



8

Dotazníkové šetření proběhlo ve třech vlnách, a to v srpnu a v listopadu 2020 a třetí vlna šetření se odehrála v lednu 2021. Sběr 
dat u reprezentativního souboru cca 1000 respondentů kombinovanou technikou CAWI (Computer Assisted Web Interview - online 
dotazování) a CATI (Computer Assisted Telephone Interview - telefonní dotazování) provedla agentura IPSOS. Výběrový vzorek 
byl vytvořen pomocí kvótního výběru na základě pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Vyplnění dotazníku trvalo 
v průměru 20 minut. Výsledky byly interpretovány v kontextu vývoje epidemie v České republice a s přihlédnutím k aktuální 
situaci v době sběru dat. 

V souladu s platnou legislativou byla zajištěna vysoká míry ochrany osobních údajů a ochrany dat. Výzkum byl schválen Etickou 
komisí Ministerstva zdravotnictví České republiky.

V příspěvku jsou dále využita vybraná data z výzkumu zdravotní gramotnosti obyvatel ČR z let 2015 a 2020. Výzkum zdra-
votní gramotnosti probíhá s využitím standardizovaného dotazníku v řadě zemí. Odpovědi jsou zaškrtávány na čtyřpoložkových 
likertovských škálách od „velmi snadno“ po „velmi obtížně“ a možnost „neví, odmítá uvést“. V České republice probíhalo šetření 
zdravotní gramotnosti v roce 2015 na reprezentativním vzorku 1 037 respondentů (Kučera a kol. 2016). V listopadu 2020 byl 
dotázán reprezentativní vzorek 1 650 respondentů kombinovanou metodou CAWI + CATI: telefonní dotazování proběhlo u starších 
respondentů. Šetření provedla agentura STEM, data byla zaslána do Mezinárodního koordinačního centra ve Vídni, kde proběhlo  
a stále ještě probíhá zpracování dat. Výzkum realizuje Česká lékařská společnost JEP, koordinaci má na starosti Ústav pro zdravotní 
gramotnost, z. ú. A finančně jej podporují české zdravotní pojišťovny.

Kontext výzkumu: Vývoj a průběh pandemie COVID-19 v ČR v období březen 2020 -  červen 2021

První případy onemocnění COVID-19 se v ČR objevily počátkem března 2020 a podle Hygienické služby ČR se jednalo o zavlečení 
infekce českými občany, vracejícími se ze severní Itálie. (Komenda a kol., 2020) Záhy se však objevily případy komunitního přenosu 
infekce na českém území a epidemie se začala šířit. První vlna vyvrcholila v polovině dubna, kdy bylo evidováno téměř 5000 
infikovaných. Česká vláda na počátek epidemie zareagovala velmi rychle vyhlášením striktních epidemiologických opatření. Jednalo 
se o uzavření škol, nákupních center, restaurací, hotelů, kin, divadel, povinné nošení roušek, zákaz návštěv ve zdravotnických  
a sociálních zařízeních a omezení veřejných akcí, včetně omezení leteckého spojení se světem. Z nové a neznámé nemoci panoval 
strach, proto zavedená opatření lidé dodržovali, což vedlo k rychlé stabilizaci epidemiologické situace. Počet nově nakažených 
klesl a první vlna pandemie tak byla úspěšně zvládnuta, restrikce se uvolňovaly a život v ČR se v létě 2020 téměř vrátil do podoby 
před pandemií.  V srpnu 2020, kdy probíhala první vlna sběru dat pro výzkumu „Behaviorální aspekty epidemie COVID-19 v ČR“, 
se denní přírůstek nových případů pohyboval okolo 280 případů (viz Graf 1). 

Nicméně, počátkem září se nárůst počtu infikovaných dramaticky zrychlil. Počátkem listopadu dosahovala průměrná sedmi 
denní incidence 11 000 – 12 000 nově infikovaných. Vláda na stávající situaci reagovala zpřísněním restriktivních opatření, což 
přineslo zpomalení incidence a zlepšení epidemiologické situace. V druhé polovině listopadu, kdy proběhla druhá vlna sběru 
dat našeho výzkumu, byla epidemiologická situace již lepší a incidence poklesla na cca 4 400 nakažených osob denně. Počet 
zemřelých na COVID 19 však dosahoval v té době okolo 200 osob denně. Ve srovnání se sousedním Rakouskem či Německem to 
bylo násobně vyšší číslo. Relativně pozitivní vývoj epidemie však byla narušen překvapivým předvánočním uvolněním restrikcí. 
Přestože rozvolnění opatření netrvalo dlouho, epidemiologická situace se nelepšila, ba naopak. V polovině ledna, kdy proběhla 
třetí vlna šetření, byl průměrný sedmidenní přírůstek nově nakažených 7 800 osob denně a počet zemřelých osciloval okolo 160 osob 
denně. Zpětně to lze přičíst také tomu, že po Vánocích se v ČR začala šířit infekčnější britská mutace, na kterou dosavadní opatření 
zabírala méně. 
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Graf 1. Denní počet nakažených v době sběru dat: 18.8.2020; 24.11.2021; 19.1.2021

Výsledky 

Negativní pandemické chování

V rámci výzkumu „Behaviorální aspekty epidemie COVID-19 v ČR“ byly sledovány i nežádoucí změny v životním stylu (méně 
pohybu, zvýšená konzumace nezdravé potravy a zvýšená konzumace alkoholu), jakožto strategie zvládání stresu způsobeného 
pandemií. Jak ukazuje graf 2, v první a druhé vlně výzkumu začalo pít alkohol více než obvykle 11 % dotázaných. V lednu 2021 
se tento počet snížil na 9 %. Vyšší míra konzumace alkoholu byla ve všech třech vlnách sběru dat stabilní, bez ohledu na aktuální 
epidemickou situaci. K podobným závěrům došli i výzkumníci v Německu (COSMO 2020; Jordan a kol. 2020). Více alkoholu než 
obvykle pili signifikantně více muži, mladí lidé a ti, kteří měli ekonomické potíže. Jiné studie zkoumající změny v konzumaci 
alkoholu v době pandemie COVID – 19 a jejich příčiny uvádějí, že nejčastější příčinou větší míry konzumace alkoholu byla nuda 
a nedostatek aktivit a na druhé straně důvodem pro nižší konzumaci bylo méně sociálních kontaktů s lidmi a s prostředím, kde 
se běžně alkohol podává. (Jordan a kol. 2020, Kilian a kol. 2021) Řada studií ukazuje naopak nárůst pokusů o snížení spotřeby 
alkoholu (Jackson, Garnett a Shahab 2020).

1Zdroj: Coronavirus COVID 19 John Hopkins University Statistics 
https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=%2Fm%2F01mjq&gl=US&ceid=US%3Aen
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Graf 2: Změny v pití alkoholu pod vlivem pandemie COVID - 19

Náš výzkum ukázal, že nezdravé potraviny v srpnu 2020 konzumovalo ve větší míře než obvykle v důsledku pandemie 12 % do-
tázaných. V listopadu a v lednu 2021 došlo k mírnému nárůstu těchto osob až na 15 %. Častěji konzumovali nezdravé potraviny 
mladí lidé a ti, kteří častěji sledují média. 

Podobně několik průřezových studií z Evropy a Austrálie uvádí, že restriktivní opatření související s COVID-19 měla negativní 
dopad na stravovací návyky populace. Jiné studie naopak uvádějí, že se lidé v době pandemie stravovali zdravěji s ohledem na 
to, že si vařili a jedli doma. (Jordan a kol. 2020)
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Graf 3: Konzumace nezdravých potravin více něž obvykle

O něco vyšší byl již v době prvního sběru dat, v srpnu 2020, podíl těch, kteří cvičili méně než obvykle (18 %). V této době bylo 
po jarním lockdownu opětovně umožněno vykonávat kolektivní sportovní aktivity, byly otevřeny tělocvičny a fitness centra. Za 
snížením pohybových aktivit tak byla zřejmě obava, že by při kolektivních sportovních aktivitách nebo při sportu v uzavřeném 
prostoru mohlo s větší pravděpodobností dojít k nákaze koronavirem.  Dokládá to i zjištění, že pohybové aktivity v této době 
snížily ve větší míře osoby, které věřily, že COVID-19 se šíří rychle.

Podíl osob, které omezili cvičení se v listopadu 2020 a lednu 2021, s ohledem na vynucený pobyt doma, ještě zvýšil, kdy menší 
míru cvičení než obvykle uvedla téměř třetina respondentů. Podobné výsledky ukazující na omezení pohybové aktivity v době 
nařízeného pobytu doma a omezení sociálních kontaktů uvádějí i autoři zahraničních studií (Ammar a kol. 2020, Jung a kol. 
2021, Jordan a kol. 2020). Mezi těmi, kteří omezili cvičení v druhé a třetí vlně sběru dat bylo více mladých lidí, vzdělaných lidí  
a těch, kteří žijí ve velkých městech. 
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Graf 4: Snížení pohybové aktivity (cvičení)

Chování ve vztahu k preventivním opatřením 

V českém dotazníku byla přidána otázka, týkající se zlepšení životního stylu jakožto preventivního opatření proti nákaze. Respon-
denti označovali, zda v souvislosti s pandemií zlepšili svou životosprávu a upravili alespoň jeden ze tří návyků (omezili pití alkoholu 
nebo kouření, jedli zdravěji či více se pohybovali), aby zvýšili zdravotní kondici a tím snížili pravděpodobnost infekce či jejího těž-
kého průběhu. Pozitivním zjištěním je, že počet těch, kteří se v souvislosti s pandemií snažil „ozdravit“ svůj životní styl, narůstal  
(z 41 % v srpnu 2020 na 53 % dotázaných v lednu 2021). Lze soudit, že si lidé začali v důsledku pandemie stále více uvědomovat 
souvislost mezi vlastní odolností vůči nemocem a způsobem života. 
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Tento trend potvrzují i výsledky šetření zdravotní gramotnosti obyvatel ČR. Srovnání profilu zdravotní gramotnosti a jejích obsa-
hových složek v roce 2015 a 2020 ukazuje  poměrně dramatickou proměnu profilu: zatímco před pěti lety byla zdravotní gra-
motnost v oblasti podpory zdraví (tedy ve schopnosti vyhledat, porozumět, vyhodnotit a využít informace ve prospěch rozvoje 
vlastního zdravotního potenciálu) tou nejméně rozvinutou složkou zdravotní gramotnosti, o 5 let později je úroveň zdravotní 
gramotnosti v této oblasti nejvyšší. V této souvislosti si můžeme položit otázku, co je příčinou této změny? S největší pravděpo-
dobností se jedná o kombinaci řady faktorů. Může za tím být větší dostupnost internetu a tím i informací o zdravém životním 
stylu, narůstající podíl těch, kteří využívají různě aplikace a další technologie k monitorování tělesných funkcí a motivování ke 
zdravějšímu způsobu života, větší zájem médií o tuto problematiku, ale i zvýšený zájem veřejnosti i tvůrců zdravotní politiky  
o podporu zdraví. Bezesporu k tomu ale přispěla i pandemie COVID – 19, která ukázala souvislosti mezi zdravím a náchylností  
k nemoci a jejímu průběhu.

Graf 6: Srovnání profilu zdravotní gramotnosti a jejích obsahových složek v roce 2015 a 2020
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Ve vztahu ke zlepšení zdravotní gramotnosti české populace je však nutno poukázat ještě na jeden důležitý aspekt. Zdravotní 
gramotnost je měřena v dimenzích (a) vyhledání, (b) porozumění, (c) vyhodnocení a (d) uplatnění informací o zdraví. V oblasti 
životního stylu, podobně jako v jiných ukazatelích, je pro českou populaci snadnější vyhledat informace a porozumět jim, než je 
vyhodnotit a uplatnit.  Informace o zdravém životním stylu najde snadno velká většina lidí (89 %). Přes 90 % lidí snadno chápe 
informace o zlozvycích. Posoudit, či zhodnotit informace týkající se zdraví je pak pro respondenty o něco těžší, kdy vliv zlozvyků 
a jiných denních návyků sice dovede posoudit 82 % respektive 85 %, ale pro necelých 16 % respektive 13 % je to naopak obtížné. 
Rozhodnout se pro akci směrem ke zlepšení zdraví je snadné pro necelých 70 % a pro více něž čtvrtinu dotázaných je to obtížné.

2V roce 2015 bylo skóre zdravotní gramotnosti standardizováno na škále 0-50, v roce 2020 na škále 0-100, nicméně profil (proporce) 
zůstává stejný. 

Graf 7: Zdravotní gramotnost a podpora zdraví v roce 2020

Závěr

Omezení osobních kontaktů, dočasné uzavření škol, práce z domova a další opatření v důsledku pandemie COVID – 19, to vše 
ovlivnilo životní styl lidí, příležitosti k pohybové aktivitě, nákupní chování, stravování, pracovní podmínky, ale i zdravotně rizikové 
chování. S ohledem na to, že do budoucna nelze vyloučit, že se podobné situace budou opakovat, je důležité porozumět vztahu 
mezi pandemií COVID-19 a zdravotním chováním tak, aby bylo možné v případě potřeby cíleně působit zaváděním osvědčených 
preventivních opatření.

Pandemii je také možno chápat i jako příležitost, kdy se v jejím kontextu ukázalo, že někteří lidé si stále více začínají uvědomovat, 
že zdravější chování snižuje riziko vážného průběhu onemocnění COVID-19 a někteří začali programově žít zdravěji.  Je velmi 
důležité, poskytnout jim cílenou podporu a posilovat jejich motivaci.  Zkušenosti z pandemie a výše zmíněné výzkumné výsledky 
by mohly inspirovat tvůrce zdravotní politiky k rozvoji výchovy ke zdraví a přispět k zavádění efektivních intervencí při řešení 
dalších zdravotních krizí.
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Preambule

Úvodem bychom rádi upozornili na jeden důležitý fakt, na který se běžně zapomíná, který se týká lidského usuzování obecně. Uvědomme 
si za prvé, že se stále řídíme myšlením a instinkty, které jsme zdědili od našich dávných předků žijících před tisícovkami let před námi 
a za těch pár desítek generací, co tu jsme, jak si říkáme, my Homo sapiens sapiens, se nic podstatného na našem myšlení nemohlo 
změnit. A za druhé, že vše co si myslíme, že můžeme posoudit, či dokonce predikovat, jak se dnes také běžně říká, „na základě moderního 
vědeckého myšlení“, posuzujeme a generalizujeme pouze a pouze než na základě předchozích pozorování, už prožitých zkušeností  
a znalostí, které jsme získali v minulosti. To dokládá i jak se traduje, výrok sira Isaaca Newtona „Pokud jsem dohlédl dále, tak jen 
proto, že stojím na ramenou obrů.“ 

Při našich predikacích musíme mít proto stále na mysli, že budoucnost je daleko komplexnější a to, co se přihodí, se může přihodit 
zcela jinak, než jak si byť v rámci intepretací moderní vědy představujeme. To se mnohokrát prokázalo v průběhu historie původu 
sdělných*, čili infekčních nemocí a jejich výskytu a šíření.

 *) Označení pro infekční nemoci jako sdělné nemoci se objevuje už v r. 1879 v první česky psané knize o infekčních nemocech (Eiselt et al. 
1879). Jako sdělné nebo přenosné nemoci se označují onemocnění způsobená infekčním agens nebo jeho toxickými produkty, nebo produkty jeho 
činnosti z infikované osoby, zvířete, či přírodního rezervoáru na vnímavého hostitele (příjemce). Přenos může být přímý, od osoby k osobě, nebo 
nepřímý, od rostlinného nebo zvířecího hostitele, nebo vektoru pocházejícího z neživého prostředí (půda, voda, vzduch) (Heymann 2008). 

Klasická preventivní opatření

V současné době probíhající koronavirové pandemie se klade důraz na víceméně osvědčená klasická hygienicko-epidemiologická 
preventivní opatření a především, na vakcinační programy, které by měly zabránit šíření onemocnění. Trochu se zapomíná, že 
infekční nemoci, ohlédneme-li se po historii lidského rodu, se vynořovaly vždy nečekaně a postihovaly především populace, které 
byly vystaveny nějakému strádání, zejména pak déletrvajícímu nedostatku potravy v obdobích neúrody, či válek, nebo následkům 
nepředvídaných klimatických  extremit (povodně, tsunami, tajfuny), či jiných katastrof (sopečné erupce, zemětřesení). 

V posledních 150 letech se v mnoha zemích prodloužila průměrná délka života. Stalo se tak díky zavedení hygienických opatření na 
úrovni sídlišť a pracovního prostředí (kanalizace, desinsekce, deratizace) a zajištění zdravotní bezpečnosti pitné vody a potravin. 
Nemalou měrou k tomu přispěly objevy účinných léků a zavedení hromadných vakcinačních programů, v jejichž důsledku došlo 
zastavení šíření pandemií a epidemií nejnebezpečnějších infekcí. Jsme si tím ale zcela jistí? Nic z toho však nezabránilo opako-
vaným vzplanutím téže infekce vyvolané týmž patogenním činitelem, ani vznikům nových, do té doby neznámých sdělných 
chorob zapříčiněných původci rovněž do té doby neznámými, natož aby se hned od počátku podařilo zabránit jejich epidemickému  
a dokonce pandemickému šíření. Žádná naše předchozí znalost, která by se na tento stále se opakující jev dala aplikovat a úspěšně 
využít k zábraně vzniku a šíření nového typu infekce, zde prostě nebyla k ničemu. Opět zbývaly jen tradiční preventivní opatření, 
hygienická nařízení a vakcinace.
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Víra v konečné eradikace sdělných chorob

Kolem roku 1960 začali být epidemiologové a další lékařští specialisté, a také laická veřejnost téměř přesvědčeni, že díky všeobecně  
zavedeným hygienickým opatřením a účinkům nově generovaných antibiotik, antibakteriálních a antivirových léků, budou během 
dvou tří desetiletí nejzávažnější infekční nemoci eradikovány. To se však prozatím splnilo jen v případě černých neštovic. Od 80. 
let minulého století, kdy se celosvětově přestalo očkovat proti variole, se narodily nové generace, které už nejsou proti původci 
této nemoci chráněny. Zaručí někdo bezpečně, že se virus varioly, či jeho varianty už nikde v přírodě neskrývají, že neexistují jeho 
potenciální přenašeči, kteří jsou sami vůči němu přirozeně imunní? 

V kontextu uvedeném výše, že usuzování ze zkušenosti nemusí do budoucna platit, lze pochybovat o správnosti rozhodnutí  
o ukončení očkování proti této chorobě, zvlášť proto, že její epidemická vzplanutí, se opakovala znovu a znovu, a byla opravdovou 
„metlou lidstva.“ Výstižně to už v 30. letech minulého století vystihl nositel Nobelovy ceny, francouzský bakteriolog Ch. J. H. 
Nicolle: „Snaha přírody vytvářet nové choroby je nepřetržitá: to, že většinou nebývá úspěšná, na věci nic nemění. To, co se odehrávalo 
v dávné minulosti, kdy se tato její snaha výjimečně setkala s úspěchem, se odehrává v každém okamžiku současnosti a bude se done-
konečna opakovat i v budoucnu, neboť se jedná o nevyhnutelný přírodní proces. Stejně nevyhnutelnou bohužel zůstává i skutečnost., 
že v době, kdy tyto nemoci zaregistrujeme, je už jejich vývoj plně dokončen.“

Krátká historie poznávání vlivu výživy na zdraví a k prevenci nemocí

Je příznačné, že staré znalosti a zkušenosti jsou často zapomenuty na dlouhá staletí, jen aby byly znovu objeveny. To platí také 
pro nové pochopení vlivu výživy na lidské zdraví. Již ve starověku bylo známo, že strava přímo ovlivňuje zdraví. Hippokrates  
(5. století př. n. l.). Uvažoval zcela moderně, když tvrdil, že „zdraví spočívá ve správném míchání tělních šťáv různých druhů, čehož 
se dosahuje vhodnou stravou…“ (Thorwald 1962). V této souvislosti je třeba připomenout, že „diatétiké“ byla nauka o správném 
způsobu života (včetně hygieny a gymnastiky). V pojednání „Peri archaiás iétrikás„ (O starém lékařství) se popisuje historie medicíny 
jako historie poznání vlivu diet ( ). Vyplývá z toho, že tehdejší léčení nemocí se omezovalo hlavně na předepisování 
speciálních diet. Dále se zde radí: „…poskytneme-li každému jedinci správné množství jídla a pohybu, ne příliš málo a ne zase příliš 
mnoho, zajistíme mu nejbezpečnější cestu ke zdraví…“ Aulus Cornelius Celsus píše o čtyři století později v podstatě o tomtéž. Zcela 
podle moderních kritérií doporučoval neslanou dietu při onemocnění ledvin, jíst játra při šerosleposti a pít mléko při otravách. 
Lékař císaře Marka Aurelia, Galén z Pergamu, který žil v letech 130-201 n. l., propagoval léčení nemocí dietami nejdůrazněji. 
Říká, že „Optimum medicamentum cibus bene datus est.“, tedy že „Nejlepším lékem je dobré jídlo“ (Ackerknecht 1973). Teprve 
více jak po tisíci letech zapomnění tutéž moudrost připomíná Paracelsus (1493-1551) v podstatě stejnými slovy: „Unsere Medikamente 
müssen Nahrung sein, unsere Lebensmittel wieder die Medikamente.“ (Naše léky musí být potravinami a naše potraviny zase léky). 

Neznamenala tedy tato po staletí trvající lékařská praxe ve své podstatě prevenci a terapii nemocí výživou? 

Opět přešlo mnoho století, během nichž byla tato doporučení zapomenuta a toto preventivní a léčebné využití výživy nebylo 
bráno vůbec v úvahu. Vždyť ve středověku bylo bádání a o nemocech zakazováno, a dokonce považováno za kacířství, vždyť 
nemoc je přece trestem božím! 

Jako první, který prevenci výživou aplikoval, byl anglický lodní lékař J. Lind, později považovaný za zakladatele „námořní hygieny 
v Anglii“. V r. 1754, aniž něco věděl o vitaminu C, nařídil použití čerstvých citrusových plodů a z nich připravovaných šťáv za 
účelem vymýcení kurdějí, nemoci postihujících námořníky prakticky na celém světě. Byl to jeden z prvních rozsáhlých klinických 
lékařských pokusů předcházet a léčit nemoc úpravou stravy. Své výsledky pak zveřejnil ve stati „On the most effectual means 
of preserving the health of seamen” („O nejúčinnějších prostředcích pro zachování zdraví námořníků “). Je pro historii medicíny 
příznačné, že trvalo 70 let, než tento úspěch vzala vědecká komunita na vědomí. Podobná situace se opakovala téměř o sto let 
později, kdy. T. Kanehira, lodní lékař japonského císařského námořnictva, eradikoval úpravou stravy nemoc beri-beri (způsobenou 
nedostatkem vitaminu B1). 
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Zde je třeba podotknout, že význam vitaminů jako základních potravinových složek pro prevenci nemocí (nejen infekčních) byl 
postupně objevován a přesvědčivě dokumentován až teprve v první polovině 20. století (Jackson 1925).

O přímém vztahu výživy a imunity

V roce 1810 J. F. Menkel popsal atrofii thymu, jako následek nedostatečné výživy a hladovění (Beisel, 1992). Thymus je hlavní 
orgán imunity, který v průběhu vývoje osídlují hematopoetické kmenové buňky z kostní dřeně. V něm se diferencují do funkčních 
subpopulací imunokompetentních buněk. O 35 let vyšla podrobná studie o thymu, v níž je thymus označen za „barometr podvýživy“ 
(Simon, 1845). 

Je ale opět pozoruhodné, že ještě o sto let později odborníci nepomýšleli, že by výživa hrála nějakou úlohu pro prevenci infekcí, 
možná jen v případě tuberkulózy (Jeliffe, 1950). Až v roce 1936 se v Aide-mémoire sur l´Alimentation et l ´Hygiène uvádí: 
„Na základě pokroku ve fyziologii považuje se dnes výživa ne již za jednu z funkcí nezbytných k udržení života, nýbrž za základ tělesného 
a duševního zdraví, za hlavní prostředek profylaktické obrany před nemocemi a za důležitého činitele k zdokonalení jednotlivců i celé 
společnosti… Hygiena výživy nemůže se dále spokojit s tím, aby tělu dodávala jen naprosto nezbytné minimum nerostných solí  
a vitaminů…Jejím úkolem je zdraví přímo zajišťovat, a to optimální výživou.” 

Až o pět let později vychází první vydání doporučených dávek (RDA, Recommended Dietary Allowances) (US National Research 
Council 1941).

Opět daleko později, až v roce 1968, poprvé v historii uznává Světová zdravotnická organizace fakt, že podvýživa zvyšuje sklon  
k infekčnímu onemocnění, a konstatuje, že neadekvátní výživa je příčinou až 75% infekčních nemocí. A zase se značným zpožděním 
a po řadě přímých i nepřímých důkazů jsou příznaky provázející selhání antiinfekční imunity v důsledku podvýživy pro podob-
nost s těžkým imunodevastačním onemocněním AIDS vyvolaným lidským RNA retrovirem HIV (Human Immunodeficiency Virus), 
označeny jako Syndrom provázející dysfunkci imunitního systému vyvolanou nutričně (NAIDS z angl. Nutritionally Acquired 
Immune Deficienty Syndrome) (Beisel 1992). 

Definitivně jsou vztahy mezi výživou a imunitou uznány počátkem nového tisíciletí. S konečnou platností se uzavírá, že  
„…nutrice je důležitým určujícím faktorem determinujícím imunitu zvláště na obou koncích věkového rozpětí člověka, v časném 
dětství a ve stáří…“ (Chandra 1999, 2012). 

Proč závisí imunita na výživě

Je naprosto jasné, že pro udržení normálního metabolismu v organismu, tedy pro zachování zdraví, je důležité množství živin ve 
stravě a také její biologická hodnota, která je daná obsahem základních živných složek jako proteinů, sacharidů a tuků, ale také 
vitaminů, minerálních látek a dalších biologicky významných složek. 

Ale po staletích vývoje poznávání optimální skladby stravy se téměř pozapomnělo, že námi přijímaná strava neobsahuje jen tyto 
složky, ale vždy jsou v ní přítomny také látky imunogenní, tedy antigeny a molekulární struktury, které se vyskytují na površích 
patogenních organismů. Tyto látky jsou označovány jako molekulární vzory spojené s patogeny (PAMPs, z angl. Pathogen Associated 
Molecular  Patterns) (Santoni et al. 2015), případně s určitým ohrožením (DAMPs, z angl. Danger Associated Molecular  Patterns) 
(Matzinger 1994, Matzinger 2012). Ty se pak váží na buněčné receptory rozpoznávající cizí vzory (PRR, z angl. Pattern Recognition 
Receptors) (Medzhitov a Janeway 2000, Kumar et al. 2011), které nesou na svých površích buňky vrozené (konstitutivní), 
nespecifické imunity (hlavně buňky dendritické, makrofágy, monocyty, neutrofily a také buňky epiteliální), i některé subpopulace 
imunokompetentních buněk imunity adaptivní (Schroder a Tschopp 2010). 
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Protože strava prochází trávicí trubicí, v jejímž sousedství těsně nasedá největší imunitní orgán našeho těla, tzv. lymfoidní tkáň 
sdružená se střevem označovaná jako GALT (z angl. Gut Associated Lymphoid |Tissue), přecházejí tyto nízkomolekulární (nestra-
vitelné) antigenní determinanty přes stěnu střevní přímo do GALTu, kde působí především na buňky vrozené imunity, které jsou 
zde přítomny od nejčasnějších fázích ontogenetického vývoje člověka a do efektorových funkcí se vyvíjejí dávno předtím, než se 
do plnohodnotné funkce v průběhu života vyvinou buňky specifické, adaptivní imunity. 

Také vrozená, nespecifická imunita má imunologickou paměť 

Po celá desetiletí imunologové předpokládali, že konstitutivní imunita na rozdíl od imunity specifické není vybavena žádným 
typem imunologické paměti. V posledních letech se však nashromáždilo mnoho přesvědčivých důkazů, které dosvědčují přítomnost 
imunologické paměti také u vrozené imunity, což neznamená nic jiného, než že buňky zabezpečující vrozené obranné mechanismy 
jsou rovněž vybaveny adaptivní schopností a pamatují si, a urychleně rozpoznávají cizí molekulární vzory (viz výše), se kterými 
se už setkaly. Podobnou imunologickou paměť mají také bezobratlí, kteří nemají adaptivní imunitu, (Kurtz a Franz 2003, Kurtz 
2005, Coustau et al. 2016, Cooper a Eleftherianos 2017), a dokonce i rostliny, u nichž se tento typ imunologické paměti označuje 
jako „systémová získaná rezistence“ SAR (z angl. Systemic Acquired Resistance) (Kachroo a Robin 2013).

Tuto schopnost vrozené imunity projevit se s určitým stupněm imunologické paměti označil M. G. Netea v roce 2011 termínem 
„trained immunity“, čili „vyškolená imunita“ (Netea et al. 2011). Prokázalo se, že imunologická paměť vrozené imunity vzniká 
epigenetickým přeprogramováním především v makrofázích a v tzv. přirozených zabíječích (NK buňkách, z angl. Natural Killers), 
a že může přetrvávat relativně dlouhou dobu po počátečním stimulu, když už patogen, který ji vyvolal, není přítomen. Je také 
méně specifická než imunologická paměť buněk adaptivní imunity, takže by mohla chránit i před jinými infekčními agens, než 
které ji indukovaly.

Vyškolená imunita je v podstatě posílení vrozené imunity a její odpověď na infekci mnohem rychlejší, než je to u imunity adaptivní. 
Je ji možné také indukovat vakcínami např. BCG) (Escobar et al. 2020), nebo různými mikrobiálními produkty (lipopolysacharidy, 
glukany) (Netea et al. 2020, Geller a Yan 2020), anebo různými modifikátory biologických reakcí (BRM, z angl. Biological 
Response Modifiers) (Torrence 1985). To nabízí široký potenciál jejího využití pro prevenci sdělných chorob, včetně pro prevenci 
současné pandemii COVID-19. 

Závěr

Na závěr lze říci, že bychom se měli vrátit k moudrým doporučením starověkých lékařů, kteří netušili, že existují nějací mikrobi, 
nevěděli nic o metabolismu nebo o imunologických mechanismech.  Jejich rady jak předcházet a léčit nemoci výživou byly zcela 
potvrzeny objevy moderní medicíny, že prevence a léčba nemocí je možná a také v dlouhodobějším výhledu uskutečnitelná. 
Nedávný objev vyškolené imunity, tedy že i vrozená imunita má imunologickou paměť, přináší další důkaz, že správná skladba 
výživy obsahující vedle živin také imunogenní látky, které přímo ovlivní GALT, bude-li aplikována už od nejranějšího věku, se stane 
preventivní vakcinací, a tedy reálným prostředkem jak ve značné míře zabránit opakujícím se epidemiím a pandemiím, a možná 
také vzniku nových sdělných nemocí. 

Autoři věnují tuto přednášku našim významným oborníkům v oboru výživy, kteří nás nedávno opustili, Honzovi Ševčíkovi  
a Bobanovi Turkovi. 

Poděkování

Studie vznikla díky podpoře Projektu RVO 61388971.
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  STUDIE COMED: ONEMOCNĚNÍ COVID-19 A VLIV OMEGA 3 MK A VITAMINU D

 1) Jiří Ruprich, Irena Řehůřková, Svatava Bischofová, Zuzana Měřínská, Jandlová M., Dvořáková Š., 
 Klára Horáková, Dagmar Ostrovská
 2) Miroslava Beňovská, Petr Husa, Petr Husa junior, Ludmila Bourková, Jana Klinerová, Alice Hálová, 
 Martina Podporská
 1) Státní zdravotní ústav Praha – Centrum zdraví, výživy a potravin (SZÚ – CZVP)
 2) Fakultní nemocnice Brno

 

Těžký akutní respirační syndrom vyvolaný koronavirem-2 (SARS-CoV-2), odpovědný za korona-virové onemocnění (COVID-19), 
je komplikace, která se rychle rozšířila po celém světě. COVID-19 způsobil značné ztráty na životech a narušil globální společnost. 
Zatímco nemoc byla převážně charakterizována zpočátku respiračními příznaky, je zřejmé, že mohou být postiženy i jiné orgá-
nové systémy, včetně kardiovaskulárního a nervového. Patří k nim i trombotické komplikace, žilní trombózy, vaskulitidy, kardio-
myopatie a mrtvice. Trombóza a zánět se podílejí na různých chronických nemocech. Je to velmi znepokojivé, protože lidé s již 
existujícími zdravotními problémy, či rovnou multi-morbiditami (jako jsou kardiovaskulární poruchy, poruchy ledvin, obezita, 
metabolický syndrom, diabetes), jsou logicky vystaveni většímu riziku závažné infekce COVID-19. Proto je důležitý výzkum strategií 
profylaxe a léčby COVID-19. Významnou roli v patogenezi mohou hrát i omega-3 mastné kyseliny. 

Současně se s omega-3 mastnými kyselinami (MK) do organizmu dostává často i vitamin D. Má mnoho mechanismů, kterými 
snižuje riziko mikrobiální infekce a smrti, včetně fyzické bariéry, buněčné přirozené imunity a adaptivní imunity. Suplementace 
vitaminem D prokázala příznivé účinky při virových infekcích včetně chřipky a HIV. Účinky doplňování vitaminu D během infekce 
COVID-19 zůstávají kontroverzní. Při pohledu do budoucna jsou zapotřebí klinické studie, které by definovaly lepší mezní hodnoty 
pro hladinu vitaminu D a nakonec jaké dávkování je nejlepší. 

Naše pilotní klinická studie ve spolupráci SZÚ-CZVP a FN Brno byla zaměřena na mortalitu nemocných s COVID-19 při vyšším 
tzv. omega-3 indexu a současně i hladiny vitaminu D. Proběhla v období únor-květen 2021. Abstrakt shrnuje základní poznatky 
studie.

1. Snížená mortalita u nemocných s COVID-19 při vyšším omega-3 indexu

Studie statisticky potvrdila hypotézu, že vyšší hodnota tzv. omega-3 indexu (suma EPA+DHA+DPA1/suma MK v erytrocytech) 
vede k nižší mortalitě u pacientů s COVID-19, kteří obvykle podléhají pneumonii. Je to povzbuzení pro další práci v oblasti výživy 
a podpory zařazovat v dietě zdroje omega-3 MK s dlouhým řetězcem (nepleťme si to s esenciální ALA2, i když i ta má velký 
význam).

Jeden z cílů studie cílil na prevenci chronických zánětů. Významné jsou omega-3 MK, především EPA a DHA, ale i DPA. Mohou 
hrát roli v patogenezi onemocnění COVID-19. Vážnou komplikací této diagnózy může být pneumonie pozorovaná až ve 30 % 
případů středně a těžce nemocných. Studie reagovala na kampaň MZ ČR zaměřenou na zlepšení životního stylu. Víme totiž, že 
strava většiny české populace má nedostatek těchto protizánětlivých živin.

1 EPA – kyselina eikosapentaenová, DPA – kyselina dokosapentaenová, DHA – kyselina dokosahexaenová
2 ALA – kyselina α-linolenová
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Co studie zahrnula

Ve spolupráci SZÚ-CZVP a FN Brno jsme shromáždili a analyzovali 217 vzorků krve “pozitivních případů”, na základě jejich označení 
jako o “COVID +”. Po odstranění „confounderů“, byla statisticky analyzována kohorta 160 osob. Pracovali jsme s údaji o koncentraci  
20 různých MK v erytrocytech. To představuje obvykle časový úsek minimálně 2-4 měsíce před hospitalizací, k ustálení hladin  
v krvi. Vzhledem k malému počtu pacientů nebyl soubor rozdělen na muže a ženy. Soubor byl rozdělen na kvartily, po 40 pacientech, 
podle % výše hodnot sumy omega-3 (EPA+DPA+DHA), v plné krvi. Podobně se pracovalo i s hodnotami vitaminu D (viz dále).

Epidemiologická statistika potvrdila nižší mortalitu

Srovnání (zemřelí/přeživší) nejvyššího kvartilu (Q4), kde byla zjištěna hodnota > 6,4 % (EPA+DPA+DHA), vycházelo proti zbývajícím 
3 nižším kvartilům dohromady (Q1-Q2-Q3) statisticky průkazně! Relativní riziko (RR) = 0,23 (CI95% = 0,06-0,93), Z score = 
2,06, P = 0,039, NNT = 6 (3,3-30,2) – pacient obrazně 1 : 6 přežije, pokud má více než 6,4 % EPA+DPA+DHA v žilní krvi. Pokud 
se měří hodnoty z kapilární krve, hodnoty se násobí koeficientem 0,78. Odds ratio (OR) = 0,19 (CI95% = 0,04-0,84), Z score = 
2,19, P = 0,029. To je průkazný výsledek. Mezi Q4 a ostatními kvartily nebyl statisticky významný věkový rozdíl.

Co výsledky studie znamenají

Studie nebyla jednoduchá, vzhledem k řadě polymorbidit. Nešlo o léčení, ale zjištění, zda vyšší omega 3 index může předcházet 
kritickým stavům, mortalitám, v souvislosti „cytokinovou bouří“, které předchází bouře „eicosanoidová“, v rámci pneumonie. 
Studie je samozřejmě pilotní, ale výsledek je konzistentní.

Jak vypadá naše populace a co dělat

Hodnota omega-3 indexu, který v našem případě zvyšujeme o DPA (je to asi 20-23% z omega-3, mimo ALA), by měla být >8,0 %.  
Tuto hodnotu  nemá skoro nikdo v naší populaci. Hodnota se dá dosáhnout, pokud je dieta postavena na vysokých dávkách 
tučných ryb (losos, zavináče, makrela, sardinky, aj.). Jinak ale nezbývá než jediná cesta a to používat rybí olej, který se prodává 
v mnoha variantách. V našich experimentech (pozn. právní smlouva se SZÚ, Vitana/Orkla) používáme triglyceridy firmy Mollers 
(Norsko).

2. Vysoká hladina vitaminu D nesnížila mortalitu u nemocných s COVID-19

Další z cílů studie se zaměřil na prevenci rozvoje zánětu prostřednictvím vitaminu D, respektive jeho metabolitu v krvi - 25OH-D.  
Může hrát významnou roli v patogenezi onemocnění COVID-19. Vážnou komplikací tohoto virového onemocnění může být 
pneumonie pozorovaná až ve 30 % případů u středně a těžce nemocných. 

Proč je vitamin D důležitý

Vitamin D je známý hormon. Působí na více než 200 genů, včetně těch  ovlivňujících imunitních buněk. Důkazy jeho nedostatku 
a závažnosti COVID-19 jsou v ČR značné. Vitamin D ukazuje, že může být důležitý při regulaci a potlačení reakce zánětlivých 
cytokinů buněk respiračního epitelu, makrofágu a následného syndromu akutní dechové tísně, který je obvykle příčinou úmrtí. 
Pomáhá opravit narušenou plicní epiteliální bariéru a snižuje riziko trombotických komplikací.

Bude vyšší hladina vitaminu D snižovat mortalitu?

Studie pracovala s hypotézou, zda existuje vztah mezi vitaminem D a mortalitou/morbiditou u nemocných s COVID-19. Sledovali 
jsme, zda bude vyšší hladina vitaminu D (měřeno jako 25-hydroxy vitamin D) stanoveného v krevním séru hospitalizovaných 
pacientů, korelovat s nižším rizikem vážných komplikací, především mortalitou.
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Co studie zahrnula

Pracovali jsme se stejnou skupinou pacientů, kde se měřily hodnoty omega-3 indexu. Ve spolupráci SZÚ-CZVP a FN Brno jsme 
shromáždili a analyzovali vzorků séra 217 „pozitivních případu“, označených jako „COVID +“, od února do začátku května 2021. 
Po odstranění „confounderů“ byla statisticky analyzována kohorta 160 osob. Na začátku hospitalizace pacientu s COVID-19 jsme 
zjišťovali hladiny 25OH-D (nmol/l). Hladiny koncentrace vitaminu se většinou v krvi obvykle ustálí za 4-6 týdnu. Vzhledem  
k malému počtu pacientů nebyli rozděleni muži a ženy. Soubor byl rozdělen na kvartily, po 40 pacientech, podle % výše hodnot 
25OH-D v séru.

Epidemiologická statistika potvrdila vyšší mortalitu u nízkých hladin 25OH-D

Srovnání (zemřelí/přeživší) u nej-nižšího kvartilu (Q1) dosahovalo hodnot méně než 36,7 nmol 25OH-D/l, proti zbývajícím vyšším 3 
kvartilům dohromady (Q2-Q3-Q4). Rozdíl byl statisticky průkazný! Relativní riziko (RR) = 0,44 (CI95% = 0,23-0,86), Z score = 
2,42, P = 0,016, NNT = 6 (3,3-30,2). Obrazně si to lze představit, že přežije 1 z 6 pacientu, pokud má více než 36,7 nmol 25OH-D/l. 
Odds ratio (OR) = 0,36 (CI95% = 0,15-0,85), Z score = 2,34, P = 0,019. Samozřejmě opět průkazný výsledek. Mezi nejnižším 
kvartilem (Q1) a ostatními vyššími kvartily (Q2-Q3-Q4) byl statisticky průkazný věkový rozdíl mezi pacienty, Q1 byl věkově mírné 
vyšší. Výsledek je velmi zajímavý, protože se neprokázalo, že vyšší hodnoty 25OH-D (nad 75 nmol/l) neměly protektivní efekt  
z hlediska mortality. Podle některých publikací by měl být efekt pozitivní. Ale nejnovější publikace potvrzují náš výsledek.

Co výsledky studie znamenají

Studie nebyla jednoduchá vzhledem k řadě polymorbidit. Původně se pacientům podávala při hospitalizaci vysoká dávka vitami-
nu D. Podle našich informací se od této praktiky nakonec upustilo. Nešlo o léčení, ale zjištění, zda vysoké dávky vitaminu 25OH-D 
v krvi mohou předcházet kritickým stavům, mortalitám, v souvislosti s rozvojem „cytokinové bouře“ a modulací imunitního 
systému, a to v rámci rozvoje těžké pneumonie (ARDS). Studie je samozřejmě pilotní, ale výsledek považujeme za konzistentní.

Jak vypadá naše populace a co dělat

V roce 2018 byly získány první informace o saturaci dospělé populace vitaminem D v rámci lidského biomonitoringu SZÚ. V krevním 
séru dospělých byly analyzovány metabolity vitaminu D - 25-hydroxyvitaminu (25OH-D = 25OH-D2 + 25OH-D3). V součtu byl 
z velké většiny zastoupen metabolit 25OH-D3. Dostatečné zásobení organismu vitaminem D (měřeno pomocí koncentrací sumy 
25OH-D v séru) není zcela jednoznačně definováno. Tradičně jsou hodnoty pod 25 nmol/l v Evropě považovány za deficitní.

Komise pro referenční dietární přívod Institutu medicíny Spojených Státu definuje hranici pro riziko nedostatečného zásobení 
ve výši 30 nmol/l. Rada odborníku považuje za rozumnou mezní hodnotu pro dostatečné zásobení 50 nmol/l, nicméně odborná 
pracovní skupina subkomise pro klinické směrnice Endokrinologické společnosti doporučuje pro prevenci nemocí obsah 25OH-D 
v séru nad 75 nmol/l. Z celkového počtu sledovaných dospělých v ČR (N=403) mělo optimální hodnotu nad 75 nmol/l pouze 32 % 
osob. Je známo, že hladiny 25OH-D mají výraznou závislost na roční sezóně související s intenzitou slunečního záření. Zásadní 
nedostatek vitaminu D byl pozorován, podobné jako v jiných studiích, v zimních a jarních měsících.

Další výzkumy a monitoring

Stanovení hodnot 25OH-D má značný zdravotní význam v průběhu celého života a je součástí prevence. V potravinách je hladina 
vitaminu D poměrně nízká. Domníváme se, že by se měla změnit i referenční hodnota označovaná na potravinách. Požádali jsme 
o změnu legislativy (nařízení EPR č. 1169/2011) v Bruselu, ale EK nám odpověděla, že to není jejich priorita. Existuje tak obecný 
rozpor mezi značením potravin (5 µg / osobu a den) a nového DRV EFSA (15 µg / osobu a den).
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Motto: životní styl a péče o zdraví je vážný úkol pro každého z nás. Bohužel se to v naší populaci zatím moc neprosazuje, ale jistě se 
situace časem změní. Půjde o ekonomiku každého z nás… Na dotaz novinářů, co znamená epidemiologická statistika, můžeme, 
samozřejmě obrazně odpovědět… pokud v ČR zemřelo na COVID-19 asi 30000 osob, mohlo teoreticky těžkou pneumonii přežít přes 
5000 osob, kdyby dodržovaly nutriční doporučení … to je třeba celá populace lázeňského města Luhačovice… je potřeba se nad 
touto realitou zamyslet.

Literatura
Přehled 53 literárních odkazů protokolu studie COMED u autorů.
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Tato práce je podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ, 75010330).
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  SYSTÉM BEZPEČNOSTI POTRAVIN / FOOD SAFETY SYSTEM IN THE CZECH REPUBLIC

 Jitka Götzová
 Ministerstvo zemědělství - odbor bezpečnosti potravin
 

ABSTRAKT

Systém zajištění bezpečnosti potravin v Evropské unii je považován za nejkomplexnější na světě a občané si tak užívají jed-
nu z nejvyšších úrovní standardů bezpečnosti potravin. V České republice je budován ve spolupráci mezi rezorty zemědělství  
a zdravotnictví již od roku 2001. Za tímto účelem byla zřízena Koordinační skupina bezpečnosti potravin, ustaveny vědecké 
výbory a zřízeny jednotky spolupráce s úřadem EFSA na Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství České republiky 
(Koordinační místo, účast v Poradním sboru). Na podporu koordinace činnosti členských států byly vytvořeny odborné informační 
systémy (RASFF). Základním řídícím dokumentem České republiky je nyní Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030, která 
bylo letos schválena vládou ČR. Nedílnou součástí zajištění bezpečnosti potravin je komunikace s odbornou i laickou veřejností. 
Touto činností je pověřeno Informační centrum bezpečnosti potravin, které je zakomponováno do struktury ministerstva země-
dělství. S ohledem na vybrané kauzy minulých let nelze bezpečnost potravin považovat za automaticky zaručenou, navzdory 
skutečnosti, že dnes regulační systém v Evropské unii zaručuje velmi vysokou úroveň.

Klíčová slova: bezpečnost potravin, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Ministerstvo zemědělství České republiky, 
strategie bezpečnosti potravin, komunikace s veřejností

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

V oblasti bezpečnosti potravin je v rámci Evropské unie klíčovou organizací Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European 
Food Safety Authority, EFSA). Jeho úkolem je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro 
legislativní činnost v oblastech, které mají vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Jedním z konkrétních úkolů úřadu EFSA je spolu-
práce s členskými státy, institucionálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami s cílem podpory soudržného poradenství 
a zvýšení důvěry v systém bezpečnosti potravin Evropské unie.

Systém zajištění bezpečnosti potravin je v České republice koordinován rezorty zemědělství a zdravotnictví, ve spolupráci s dalšími 
ministerstvy a jinými organizacemi státní správy, nevládními organizacemi, profesními a spotřebitelskými sdruženími a státními 
i nestátními výzkumnými ústavy, vysokými školami a univerzitami. Budován je od roku 2001, kdy bylo v reakci na publikování 
Bílé knihy o zdravotní nezávadnosti potravin a v návaznosti na nařízení č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady přijato 
usnesení vlády ČR č. 1320 ke Strategii zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR. Na základě této Strategie byla založena 
Koordinační skupina bezpečnosti potravin, která je složená ze zástupců ústředních orgánů státní správy, orgánů státního 
dozoru, spotřebitelských a profesních organizací. Jejím úkolem je koordinace činností jednotlivých rezortů a stanovení priorit  
v oblasti bezpečnosti potravin (viz obrázek č. 1: Schéma systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR).

S ohledem na naplnění požadavku na nezávislost vědeckého poradenství bylo již v roce 2002 rozhodnuto o zřízení vědeckých 
výborů. Vědecké výbory jsou skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit a výzkumných ústavů, jmenovaných 
jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství 
(Vědecký výbor veterinární, Vědecký výbor výživy zvířat, Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva, Vědecký 
výbor fytosanitární a životního prostředí).
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K podpoře praktické spolupráce EFSA s členskými státy bylo v každé zemi zřízeno Koordinační místo (Focal Point). Jedná se o styčné 
místo mezi EFSA a národním úřadem, které usnadňuje komunikaci a šíření vědeckých informací týkajících se hodnocení rizik 
v oblasti bezpečnosti potravin. Právě tímto důležitým úkolem byl pověřen Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství 
České republiky. Kromě zajišťování spolupráce a výměny vědeckých informací mezi EFSA a ČR je úkolem Koordinačního místa 
podporovat zástupce v Poradním sboru EFSA, podporovat zapojení národních expertů a organizací do spolupráce s EFSA a zvidi-
telňování poslání a práce EFSA.

Na podporu koordinace činnosti členských států byly vytvořeny odborné komunikační a informační kanály, např. Systém rychlého 
varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), který slouží k oznamování přímého nebo 
nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebez-
pečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko  
a Norsko) a EFSA. Pokud některý ze členů RASFF má informace o závažném zdravotním riziku u potravin či krmiv, musí prostřed-
nictvím tohoto systému okamžitě informovat Evropskou komisi, která všechny příchozí hlášení vyhodnocuje a předává ostatní 
členům RASFF prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení: varování, informace, odmítnutí a novinky. Kontaktní bod pro 
RASFF v ČR byl zřízen na Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI).

Strategie

Již od roku 2001 jsou základními řídícími dokumenty ČR v oblasti bezpečnosti potravin dokumenty - tzv. „Strategie bezpečnosti 
potravin“. V současné době platí již šestá strategie s názvem „Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030“, která byla schválena 
usnesením vlády České republiky č. 323 ze dne 29. března 2021.  Strategie je otevřeným materiálem, její priority a cíle bude možné  
doplňovat podle aktuální situace. Navazuje na předchozí „Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020“. V tomto roce připraví 
Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem zdravotnictví a organizacemi, které zajišťují bezpečnost potravin v ČR, akční 
plán pro realizaci Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030. Vládě ho ke schválení předloží do konce tohoto roku.

Hlavním cílem Strategie je uvádění pouze bezpečných a kvalitních potravin na trh včetně poskytování ověřených informací 
o potravinách a tím i posílení ochrany spotřebitelů. Bezpečnost potravin se zaměří na zatížení potravních řetězců chemickými 
látkami a jejich snižování, omezování mikrobiálních nebezpečí a zkoumání nově se objevujících nebezpečí, jako je například 
COVID-19 nebo mikroplasty. Systém bezpečnosti potravin se musí podle dokumentu dále rozvíjet, aby zůstal funkční a udrži-
telný. Kvůli tomu je důležité podporovat vědu a stanovovat její úkoly v oblasti zemědělství a potravinářství. Důležitou roli mají 
dozorové orgány a zavádění nových analytických metod pro odhalování falšování a kontrolu bezpečnosti potravin. Bezpečnost 
rovněž posílí předávání informací, výměna zkušeností a spolupráce mezi resorty i s ostatními zeměmi a důležitými institucemi, 
jako například s EFSA.

Strategie vychází z analýz pozitivních a negativních trendů v ČR:

Pozitivní trendy

• Systém bezpečnosti potravin je funkční a spotřebitelé jsou si toho dostatečně vědomi.
• Čeští spotřebitelé stále více preferují české potraviny; i s ohledem na jejich bezpečnost a životní prostředí.
• Stále roste zájem veřejnosti a médií o bezpečnost potravin a jejich nutriční kvalitu s ohledem na zdravotní dopady,  
 především prevenci chronických zánětů.
• Ve spotřebě potravin se objevují a přetrvávají některé pozitivní (někdy jen módní) trendy.
• Stále se klade vysoký důraz na výživu dětí.
• Na základních školách pokračuje výchova ke zdraví a správným stravovacím návykům.
• Probíhá harmonizace sběru dat o nebezpečných agens, nutričním složení a spotřebě potravin za účelem 
 zvyšování jejich kvality a včasné dostupnosti pro rozhodování.
• Základní data o nutričním složení potravin pro ČR jsou k dispozici.
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Negativní trendy

• Dochází k nárůstu klamání spotřebitele a falšování potravin.
• Kontrola prodeje potravin přes internet je stále komplikovaná.
• Změny agrotechnik a chemizace zemědělství ovlivňují kvalitu, bezpečnost a v důsledku i nutriční složení potravin.
• Objevují se nová nebezpečí a rizika a tomuto trendu se nevyhneme ani do budoucnosti.
• Vědecké hodnocení rizik je dlouhodobě podfinancováno.
• Data o individuální spotřebě potravin nejsou stále k dispozici.
• Přístup k biotechnologiím je i nadále rezervovaný.
• Roste podíl osob trpících nadváhou či obezitou, především dětí.
• Snížení energetické potřeby v důsledku fyzické pasivity vede k výraznějším nárokům na nutriční obsah potravin.

Komunikace s veřejností

Komunikace o riziku je důležitým a zodpovědným úkolem všech partnerů zabývajících se otázkou bezpečnosti potravin. Vedena 
je dvěma hlavními směry: jednak jako přesné a neprodlené informování veřejnosti o aktuálních otázkách z oblasti bezpečnosti 
potravin, a také jako vzdělávání různých skupin laické a odborné veřejnosti. Jednotlivé organizace informují veřejnost o výsledcích 
své činnosti prostřednictvím tiskových zpráv, které jsou umisťovány na webové stránky těchto organizací a jsou k dispozici všem 
sdělovacím prostředkům, dále prostřednictvím mediálních výstupů a zpravidla také prostřednictvím výročních zpráv o činnosti. 
Paralelně jsou tyto informace shromažďovány a publikovány také Informačním centrem bezpečnosti potravin (dále ICBP), 
které bylo pověřeno zajištěním komunikace s laickou i odbornou veřejností, především s koncovými spotřebiteli.

ICBP je součástí Odboru bezpečnosti potravin MZe, a je jeho komunikačním centrem. Hlavním úkolem je tedy získávat a třídit 
informace z oblasti bezpečnosti potravin, předávat je příslušným institucím a zajišťovat osvětu pro odborníky a laickou veřejnost. 
Uživatelé služeb ICBP tedy dostávají ověřené a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin, tj. od farmy až 
po konečného spotřebitele. Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP zaměřuje na otázky výživy obyvatel 
s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace v ČR.

Informační centrum poskytuje veřejnosti informace především prostřednictvím webových stránek www.bezpecnostpotravin.cz, 
www.foodsafety.cz, www.viscojis.cz, speciálních webových stránek pro děti a mládež www.viscojis.cz/teens. 

Stránky www.bezpecnostpotravin.cz poskytují komplexní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení 
v ČR a zahraničí. Na těchto stránkách jsou zveřejňovány aktuální informace a tiskové zprávy dozorových orgánů ČR, aktuální 
týdenní hlášení evropského Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) a aktuality Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA). Uživatelé zde naleznou informace o biopotravinách, potravinářských přídatných látkách, doplňcích stravy, 
geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, nových potravinách, potravinářskou legislativu a mnohé další.
 
Zájemci mohou zdarma využívat službu tzv. e-mail listu, kdy je jim po zaregistrování zasílán souhrn aktuálních informací  
v periodicitě, kterou si sami určí; kromě toho mají také možnost zaregistrovat se k okamžitému zasílání zpráv o závadných 
potravinách, které v tržní síti zachytily dozorové orgány.

Součástí těchto webových stránek jsou i aplikace slovník „Bezpečnost potravin A-Z“ (slovník aktuálně obsahuje více než 800 
hesel a objasňuje základní termíny z problematiky bezpečnosti potravin, potravinářství, výživy a dalších souvisejících oborů), 
„Databáze složení potravin ČR“ (databáze poskytuje výživové údaje zpracované pro téměř 800 potravin a kromě snadného 
vyhledávání umožňuje také výpočet výživové hodnoty potravin) a aplikace do mobilních telefonů „Víš, co jíš?“

Mobilní aplikace obsahuje části: Výživa v kostce (praktický a přehledný průvodce světem výživy, který poskytuje základní informace  
o živinách, výživových doporučeních, zdravém stravování a také možnost výpočtu indexu tělesné hmotnosti – BMI), Éčka (seznam 
povolených přídatných látek v potravinách, který umožňuje spotřebitelům zjistit přidané látky a jejich funkci; výhodou je jednoduché  
vyhledávání látek pomocí E kódů nebo pomocí jejich názvů na obalech potravin) a výkladový slovník pojmů Bezpečnost potravin A-Z. 
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Mobilní aplikace je na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz zdarma ke stažení, dostupná je pro mobilní telefony s operačním 
systémem Android i pro mobilní telefony iPhone s operačním systémem iOS.

Pro studenty SŠ a žáky 2. stupně ZŠ jsou na těchto stránkách k dispozici výuková videa a videokomentáře, pro širokou spotře-
bitelskou veřejnost pak informační videa a tematické infografiky EFSA, která zájemci naleznou v samostatné kategorii Videa. 

Anglická verze webových stránek bezpecnostpotravin.cz – www.foodsafety.cz – poskytuje zahraničním uživatelům informace  
o fungování systému zajištění bezpečnosti potravin v České republice a informace z Koordinačního místa (Focal Point) pro technickou 
a vědeckou spolupráci s EFSA, ale i kontakty na organizace, které jsou součástí systému bezpečnosti potravin v ČR. 

Webové stránky www.viscojis.cz jsou určeny široké veřejnosti a poskytují spotřebitelům především praktické informace o zdra-
vém stravování a výživě, o bezpečném zacházení s potravinami, o onemocněních z potravin a jejich prevenci, ale i různá dopo-
ručení, např. čeho si všímat při nákupu potravin a řadu dalších zajímavostí.

Webové stránky www.viscojis.cz/teens byly vytvořeny speciálně pro mládež a jsou určeny jak pedagogům, tak žákům základních 
škol a středoškolským studentům. 

Webové stránky fungují jako podpora výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ pro žáky a pedagogy 2. stupně ZŠ. 
Program vytvořili odborníci na výživu z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jeho cílem je nabídnout základním školám kva-
litní vzdělávací produkt.

Výukový program „Výživa ve výchově ke zdraví“ je v elektronické formě přístupný na hlavní stránce webu a dále jsou zde volně 
dostupné elektronické pracovní sešity pro žáky 6. a 7. ročníků a pro žáky 8. a 9. ročníků. Nově nabízeným výukovým materiálem 
je učebnice Výživa ve výchově ke zdraví pro 6. a 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií doplněná pracovními 
listy k procvičování nabytých vědomostí. Výukové materiály v tištěné formě také ICBP zdarma distribuuje konkrétním základním 
školám.

Pro širokou veřejnost ICBP realizuje přednášky a semináře – především jako doprovodné aktivity na významných potravinářských 
výstavách rezortu zemědělství, jako je veletrh/agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích či Salima v Brně.

ICBP také poskytuje široké veřejnosti řadu vzdělávacích materiálů – publikací, letáků a příruček, které jsou v elektronické verzi 
dostupné na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz v kategorii Publikace.

 
Příloha č. 1: Schéma systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR
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  MONITORING DIETÁRNÍ EXPOZICE: 
 STRATEGICKÝ NÁSTROJ V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN A VÝŽIVY

 Irena Řehůřková, Jiří Ruprich
 Státní zdravotní ústav Praha – Centrum zdraví, výživy a potravin (SZÚ – CZVP)
  

Systém zajištění bezpečnosti potravin a výživy v ČR

Po historických změnách v roce 1989 přišly postupně na řadu aktivity, jejichž snahou bylo zlepšit situaci  v tehdejším Českoslo-
vensku, následně pak v České republice. Důležitými oblastmi, které byly kritizovány veřejností a jejichž stav byl neuspokojivý, 
bylo životní prostředí, bezpečnost a dostupnost potravin. Stále více frekventovaný požadavek na transparentní hodnocení vlivu 
potravin a výživy na zdraví populace se opíral o srovnávání s vyspělými okolními státy a vedl k potřebě založit systém, který by 
vedl k naplnění postupně definovaných a rozvíjených cílů v oblasti bezpečnosti potravin. Postupně vznikaly v letech 2001, 2004, 
2007 k dané problematice strategické dokumenty. Od roku 2010 jsou přijímány „Strategie bezpečnosti potravin a výživy“ (dále 
jen Strategie BPaV) postupně pro období 2010 – 2013; 2014 – 2020 a současně platnou „Strategii BPaV do roku 2030“. Ve všech 
uvedených „Strategiích BPaV“ jsou nad původní rámec ukotveny i otázky výživy. Aktuálním strategickým cílem je dosáhnout pro 
spotřebitele zajištění přístupu pouze k bezpečným a kvalitním potravinám, ale i k dostatku ověřených informací. Je třeba stále 
zdokonalovat a udržovat funkční systém bezpečnosti potravin. Souvisí s ním i vzdělávání spotřebitelů. Všemi uvedenými tématy 
se prolíná výživa jako strategický cíl prvořadého významu. Správná výživa a odpovídající výživová politika státu vedou k velmi 
žádoucí primární prevenci chronických neinfekčních onemocnění. 

Systém zajištění bezpečnosti potravin a výživy je v ČR koordinován ministerstvem zemědělství a zdravotnictví, které spolupracují  
s dalšími ministerstvy a institucemi. Patří k nim i Státní zdravotní ústav (SZÚ), který od r. 1994 garantuje „Systém monitorování 
zdravotného stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“. Daný systém se skládá ze subsystémů, které popisují důležité 
oblasti (např. ovzduší, vodu, hluk atd.), kdy dochází k expozici lidského organismu různým agens. Subsystém IV, který zajišťuje  
SZÚ - Centrum zdraví, výživy a potravin (CZVP), je věnován dietární expozici a je tedy součástí systému bezpečnosti potravin 
a výživy v ČR. Monitoring dietární expozice (MDE) jako nezávislý monitorovací systém přispěl k založení systému bezpečnosti 
potravin a výživy v ČR, na jeho základech a zkušenostech vznikla primární Strategie 2010 – 2013 a byly a jsou plněny úkoly, 
které Strategie ukládaly/ukládají. MDE slouží k hodnocení zdravotního rizika tak, aby se zvyšovala efektivita a účinnost kontroly 
potravin z hlediska ochrany a podpory veřejného zdraví. Jedná se tak o efektivní zpětnou vazbu pro verifikaci funkce kontrolního 
systému pro potraviny a komplementární působení jako samostatného instrumentu pro hodnocení expozice a charakterizaci 
zdravotního rizika v souvislosti s chováním  a výživovými zvyklostmi českého spotřebitele. 

Monitoring dietární expozice

MDE odstartoval v pilotní fázi v roce 1994, prošel některými změnami jak organizačními, tak praktickými.  

MDE  probíhá  v  souladu  s  metodickými  požadavky  na  hodnocení  dietární expozice založené na principech tzv. Total Diet 
Study (TDS - struktura vyšla z manuálu „Guidelines for the study of dietary intakes of chemical contaminants“, který publikovala 
Světová zdravotní organizace v roce 1985). Zásadním parametrem je  znalost národní spotřeby potravin (v ideálním případě  
na individuální úrovni), vytipování nejvýznamnějších druhů potravin v obvyklé národní dietě, jejich obvyklé kulinární úpravě, 
kombinaci do kompozitních vzorků k laboratorní analýze předem určených zájmových chemických látek, včetně živin a výpočtu 
očekávaných expozičních dávek a charakterizaci zdravotního rizika z chronické expozice pro průměrného nebo individuálního 
spotřebitele (to pouze v indikovaných případech, pokud průměrná expozice signalizuje riziko pro specifické populační skupiny). 
Výsledky jsou rámcově srovnávány dlouhodobě jako trend vývoje chronické expoziční dávky u kontaminantů a trend vývoje 
adekvátnosti přívodu u nutrientů.
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V současné době probíhá dvouletý cyklus 2020/2021, byl uzavřen cyklus 2018/2019. V daném cyklu bylo v tržní síti ČR v 96 
různých potravinářských prodejnách na 48 různých místech ČR  v 8 termínech reprezentujících sezónnost, během 2 let odebráno 
3 696 individuálních vzorků potravin, které česká populace konzumuje nejčastěji, což představuje 205 druhů potravin. Odebrané 
vzorky jsou zpracovány do podoby pokrmu kulinární úpravou odpovídající zvykům české populace. Po té  je pak připraveno 
220 reprezentativních kompozitních vzorků, které jsou analyzovány na cca 70 chemických látek. Analytická data jsou současně 
s údaji o spotřebě daných komodit dle národní Studie individuální spotřeby potravin (SISP 04) použita pro výpočet dietární 
expozice a následnou interpretaci.

Využití výsledků MDE

Výsledky MDE slouží k popisu situace v dané oblasti, na jejichž základě jsou pak podávány informace nadřízeným orgánům  
v tuzemsku i EU, ale také odborné i laické veřejnosti. V případě, že se vyskytne potřeba věnovat se některé aktuální problematice 
více do hloubky, jsou organizovány specializované studie podchycené v závěrečných zprávách.

Sledované trendy dokládají např. snižování expozice populace ČR polutanty, které jsou definovány v rámci tzv. Stockholmské 
konvence. Důležité je i dlouhodobé sledování expozice anorganickým látkám. Analýza dat o obsahu olova ukázala, že zásadní  
význam pro snižování expozice mělo omezení používání olovnatého benzínu, nikoli opatření týkající se limitů pro potraviny. Pozor 
je třeba dávat na zvyšování expozice niklu (může způsobovat nárůst alergických reakcí), což souvisí s vyšším využitím nerezových 
pomůcek. Neuspokojivá je i  situace týkající se expozice anorganickému arsenu a kadmiu. Naopak se zjišťuje relativně příznivá 
expozice rtuti, což nesporně souvisí s nízkou konzumací ryb a mořských plodů. Tato nízká spotřeba je ale zase příčinou nedostatků  
v zásobení populace některými mastnými kyselinami. Toto téma se jeví velmi důležitým vzhledem k prevenci chronických zánětů  
a je rozvíjeno paralelně v doprovodné studii. Sledován byl i přívod trans-mastných kyselin, který má tendenci k poklesu, vzhledem  
k reformulaci/změně receptur potravin. Chronický problém je zjišťován v nadměrném přívodu sodíku. I tuto problematiku doprovázejí 
specializované aktivity. Mají také dopad na přívod jódu, pakliže je používána k solení sůl jódovaná. Pro některé populační skupiny 
se zjišťují zvýšené přívody manganu a hliníku. Obecně lze konstatovat, že se zajištěním bezpečnosti potravin z hlediska jejich 
kontaminace nežádoucími látkami, se více problémů se jeví z hlediska chybného přívodu živin, než z hlediska bezpečnosti potravin. 
Pozornost je věnována např. přívodu vitaminu D, který je pro zdraví velmi významný. Bylo zjištěno, že žádná z populačních 
skupin nesplňuje nová doporučení. Zajímavé výsledky přinášejí i další návazné aktivity. Např. výskyt známých neznačených GMO 
potravin na trhu v ČR v poslední době poklesl téměř k nule. Obsah mykotoxinů se zdá být pod kontrolou. Monitorovací program 
zaznamenal i dopad klimatických změn. Začíná se měnit osídlení potravin mikroskopickými houbami, takže i u nás budeme moci 
pozorovat problémy typické spíše pro jižní oblasti Evropy (např. toxiny fusárií). Specifickou kapitolou výsledků je popis individu-
ální spotřeby potravin. Ten umožňuje modelovat obvyklé nutriční chování populace. Znalost spotřeby je klíčovým parametrem  
v mnoha oborech dotýkajících se výživy, ale i legislativy. 

S výsledky MDE je veřejnost pravidelně seznamována v souhrnných a závěrečných zprávách, konferencích i odborných publika-
cích. Většina příspěvků je zveřejněna na webu szu.

Výsledky MDE, ale i zkušenosti s jeho dlouhodobým provozováním přispěly k možnostem zapojení do zahraničních grantových 
projektů. Mj. byl jeden z nich (TDS EXPOSURE, 2013-2016) přímo zaměřen na metodologii TDS a její harmonizaci v EU, ale  
i mimo ni. Vedle řídících zemí Francie a UK (ANSES a IFR) a dalších participujících zemí (Německo, Portugalsko, Finsko, Island  
a Česko) jsme dostali na starost zabezpečit pilotní TDS studii v několika zemích Evropy a to s velkorysým rozpočtem a možnostmi 
výměnných návštěv. Mezinárodní spolupráce v rámci, ale i nad rámec grantu, přispěla k rozvoji a zkvalitnění metodologie TDS. 
Navržené postupy se zároveň snažíme zavádět do praxe a dostát tak žádoucí harmonizaci s dalšími zeměmi v EU. Společné výsledky 
byly prezentovány na mnoha mezinárodních akcích  včetně setkání TDS zemí Asijského regionu WHO (reprezentuje přes 2 miliardy 
obyvatel) v Jižní Koreji (2015), kde jsme přispěli zpracováním části praktických doporučení pro další vývoj v Asii. Na žádost IAAE 
byla v roce 2016 zabezpečena CZVP-SZÚ pro africké odborníky dlouhodobá stáž se zaměřením na TDS.
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Realizovala se také řada dalších grantových projektů, zejména mezinárodních, zdokonalujících metodiku monitoringu (např. 
„COST99, EFCOSUM,  EFCOVAL, SAFEFOOD, PANCAKE, EXPOCHI, TDSEXPOSURE, SUSFANS, EUROMIX“, aj.).

Závěr

MDE je prokazatelně důležitým strategickým nástrojem v oblasti bezpečnosti potravin a výživy. Má zásadní význam pro řadu  
legislativně vyžadovaných činností zdravotníků, zemědělců i ochránců životního prostředí. Vědecky podložené hodnocení 
zdravotních rizik na základě dat monitoringu dietární expozice již přispělo k obhájení některých rozhodnutí státních úředníků  
s významnými finančními dopady, které se díky datům MDE a jejich interpretaci podařilo státu ušetřit. K provozu MDE je ovšem 
třeba finančních prostředků na obnovu laboratorní techniky, zázemí a aktuálních dat o spotřebě potravin. Je ale také třeba spo-
lupracovat na mezinárodní úrovni na modernizaci metod hodnocení expozice. Jen tak lze zvládat bezpečnost potravin a výživy.

Použitá literatura je k dispozici na SZÚ - CZVP.

Projekt „Monitoringu dietární expozice“ je spolufinancován ze zdrojů MZ ČR – RVO (SZÚ, 75010330).
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  MONITORING DIETÁRNÍ EXPOZICE: NUTRIMON – PŘÍVOD MINERÁLNÍCH LÁTEK V POPULACI ČR

 Marcela Dofková, Jitka Blahová, Jana Řeháková, Jana Hornová, Miroslava Krbůšková, Irena Řehůřková,  
 Jiří Ruprich
 Státní zdravotní ústav Praha – Centrum zdraví, výživy a potravin (SZÚ – CZVP)
  

Součástí subsystému IV Monitoringu dietární expozice je projekt NUTRIMON, ve kterém se pravidelně provádí rámcové hodnocení 
přívodu minerálních látek stravou s cílem posouzení adekvátnosti přívodu v různých skupinách populace. V současné době se 
v rámci projektu zpracovávají data o celkem 13 minerálních látkách (Ca, Cr, Cu, Fe, I, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, Se, Zn) u 10 různých 
populačních skupin.  Tento příspěvek se zabývá výsledky z posledního ukončeného monitorovacího období 2018/2019  pro vápník, 
hořčík, sodík, draslík a zinek. Data pro ostatní analyty jsou k dispozici v odborné zprávě subsystému za rok 2020. 

Ke stanovení přívodu se kombinují údaje o spotřebě potravin z národní Studie individuální spotřeby potravin (SISP04) a aktuální 
hodnoty obsahu minerálních látek v potravinách zjištěných metodou ICP-MS v rámci Monitoringu. Z těchto dat se pro všechny 
osoby ve výběrovém souboru vypočte aktuální denní přívod, a následně se s použitím statistické aplikace MSM (Multiple Source 
Method) určí distribuce obvyklého přívodu (usual intake) v jednotlivých populačních skupinách. Výsledky jsou pak porovnány  
s výživovými doporučenými dávkami (VDD), které jsou svým formátem vhodné pro hodnocení na úrovni populačních skupin. 
Využívají se zejména evropská doporučení DRV (Dietary Reference Values; EFSA 2006 – 2019), doporučení používaná v USA – 
DRI (Dietary Reference Intakes; IOM, NASEM, 1997 – 2019) a doporučení WHO (Recommendations; WHO, 2012). 

V případě vápníku vykazovaly nízký přívod ve srovnání s VDD všechny hodnocené populační skupiny, nejnižší hodnoty byly  
u starších osob ve věku nad 60 let. Z potravinových skupin přispívají nejvíce k přívodu vápníku sýry a mléko (> 40 %). U hořčíku 
byl nedostatečný přívod zjištěn také napříč celou populací, s výjimkou nejmladší sledované věkové skupiny (děti 4-6 let). Nejnižší 
hodnoty byly zaznamenány ve skupině dospívajících dívek ve věku 15-17 let a starších žen (60+), kde 95 % respektive 92 % 
osob nedosahovalo doporučeného přívodu. Mezi významné zdroje hořčíku ve stravě patří pečivo, nápoje a zelenina. U sodíku 
vykazovala vysoký přívod zejména mužská část populace, kde prakticky 90 % osob ve věku 11-59 let překračovalo hodnotu pro 
bezpečný a přiměřený přívod (Safe and AI, EFSA).  V této souvislosti je třeba zdůraznit, že do výsledných hodnot není zahrnuta 
sůl použitá při přípravě pokrmů a dosolování. Jde tedy pouze o sůl obsaženou v surovinách a výrobcích na trhu. Největší příspěvek 
sodíku byl z pečiva a masných výrobků (dohromady více než 50 %). V případě draslíku byl zaznamenán nízký přívod ve srovnání 
s doporučeními, a to ve všech populačních skupinách s výjimkou dětí (4-10 let). V případě žen starších 15 let dokonce žádná 
nedosahovala doporučených hodnot. Hlavním zdrojem draslíku ve stravě je zelenina a brambory. Přívod zinku byl nižší než by 
odpovídalo doporučením opět u žen (od 15 let věku) a také starších mužů (60+), kde byl nedostatek zaznamenán přibližně u 55 
% osob podle doporučení DRI. Při použití evropského doporučení byla situace nejméně příznivá u žen ve věku 15-17 let, kde byl 
přívod nedostatečný dokonce u 94 % osob. Nejvíce se na přívodu zinku podílejí maso, droby a běžné pečivo.  
   
Z výsledků vyplývá, že přívod řady minerálních látek není optimální, nižší je zvláště u žen a také starších mužů. Naopak nadměrný 
přívod byl zaznamenán v případě sodíku u mužů již od 11 let věku. U mnoha minerálních látek by došlo ke zlepšení situace při 
dodržování obecně platných výživových doporučení (výživová pyramida).

Tato práce byla podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ, 75010330).
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  MONITORING DIETÁRNÍ EXPOZICE: OBSAH SOLI VE VYBRANÝCH MASNÝCH VÝROBCÍCH

 Svatava Bischofová, Jana Řeháková, Miroslava Krbůšková, Irena Řehůřková, Jiří Ruprich
 Státní zdravotní ústav Praha – Centrum zdraví, výživy a potravin (SZÚ – CZVP)
  

Úvod

Největší podíl konzumované soli (až 75 %) pochází ze zpracovaných potravin1, tedy i z masných výrobků (MV). Některé, především 
tradiční druhy MV, jsou na sůl poměrně bohaté. Dle údajů SZÚ−CZVP jsou MV druhým nejvýznamnějším expozičním zdrojem 
soli v dietě, ihned za pečivem2.  

Nadměrný přívod soli představuje jeden z významných rizikových faktorů vzniku řady onemocnění − kardiovaskulární choroby,  
rakovina žaludku, chronické nemoci ledvin aj3. Navíc zpracované maso (processed meat) je dle Mezinárodní agentury pro výzkum 
rakoviny (IARC) hodnoceno jako karcinogen skupiny 1 a dle současných epidemiologických studií vyplývá, že např. s každými 50 g 
zkonzumovaných MV roste riziko vzniku kolorektálního karcinomu o 18 %.4 Odborné instituce tak doporučují snížit konzumaci 
MV v dietě.

Cíl, metodika
Na podzim roku 2020 byl realizován projekt se zaměřením na monitoring obsahu soli ve vybraných MV. Bylo zvoleno deset typů 
výrobků s nejvyšší korigovanou spotřebou dle dat Studie individuální spotřeby potravin (SISP04).5  Výzkumný záměr navazuje na 
dlouhodobou snahu SZÚ−CZVP o snižování soli v potravinách a pokrmech. Cílem bylo zjistit, zda se liší vybrané skupiny MV dle 
komoditní vyhlášky mezi sebou, zda obsah soli odpovídá deklarované hodnotě, jak se mění obsah soli v kulinárně upravených 
MV. Dalším cílem bylo také odhadnout, do jaké míry by konzumace vybraných MV – vztaženo na průměrnou spotřebu v obvyklé 
dietě dle SISP04 – přispívala k plnění doporučeného denního přívodu soli v jednotlivých populačních skupinách. Obsah sodíku 
byl stanoven metodou ICP-MS a přepočten na obsah soli. 

1. European Food Safety Authority (2006). Scientific Committee on Foods Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals [online].
Dostupné z: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf. 

2. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Subsystém IV. Zdravotní důsledky zátěže lidského  
organismu cizorodými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice. Odborná zpráva za rok 2018 [online]. 
Praha: Státní zdravotní ústav, 2019. Dostupné z: www.szu.cz/uploads/documents/chzp/odborne_zpravy/OZ_18/odborna_dieta_2018.pdf.

3. European Commission (2020). Dietary salt/sodium. Health Promotion and Disease Prevention. Nutrition: Salt. EU Science Hub [online]. 
Dostupné z: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/dietary-saltsodium_en. 

4. IARC Monographs - Red meat and processed meat, vol. 114, 2018 [online]. 
Dostupné z: https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono114.pdf. 

5. RUPRICH, J., DOFKOVÁ, M., ŘEHŮŘKOVÁ, I., SLAMĚNÍKOVÁ, E., RESOVÁ, D. (2006). Individuální spotřeba potravin - národní studie SISP04. 
CHPR-SZÚ [online]. Dostupné z: http://czvp.szu.cz/spotrebapotravin.htm.

Výsledky 

Vzorky MV (n=109) byly rozřazeny do tří legislativních skupin. MV tepelně opracované (n=92, kam patřily výrobky typu párky, 
špekáčky, klobásy, salámy měkké = salám šunkový, salám točený, šunka vepřová a speciality drůbeží), MV trvanlivé tepelně 
opracované (n=10, zástupce salám Vysočina) a MV trvanlivé fermentované (n=7, zástupce salám Herkules). Vzorky MV obsaho-
valy v průměru 2,21 g soli/100 g (min. 1,5 – max. 3,37 g soli/100 g). 
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Nejvíce soli v průměru (2,96 g/100 g) obsahovaly MV ze skupiny trvanlivých fermentovaných. Výrobky trvanlivé tepelně opracované 
obsahovaly v průměru 2,66 g soli/100 g a nejméně soli obsahovaly v průměru výrobky tepelně opracované, a to 2,10 g/100 g. 
Ze skupiny tepelně opracovaných pak nejméně soli v průměru obsahovaly špekáčky (1,97 g/100 g), nejvíce drůbeží šunka 
(v průměru 2,21 g soli/100 g). 

V porovnání stanoveného obsahu soli s deklarovanou hodnotou mělo 44 % výrobků hodnoty vyšší, ale pouze 2 % výrobků 
nesplnilo legislativně stanovené přípustné odchylky. 

U 27 MV byla pokusně provedena i kulinární úprava v podobě vaření ve vodě, při které došlo k poklesu soli ve výrobku v průměru 
o 9,6 % (min. 1,4 % – max. 24,7 %). 

Z pohledu průměrné spotřeby MV (dle SISP04) a průměrných obsahů soli ve vybraných MV (jak stanoveno v tomto výzkumu)  
v porovnání s doporučeným denním přívodem soli u  jednotlivých populačních skupin lze odhadnout, že nejvíce soli přijmou díky 
MV chlapci a muži starší 11 let, nejvíce pak muži ve věku 15−17 let a muži 18−59 let (v průměru 1,8 g soli/den). Toto množství 
představuje průměrně 36 % z celkového denního doporučení. Nejméně soli z MV (0,5−0,6 g soli/os/den) průměrně přijmou děti 
ve věku 4−6 let a ženy starší 15 let. Celkem tak díky MV průměrně naplní denní doporučenou dávku soli z 12−14 %. Příspěvky 
denního doporučení by mohly být však vyšší, pokud by byl zahrnut do výpočtů širší sortiment MV, než který byl vybrán pro účely 
tohoto výzkumného záměru.

Závěr

MV zahrnuté do šetření obsahovaly v průměru 2,21 g soli/100 g, nejslanější výrobek pak obsahoval 3,37 g soli/100 g. Zdravotní  
dopad není jen otázka obsahu soli (a dalších složek), ale i samotné spotřeby MV. Mužská část populace (15−59 let) může 
průměrně zkonzumovat i přes 80 g MV/den, spíše i více, pokud by do celkového hodnocení bylo zahrnuto širší portfolium 
MV (konzervy…). Toto množství může pokrývat více jak 1/3 z denního doporučení pro přívod soli a představuje riziko např.  
i z hlediska rozvoje kolorektálního karcinomu. 

Více informací naleznete v technické zprávě z celého výzkumu v publikaci AHEM 1/2021.    

Poděkování 
Tato práce je podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ, 75010330).

6 Ruprich J, Bischofová S, Krbůšková M, Řeháková J, Hornová J, Matulová D, Leciánová D, Blahová J, Řehůřková I. Sůl v masných výrobcích. Acta Hyg Epidemiol 
Microbiol. 2021;(1):1-39. 
Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/knihovna_SVI/pdf/2021/AHEM_1_2021.pdf.
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  VÝZNAM POTRAVINÁŘSKÝCH OBALŮ PRO BEZPEČNOST A KVALITU BALENÝCH

 Jitka Sosnovcová
 Státní zdravotní ústav Praha 
  

Zcela na úvod je nutné říci, že obal je velice důležitý k ochraně potraviny při prodeji a současně i jako nosič informací o jejích 
vlastnostech zákazníkům, tedy spotřebitelům. Kvalita a atraktivita obalu má často schopnost ovlivňovat odbyt výrobku, napomáhá 
racionální spotřebě, spoluvytváří úroveň životního prostředí a ovlivňuje estetické cítění spotřebitelů.

Obaly potravin však zejména plní významnou funkci při zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin a tím i významně 
chrání zdraví spotřebitelů. Tuto skutečnost je důležité opakovaně zmiňovat zejména v dnešní době, kdy z oprávněného zájmu 
ochrany životního prostředí se často neoprávněně stává hon proti balení potravin a ze stran nejrůznějších aktivistů, ale i státní 
správy je nepřiměřeně preferován jejich bezobalový prodej.

Účelem balení je především ochrana potravin před znehodnocením chemickým, fyzikálně chemickým a mikrobiologickým,  
a to při skladování, přepravě, distribuci i vlastním prodeji či dokonce konzumaci. Obaly chrání potraviny před jejich kontaminací 
cizorodými látkami z vnějšího prostředí. 

Mezi cizorodé kontaminující látky lze obecně zahrnout veškeré nečistoty. Cizorodými látkami rozumíme všechny anorganické 
nebo organické chemické látky, které v původních potravinářských surovinách nebo potravinách nebyly přítomny a které se do 
nich dostávají nebo v nich vznikají během jejich výroby, přepravy, distribuce a zpracování. 

U potravin zajišťuje tato ochranná funkce obalu zároveň většinu hygienických požadavků při cestě výrobku z místa výroby 
ke spotřebiteli. U některých potravinářských výrobků je obal ve své ochranné funkci nejen zlepšením určitého stadia výroby  
a distribuce, ale je přímo nezbytnou funkční součástí výrobku. Platí to například o sterilovaných potravinách nebo o výrobcích 
uchovávaných v modifikované atmosféře.

Významnou funkcí obalu je ochrana potravin obalem před mikrobiálním znehodnocením.

Kontaminace mikroorganismy bývá hlavní příčinou různých forem znehodnocení potravin, projevujících se hlavně plesnivěním, 
kvašením a hnilobou, a to o různé intenzitě. Tyto mikrobiální procesy mohou vést až k úplné nepoživatelnosti potravin a v někte-
rých případech se takto kontaminované potraviny mohou stát velice nebezpečnými pro lidské zdraví. 

Obal má při ochraně potravin před mikrobiální nákazou nezastupitelnou úlohu. Jeho ochranný účinek spočívá jednak v tom, 
že je překážkou, bariérou, která odděluje výrobek od vnějšího prostředí bohatého na mikrobiální infekční agens, jednak může 
ovlivňovat vegetaci mikroflóry v balených potravinách různou propustností zejména pro kyslík a vodní páry. Dokonce může 
být nositelem mikrostatických nebo mikrobicidně účinných látek, a tak aktivně přispívat k zneškodnění povrchové mikroflóry.
 
Na druhé straně je velice důležitá mikrobiální odolnost obalových materiálů samotných. Nehygienicky vyrobené, špatně ošetřené  
a nevhodně aplikované obaly mohou být naopak zdrojem nejen chemické kontaminace, ale dokonce i infekce.

Obal plní významnou funkci i v rámci ochrany potraviny před biologickými škůdci - hmyzem a hlodavci. Hmyz patří mezi významné 
makroskopické biologické škůdce zejména luštěnin, cereálií, sušeného ovoce a zeleniny. Je zastoupen mnoha druhy, které se 
liší různou schopností napadat určité materiály a podmínkami výskytu. Jde především o běžné škůdce potravin vyskytujících se  
v našich zeměpisných podmínkách, ale při exportních zakázkách je třeba počítat i s některými nebezpečnými druhy. 
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Hmyz sice dává přednost volně uloženým a obalem nechráněným potravinám, ale ušetřeny nezůstanou občas ani balené potra-
viny. Proto je nutné, aby potravinářský obal byl vyroben z bariérového materiálu, který odolává škůdcům charakteristickým pro 
danou potravinu. Důležitá je i vlastní konstrukce obalu. 

Záleží na kvalitě, tloušťce, popřípadě i na povrchových vlastnostech obalového materiálu a na vlastní konstrukci obalu, podaří-li 
se hmyzu vniknout dovnitř. Z tohoto hlediska je v řadě případů nevhodný papírový obal nebo jednovrstvé tenké plastové obaly. 
Obojí je pro hmyz snadno překonatelnou překážkou. Z tohoto hlediska jsou nejvhodnější několikavrstevné, skleněné nebo kovo-
vé obaly, které jsou hermeticky uzavíratelné. 

Nutno však zdůraznit, že zmíněné způsoby ochrany potravin před hmyzem pomocí obalů je třeba pokládat jenom za část opatření 
proti nežádoucímu hmyzu, vedle ostatních zákroků, které omezují možnost výskytu škůdců ve skladech, přepravních prostředcích  
a v domácnostech, tedy především čistota, vhodné osvětlení, zevní aplikace insekticid, atd. 

Dalšími biologickými škůdci jsou hlodavci. Hlodavci, škodící uskladněným potravinám, nejsou sice u nás zastoupeni mnoha 
druhy, jejich výskyt je však značný. Jedná se zejména o myš domácí, potkana a krysy. Způsobují škody nejen na potravinách, 
nýbrž i mechanicky poškozují obaly. Často jsou i přenašeči řady závažných infekčních onemocnění, takže boj proti nim patří  
k nejzávažnějším hygienicko-protiepidemickým opatřením. 

Podobně jako hmyz dávají i hlodavci přednost potravině volně uložené, nebalené před zabalenou. Zda se vrhnou na potravinu 
v obalu, záleží jak na jejich fyziologické dispozici, čichové ostrosti, atd., a také na vlastnostech použitého obalu. Důležitá je nejen 
mechanická pevnost obalového materiálu, ale také okolnosti, které činí obal a jeho obsah pro hlodavce lákavým, tedy hlavně 
otvory v obalu, propustnost obalu pro pachy apod. Z tohoto hlediska neposkytují spolehlivou ochranu před hlodavci obaly na 
bázi celulózy (papír, karton, celofán) i některé obaly ze syntetických materiálů. 

Na závěr je vhodné zmínit i ochranu potravin před jejich znehodnocením inovativními obalovými materiály a metodami balení. 
Pro řadu potravin je významná ochrany balením v modifikované atmosféře. To se týká zejména kávy, ořechů, uzenin či sýrů.
Významným typem balení pomocí modifikované atmosféry je vakuové balení. Když k potravinám nemůže kyslík, potraviny 
nemohou oxidovat a bakterie a plísně nemají příznivé podmínky pro svůj rozvoj. Čerstvé potraviny balené do speciálního plastového 
obalu, z něhož je odčerpán kyslík, vydrží v lednici dva týdny až několik měsíců. Vakuování právě se využívá k balení salámů, sýrů 
nebo kávy. 

Dalším typem je balení v ochranné atmosféře. Vytvoření ochranné atmosféry snižuje obsah kyslíku v obalu, čímž se dosahuje 
prodloužení trvanlivosti potravin. Ochranná atmosféra zároveň umožňuje uchovat barvu, chuť a tvar potravin i množství vitaminů  
a minerálů. Využívá se zejména pro balení čerstvých hotových pokrmů. Modifikovat atmosféru znamená změnit poměr složek, 
ze kterých je složena normální atmosféra.

Balení potravin v aktivních obalech a v inteligentních obalech patří k nejnovějším způsobům balení potravin. 

Aktivní obalové materiály prodlužují životnost potravin tím, že zachovávají či zlepšují stav balených potravin, například tím, že 
uvolňují schválené aktivní látky do potravin či okolního prostředí nebo naopak absorbují látky, jako například vlhkost, etylén při 
zrání ovoce, z potravin či okolního prostředí. Tím prodlužují trvanlivost výrobku a udržují jeho kvalitu.

Inteligentní obaly dokáží informovat spotřebitele o tom, co se s potravinou dělo po dobu od zabalení potraviny do doby, než se 
potravina dostala k jeho rukám. Můžeme jej chápat jako obalový systém, který je schopný díky svému složení plnit řadu inteli-
gentních funkcí. Mezi tyto funkce patří například detekování, snímání, sledování teploty, rozkladných produktů při kažení masa 
a ryb či komunikace se spotřebiteli. V podstatě lze říci, že inteligentní obaly monitorují stav balené potraviny tím, že během 
přepravy a skladování poskytují pro bezpečnost a kvalitu potravin důležité informace.
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  VÝSKYT ENDOKRINNÍCH DISRUPTORŮ V PAPÍROVÝCH OBALECH A TUČNÝCH POTRAVINÁCH

 Adam Vavrouš 
 Státní zdravotní ústav Praha 
  

Jako endokrinní disruptory (ED) jsou označovány látky, které interferují s normální funkcí hormonálního systému. Řada z nich 
vzniká lidskou činností, a protože skrze životní prostředí, potraviny a výrobky exponují lidskou populaci, což může vést k rozvoji 
různých onemocnění, legislativa EU je řadí mezi látky vzbuzující mimořádné obavy. Zatím ovšem chybí legislativní regulace 
mnoha známých ED v potravinách a v některých typech materiálů ve styku s potravinami. 

Prezentovaná studie se pokusila zmapovat výskyt ED v tučných potravinách a v kontaktních materiálech potravin na bázi papíru 
dostupných na českém trhu. Byly vyvinuty efektivní analytické metody umožňující rychlé a levné stanovení 83 různých konta-
minantů. Monitoring 132 papírových výrobků a 60 vzorků tučných potravin odhalil přítomnost řady ED na koncentracích až 630 mg/kg 
papíru a až 33 mg/kg potraviny. 

Mezi nejčastěji se vyskytující látky patřily ftaláty, fotoiniciátory tiskařských barev a bisfenoly. Přednáška se pokusí diskutovat, 
zda tyto nálezy představují reálné riziko pro lidské zdraví a jak můžeme expozici ED z potravin a papírových obalů potravin 
omezit. 

Tato práce vznikla za podpory projektu „Mezinárodní konkurenceschopnost SZU ve výzkumu, vývoji a vzdělávání v alterna-
tivních toxikologických metodách“,  reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000860,  financovaného z EFRR/ESF.
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  VYUŽÍVÁNÍ RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ PŘI VÝROBĚ POTRAVINÁŘSKÝCH OBALŮ.
 ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ K NÁHRADÁM PLASTŮ A KVALITA BALENÍ POTRAVIN.

 Jitka Sosnovcová
 Státní zdravotní ústav Praha 
  

Současná společnost, včetně mezinárodních institucí jako je Evropská komise a příslušné orgány jednotlivých členských států EU, 
zabývajících se ochranou životního prostředí, v současné době usilují o snížení odpadu, zejména plastového odpadu pocházejícího 
z potravinářských obalů. Výsledkem je, že se vyvíjejí ekologická řešení, jako je opětovné použití vratných obalů, větší využití 
recyklovatelných materiálů, jako jsou papírové a kartonové obaly bez použití lepidel a plastových vrstev a vložek a vícevrstvé 
obaly z jednoho druhu plastu, který je recyklovatelný. Dalším řešením je využití recyklovaných nebo alternativních obalových 
materiálů. Kritický aspekt chemické bezpečnosti obalů je však často opomíjen nebo je až na druhém místě. Na tuto skutečnost 
upozorňuje mimo jiné i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Každá z forem ekologicky šetrných obalů má své výhody, ale bohužel skýtá i svá potenciální, méně či více závažná rizika. Proto je 
nezbytné důsledně sledovat a následně zejména omezovat chemické, ale i mikrobiální kontaminanty z obalů vyrobených právě 
z bioplastů, z recyklovaných materiálů nebo z obalů s podílem přírodních materiálů. 

Pro pochopení jakým směrem se dát při plánování a navrhování ekologických obalů, ať již modifikací stávajících konvenčních 
obalů, například částečným nahrazením panenského plastu recyklátem nebo plnou náhradou méně ekologického obalu eko-
logičtější variantou, je nutné správně porozumět tomu, co musí tento „nový“ obal splňovat. Obal musí být bezpečný, zdravotně 
nezávadný a vhodný k balení potravin a nesmí naopak, byť by byl šetrný k životnímu prostředí, neohrožovat zdraví spotřebitelů 
tím, že se z něj budou do balených potravin uvolňovat toxické chemické látky nebo nebezpečné mikroorganismy, případně toxiny, 
produkované právě těmito mikroorganismy. Přítomnost plísní a jimi produkovaných nebezpečných toxinů může být častým rizikem 
zejména u přírodních materiálů např. celulózy, palmových listů, rýžových, kukuřičných škrobů, bambusových nebo obilných 
vláken. U těchto rostlinných surovin navíc hrozí i riziko nežádoucí kontaminace potravin chemickými látkami používanými jako 
pesticidy. 

Pokud jsou tyto přírodní materiály přidávány do polymerních surovin, jako jsou plasty, často právě takto vyrobené plasty obsa-
hující velký podíl organických vláken se mohou vyznačovat významnou nestabilitou a při kontaktu s balenými potravinami může 
docházet k hydrolýze nebo jinému jejich nežádoucímu rozkladu materiálu obalu a tím k uvolňování monomerních či aditivních 
látek v nich obsažených nebo se mohou uvolňovat nežádoucí reakční produkty, které mohou být i více nebezpečné než původní 
záměrně přidávané suroviny v průběhu výroby. 

To je i případ, který zaměstnává v současné době všechny dozorové orgány členských států, které jsou zodpovědné za úřed-
ní kontroly trhu nad výrobky přicházejícími do styku s potravinami. Jedná se o výrobky vyrobené z plastu na bázi melaminu  
a formaldehydu za použití nejrůznějších rostlinných vláken, nejčastěji z bambusu. Důvodem je jednak nezákonné použití bam-
busových a dalších přírodních vláken jako přísady do plastů, která nejsou povolena pro použití do plastů nařízením Evropské 
komise č. 10/2011 v platném znění a jednak, a to je ze zdravotního hlediska mnohem závažnější, uvolňování toxického melaminu 
a formaldehydu do potravin z důvodu nežádoucího rozkladu takto vyrobeného materiálu na bázi melamin-formaldehydové 
pryskyřice z důvodu hydrolýzy použitého materiálu. Na základě pokynu a aktivní účasti Evropské komise bylo nařízeno za účelem 
ochrany zdraví spotřebitelů v celé EU stahování výrobků, vyrobených právě kombinací melaminové pryskyřice a bambusových  
a rýžových vláken, z celého jednotného trhu EU.
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Také recyklované materiály mohou obsahovat nežádoucí rozkladné či reakční produkty, zpracovatelské přísady a nečistoty  
z předchozí aplikace. Dále mohou obsahovat nečistoty přítomné z neadekvátního sběru a třídění obalů. Neméně významným 
problémem pro bezpečnost a kvalitu potravin může být i to, že nový obalový materiál nebude odolávat působení v něm balené 
potraviny či potravin nebo nebude potravinu dostatečně chránit proti vnějším vlivům a kontaminacím. 
Toto vše není pouze teoretická úvaha, ale bohužel v dnešní době i častá praxe, se kterou se ne ojediněle při posuzování potravi-
nářských obalů setkáváme.

Pro výrobce potravin je tedy velice důležitý správný výběr obalu a jeho správné použití pro určitý typ potraviny, včetně podmínky 
zpracování a skladování již zabalené potraviny tak, aby nedošlo ke kontaminaci potraviny látkami z obalového materiálu. Taková 
kontaminace nemusí být patrná a používání materiálu k nevhodným účelům může být nebezpečné pro zdraví spotřebitelů.

Ekologicky zaměřeným řešením může být i náhrada jednorázových obalů za obaly pro opakované použití, to je využití vratných 
obalů. V tomto případě je důležité důkladné hygienické mytí spotřebiteli vrácených obalů.

Ať již výrobce potravinářských obalů zvolí jakýkoli design ekologicky šetrného obalu, řešení musí zahrnovat současné vědecké 
poznatky. Cílem by v konečném důsledku měla být podpora k rozhodování v zájmu zlepšení jak životního prostředí, tak s ohledem na 
ochranu veřejného zdraví i minimálně zachování zdravotní nezávadnosti a funkčnosti potravinářských obalů. 
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  NÁVRH STRATEGIE OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ – CIRKULÁRNÍ ČESKO 2040

 Magdalena Zimová, Jitka Sosnovcová
 Státní zdravotní ústav Praha 
  

Koncepce oběhového hospodářství nabízí cestu k udržitelnému růstu, dobrému zdraví, pracovním místům při zachování životního 
prostředí a jeho přírodních zdrojů. Je předpoklad, že změna z lineární ekonomiky k oběhovému hospodářství významně podpoří 
dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG), zejména SDG 12 o odpovědné spotřebě a výrobě. Zatím u tohoto přechodu ekonomiky 
nebyly dostatečně nebo vůbec řešeny jeho možné zdravotní důsledky. Balíček k oběhovému hospodářství - změny odpadové 
legislativy byly publikovány v Oficiálním věstníku Evropské unie 14. června 2018, a to v oblasti odpadů, obalů, skládkování  
a elektroodpadu upravil cíle v uvedených oblastech pro státy EU4,5,6,7. Také SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí přinesla nutnost pohledu na hodnocení možných 
rizik při hledání náhradních materiálů za jednorázové plasty 8,14. Stanovené recyklační cíle pro komunální odpad a odpad  
z obalů, které jsou EU stanoveny, budou vyžadovat výstavbu nových technologií od třídění odpadů až po jeho zpracování. Vzhledem 
k nutnosti výstavby nových technologií také nastala nutnost zmapování zdravotních i environmentálních  rizik v celém cyklu 
nakládání s odpady, a to od návrhu výrobku až po uzavření jeho životního cyklu. Cílem by mělo být i snižování vypouštění 
nebezpečných látek do prostředí a minimalizace škodlivých vlivů těchto látek na lidské zdraví a ekosystémy10.

Česká republika v roce 2020 a 2021  přijala nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností  včetně prová-
děcích předpisů 15,16. Mezi správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství je zařazeno MZ a KHS.  
Je otázkou, jak bude  oblast ochrany zdraví realizována v praxi. Dosavadní poznatky jasně indikují zdravotní rizika u nových 
technologií i recyklačních výrobků, je proto nezbytné problematikou se intenzivně zabývat tak, aby byla přijata dostatečná pre-
ventivní opatření  na ochranu zdraví. To je úkol nejen pro hygienickou službu, ale pro všechny subjekty, které se budou podílet na 
naplnění dikce  nových zákonů i cílů oběhového hospodářství v ČR. 

Státy  EU  včetně České republiky  se  zavázaly  vypracovat národní strategické rámce cirkulární ekonomiky a následně  provést 
významné změny a rozšířeni stávajících plánů, politik a programů. Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 
by měl reflektovat nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v České republice a řadí oběhové hospodářství mezi 
její priority. Cirkulární Česko 2040 se zaměřuje na 10 prioritních oblastí: Produkty a design, Spotřeba a spotřebitelé, Odpadové 
hospodářství, Průmysl, suroviny, stavebnictví, energetika, Bioekonomika a potraviny, Cirkulární města a infrastruktura, Voda, 
Výzkum, vývoj a inovace, Vzdělávání a znalosti a Ekonomické nástroje.  Návrh Strategického rámce  byl vypracován za spolupráce 
OECD a  MŽP jej předložilo k diskusi  na jaře letošního roku. Předkládaná koncepce oběhového hospodářství nabízí cestu k udr-
žitelnému růstu, dobrému zdraví, pracovním místům při zachování životního prostředí a jeho přírodních zdrojů, ale dokument  
se nevěnuje nutnosti řešit i možné  zdravotní důsledky.  Na tento nedostatek  bylo ze strany MZ i SZÚ opakovaně upozorňováno, 
zatím  zpracovatelé nebrali naše připomínky v potaz.

WHO v roce 2018 vydala zprávu „Circular Economy and Health: Opportunities and Risks ( 2018)“, která usiluje o to, aby pro-
blematika zdraví byla součástí řešení přechodu na oběhové hospodářství. Měly by být vytvořeny podmínky pro další rozvoj politiky, 
posuzování potřeb výzkumu a zapojení zúčastněných stran do klíčových důsledků přechodu k oběhovému hospodářství pro 
zdraví. Ukazuje se, že přechod na oběhové hospodářství představuje  příležitost k dosažení významných přínosů pro zdraví, ale 
také existují rizika nepříznivých a nezamýšlených účinků na zdraví, například v procesech, které zahrnují nebezpečné materiály. 
Na základě realizace přechodu EU k oběhovému hospodářství vyzvalo WHO všechny státy i zapojené účastníky k nutnosti řešení 
problematiky možných zdravotních rizik i benefitů v tomto procesu 1.

Po řadu let je známo, že nakládání s odpady je náročný proces s významnými důsledky pro lidské zdraví a ochranu 
životního prostředí. Zatímco zdravotní důsledky týkající se skládkování a spalování v zařízeních, které se obvykle používají  
v západní Evropě, jsou známé, postupy vedoucí k cílům  omezování vzniku odpadu, jeho opětovnému využití a recyklaci 
nejsou zcela zhodnoceny z hlediska zdravotních rizik. 
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Je proto nutné přistupovat k hodnocení zařízení pro zpracování odpadů jako k možnému zdroji negativního vlivu na životní prostředí, 
obyvatele, ale i na pracovní prostředí a pracovníky. Jde o různé negativní faktory fyzikálního, chemického i biologického charakteru 
podle druhu technologií zpracování a využívání odpadů. Dosavadní poznatky u nových technologií, recyklačních výrobků, ale  
i u některých náhrad obalů jasně indikují zdravotní rizika. Proto je nezbytné při přechodu na oběhové hospodářství brát v úvahu 
rizika pro zdraví  a přijímat dostatečná preventivní opatření na jeho ochranu 2.

V ČR  se vyskytují pouze ojediněle  dostupná data pro posouzení zdravotních rizik pro obecnou populaci či jednotlivé populační skupiny, 
které přicházejí jednak do kontaktu s výrobky z recyklovaných materiálů nebo jsou vystaveny biologickým, chemických a fyzi-
kálním vlivům  pracovního prostředí při zpracování odpadů. Například studie SZÚ zjistila, že v pracovním prostředí dotřiďovacích 
zařízení plastů byly zjištěny vysoké koncentrace mikroskopických hub pohybující se řádově v rozmezí 103 až 106 KTJ/m3 vzduchu. 

Zdravotní riziko pro zaměstnance dotřiďovacího zařízení vyplynulo  z dlouhodobé expozice vysokým koncentracím částic mik-
roskopických hub. V analyzovaných vzorcích byly zastoupeny jako nejčetnější druhy Aspergillus niger (66,1%), A. flavus (14,2%) 
a A. fumigatus (13,8%). Mikroskopické houby mohou vyvolávat alergické reakce, infekce či mohou produkovat mykotoxiny, 
které mají toxické, karcinogenní a mutagenní účinky. Ze stěrů odebraných z pracoviště dotřiďovací linky a osobních ochranných 
pracovních prostředků byla prokázána také přítomnost bakterií Clostridium sp. a Clostridium perfringens. Detekovaní biologičtí 
činitelé jsou zařazeni do druhé skupiny dle přílohy č. 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb..  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/54/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci uvádí povinnost zaměstna-
vatele ke snižování rizika odstraněním a nahrazením rizikového materiálu, což v případě tohoto pracoviště není možné 9.

Většina toxických látek se v recyklátech zatím nesleduje, ani nejsou stanoveny limity pro jejich bezpečné užívání.  
Alternativní materiály jako náhrada plastů nebývají zhodnoceny z hlediska možných zdravotních rizik. Dle dostupných literár-
ních údajů byla například  analyzována a  posouzena zdravotní rizika  pro použití pryžových granulátů pro sportovní hřiště a syntetické 
trávníky. Bylo zjištěno, že v pryžovém granulátu jsou přítomny různé vysoce toxické látky, např. PAU, kovy, ftaláty, benzothiazoly, 
bisfenoly, těžké kovy, apod. 13 Na základě těchto poznatků byl dán podnět  na ECHA a v červenci 2021 vyšlo Nařízení komise 
EU2021/1199, kterým se stanoví limity pro PAU v granulích  nebo mulčích  používaných jako výplňový materiál na hřištích  
s umělým trávníkem nebo v sypké formě na hřištích a sportovištích, které řeší alespoň částečně minimalizaci rizik z expozice PAU 17.  
Zdravotní rizika většiny  recyklátů a alternativních materiálů  dosud nejsou zhodnocena.

Zvýšením bezpečnosti výrobků z recyklovaných a alternativních materiálů se významně zvýší možnost jejich využití  
a ve svém důsledku povede k naplnění cílů oběhového hospodářství v oblasti využití recyklace a tím i ke zlepšení životního 
prostředí.

Absence relevantních údajů, jejichž analýzou by bylo možné vyhodnotit, zda a v jaké míře jsou obyvatelé, zejména děti a mladiství 
exponováni toxickým látkám, představuje zvláště závažný problém. Seriózní a validní informace o tom, jak jsou exponováni 
uživatelé či spotřebitelé uvolňovanými toxickými látkami a zda je expozice v takové míře, aby nedošlo k negativnímu ohrožení 
jejich zdraví, dosud chybí. Současně je nutné vzít v úvahu i vliv na ŽP vzhledem k možné ekotoxicitě výrobků. Nejen v ČR, ale  
i v odborné literatuře je velice málo solidních informací o uvedené problematice, která dosud není odpovídajícím způsobem 
řešena ani v právních předpisech ČR a EU.

Priority pro řešení oblastí bezprostředního zájmu celé společnosti v oblasti oběhového hospodářství jsou následující:

• cirkulární ekonomiku je potřeba řešit jako součást transformace celé společnosti;
• identifikace a regulace negativních dopadů na zdraví;
• lepší informovanost o materiálech a komponentech obsažených v recyklovaných materiálech;
• podpora výzkumu tam, kde existují významné mezery, zejména: kvantitativní analýza expozic a endpointy týkající  
 se identifikovaných potenciálních dopadů na zdraví, včetně distribučních vlivů1.
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Všechny zúčastněné subjekty v přechodu k oběhovému hospodářství je nutné zapojit k určení a vypracování prioritních opatření 
s cílem maximalizovat přínosy pro zdraví a minimalizovat rizika v krátkodobém a střednědobém horizontu. 

Závěr

Základním strategickým cílem Plánu odpadového hospodářství ČR je „Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání  
s nimi na lidské zdraví a životní prostředí“ 3. Do dnešního dne však zdravotní rizika při nakládání s odpady nejsou dostatečně 
popsána, což je nutnou podmínkou jejich cílené minimalizace. Jde především o technologie pro využívání odpadů, jako je recyklace, 
nakládání s kaly,  náhrada plastů, apod. 

Vzhledem k tomu, že cíle odpadového hospodářství směřují k „udržitelnému rozvoji společnosti“ a přiblížení se k evropské „recyk-
lační společnosti“, bude nutné zaměřit se na zdravotní rizika v celém cyklu nakládání s odpady. Nejčastěji se jedná o rizika hluku, 
chemických látek kontaminujících ovzduší, vodu a půdu, ale také o biologické faktory. Zdravotní rizika se musí posuzovat pro 
obecnou populaci či jednotlivé populační skupiny, které přicházejí jednak do kontaktu s výrobky z recyklovaných materiálů nebo 
jsou vystaveny biologickým, chemických a fyzikálním vlivům  pracovního prostředí při zpracování odpadů.  

V ČR jako v ostatních státech EU se v současné době připravuje strategický materiál Česko 2040. Návrh „Strategického rámce 
oběhového hospodářství České republiky 2040“, který reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v České 
republice a zdůrazňuje oběhové hospodářství jako prioritu České republiky však  problematiku možných rizik pro veřejné zdraví  
i přes opakované  připomínky ze strany MZ vůbec nezmiňuje.
  
Dle WHO jsou opatření na minimalizaci zdravotních rizik a řešení problémových oblastí velmi naléhavá, je proto nutné problematiku 
zdraví urychleně zapojit i do politických diskusí o oběhovém hospodářství, strategií, akčních plánů, a to na národní i regionální 
úrovni. 

K minimalizaci rizik pro zdraví a ŽP v tomto procesu přeměny ekonomiky by kromě zdravotnictví  měly být aktivní i klíčové zain-
teresované strany, které se podílejí na přechodu k oběhovému hospodářství.  Tento úkol tedy není jen pro zdravotníky, ale pro 
všechny subjekty, které se budou podílet na naplnění cílů oběhového hospodářství i v ČR. 
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  ZDRAVOTNÍ ZNAČENÍ NA PŘEDNÍM OBALU POTRAVIN (FOPL): 
 AGREGOVANÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE, ZNAČENÍ NUTRI-SCORE

 1 Irena Lukašíková,2 Jiří Ruprich
 1 rajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Odbor hygieny dětí a mladistvých
 2 Státní zdravotní ústav Praha – Centrum zdraví, výživy a potravin (SZÚ – CZVP)
  

Úvod

Je tomu již 20 let, kdy se zdravotníci, epidemiologové, nutricionisté, potravináři a další odborníci snaží veřejnosti vysvětlit způsob, 
jak vybírat „zdravější varianty potravin“ tak, aby se nezhoršoval zdravotní stav populace. Skoro 10 let (2013) zpět se ministři EU, 
včetně ČR, shodli na prevenci ve výživě a předcházení nepřenosných onemocněních. Pod hlavičkou WHO přijali Vídeňskou deklaraci  
v kontextu strategie Zdraví 2020. Deklarace uznala vysokou zátěž nemocí způsobené nezdravým stravováním a vyjádřila zvláštní 
znepokojení nad nárůstem nadváhy a nadměrné hmotnosti, zejména obezity u dětí. To ale neznamená, že v současnosti zdravotní 
značení na předním obalu potravin (FoPL) primárně bojuje proti obezitě. Bojuje proti celé plejádě dalších onemocnění. Očekáváme, 
že se v roce 2022 v EU rozhodne, jak se bude „zdravotně“ nově značit na předním obalu balených potravin. Přednáška shrnuje 
problematiku pro odborníky nejen v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

Proč chtějí zdravotníci informovat spotřebitele

Zdraví populace je stále dražší. Reklama zcela pokřivuje výběr potravin a chuťové preference. Prosazuje se spousta potravin s vysokým 
obsahem energie, tuku, cukru a soli. Zdravotní stav populace se nezlepšuje. Naopak. V ČR se investuje do zdraví asi 7,7 % HDP 
(1493 Eur/osobu/rok), v EU dokonce 9,9 % HDP (2982 Eur/osobu/rok).

Rizikové stravovací návyky

Statistika OECD uvádí, že 58 % všech úmrtí v ČR lze přičíst rizikovému chování. 27 % se přičítá rizikovým stravovacím návykům. 
V EU je to v průměru jen 18 %.

Psychologie nákupu potravin spotřebitelem

Etiketa na potravinách má spotřebitele informovat, protože má vliv na zdraví. Současně ale musí být informace spolehlivá  
a pochopitelná pro běžného nakupujícího. A to je často komplikované. Ve světě se objevila celá řada zdravotních značení. Bohužel 
nejsou často kompatibilní. Cílem v EU je sjednocení.

Existují dva možné systémy značení – agregovaný a analytický

Agregovaná informace o zdravotní hodnotě sumuje informace do jednoduchého loga nebo stupnice. Příkladem je tzv. Nutri-Score 
(logo A – E, Francie), SENS (4 skóre, Francie) nebo třeba použití počtu hvězdiček (1-5 hvězd, Austrálie). Analytická informace 
pracuje s doporučenou denní dávkou (GDA). Tento systém rozvinul potravinářský průmysl. Pracuje s procentními podíly na denní 
příjem. Často se používají semaforové barvy a podíl na referenčním denním přívodu v %, někdy na porci, někdy na 100g potraviny. 
Nově se objevil systém vyvinutý v Itálii (Baterie NutrInform), v reakci na prosazování agregovaného systému Nutri-Score. Není 
to ale nic nového, prakticky jde o GDA.
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Negativní názory na agregované informace

Některé země odmítají agregované informace, zatím včetně ČR. Vznikla dokonce aliance proti Nutri-Score, která se formuje  
v Itálii a Španělsku. Italové vydali 2 práce, kde jim výsledek vychází lépe než Nutri-Score). Na druhé straně existuje více než 40 
publikací podporující systém Nutri-Score. Mezi nejčastější negativní názory patří:

 • Nutri-Score je skutečně nespravedlivý a diskriminační systém označování potravin, který zavádí spotřebitele  
  a ničí celé evropské výrobní řetězce.
 • Nutri-Score je nejednoznačný, neprůhledný a nepřispívá ke vzdělávání spotřebitelů v oblasti zdravé výživy.
 • Nutri-Score je škodlivé jak pro spotřebitele, tak pro výrobce.
 • Nutri-Score by mělo být staženo a nahrazeno lepšími řešeními.

Jak veřejnost hodnotila systémy FoPL

Spotřebitelé srovnali několik metod FoPL ve 12 různých zemích (Egnell et al. International Journal of Behavioral Nutrition and 
Physical Activity (2020). Pořadí výsledků (Odds Ratio), které preferovali:

 1. Nutri-Score (OR = 3,23 [2,75–3,81]; p <0,0001)
 2. Vícenásobné semafory (OR = 1,68 [1,42–1,98]; p <0,0001
 3. Varovné symboly…
 4. Zdravotní hvězdy…

Průzkum SOCR ČR a Rady kvality České republiky

Průzkum (5/2021) zjišťoval povědomí a postoje české veřejnosti k nutričnímu značení na obalech potravin. Reprezentativní vzorek 
byl 1007 respondentů ve věku 18–75 let ze všech krajů České republiky. Nutričních hodnotám na obalech potravin rozumělo pouze 
7 % spotřebitelů, 20 % Čechů se neorientovalo. Zjišťovalo se, zda by spotřebitelé ocenili pětistupňový semafor Nutri-Score. Výsledky 
ukázaly, že o značení formou Nutri-Score by mělo zájem 80 % zákazníků.

Co přináší agregovaná informace

Myšlenka (př. Nutri-Score) je založena na vyvážení výživových hodnot - omezení příjmu živin s nízkou výživovou hodnotou a podpora 
konzumace co největšího množství cenných živin. Agregovanou informaci pozitivně hodnotí např. WHO Europe, Evropská organizace 
spotřebitelů BEUC, Evropská organizace spotřebitelů (Foodwatch), spotřebitelské hnutí UFC Que Choisir (Francie), nezisková 
organizace TestAchats podporující ochranu spotřebitele (Belgie), samotní spotřebitelé - viz publikace ve vědeckých časopisech (cca 
50 publikací).
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Nejčastější dotazy veřejnosti k systému FoPL

 1. Má být zdravotní značení FoPL povinné?
  • Zkušenost ukazuje, že dobrovolné značení vede k selektivnímu značení potravin – „negativní se neznačí“
 2. Proč se nepoužívá hotový analytický systém GDA?
  • Po 20 letech se ukázalo, že analytický systém byl nejméně účinný – příliš komplikovaný pro veřejnost
 3. Proč se preferuje agregovaná zdravotní informace, někdy negativní?
  • Ukázalo se, že „zředěná, analytická informace“ odvádí spotřebitele od podstaty věci – mate většinu spotřebitelů.

 4. Jak to bude s ekonomickými náklady firem se s FoPL?
  • Firmy, zejména menší, rychle mění značení v rámci propagace, takže vzniká zmatek u spotřebitelů. 
    Jednotný, agregovaný FoPL by mohl situaci zlepšit.
 5. Nebudou varovné FoPL štítky odrazovat?
  • Neočekává se, že by měly negativní dopad na ekonomiku. Naopak se očekává reformulace produktů směrem 
    ke zdravějším potravinám. Náklady na zdraví prudce rostou. Chybná dieta se bohužel z potravinářství posunuje  
    do zdravotnictví…

Závěry

 1. Agregovanou informaci preferují průzkumy - je „šitá na běžného spotřebitele“
 2. Je propojena s výživovými údaji a složením na štítku potravin
 3. Údaje v tabulce výživových hodnot neopakuje, ale sumarizuje
 4. Hodnotí potraviny v odlišných skupinách potravin 
 5. Používá se na balené potraviny, orientačně i na hotové pokrmy
 6. Aby byl efektivní pro populaci, musí být přijat jako povinný
 7. Výběr nutričního profilu zohledňuje prevenci chronických zánětů!

Informace podporující agregovaný systém Nutri-Score

Nutri-Score je značení na přední straně obalu se souhrnným odstupňovaným barevným kódováním, jejímž cílem je jednoduchým  
a srozumitelným způsobem informovat spotřebitele o celkové výživové hodnotě potravin, a tak jim pomoci při výběru zdravějších  
potravin v místě nákupu. Rovněž má povzbudit výrobce ke zlepšení výživové kvality jejich výrobků. Je založena na pětibarevné stupnici 
(od tmavě zelené po tmavě oranžovou) spojené s písmeny od A do E, aby ho pochopil spotřebitel. Nutri-Score neklasifikuje potraviny 
jako „zdravé“ nebo „nezdravé“. Odstupňované logo spíše poskytuje v závislosti na barvě/písmenu jednoduchou informaci o relativním 
celkovém výživovém složení potravinářského výrobku ve srovnání s jinými podobnými výrobky. Zda je více či méně příznivý pro 
zdraví. Nutri-Score je jediným systémem označování, který dodržuje koncepce a postupy, jež byly zveřejněny Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO) v Evropě.  

Cílem přednášky je nestranné zvážení FoPL, vyhnout se zbytečným nedorozuměním a zlepšit pochopení nového zdravotního 
značení na balených potravinách.

Literatura
Přehled literárních odkazů u autorů.
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  POSUNY V DIABETICKÉ DIETĚ

 Michal Anděl
 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum výzkumu výživy, metabolismu a diabetu
  

Naše sdělení se týká především diety pro nemocné s prediabetem a diabetem 2. typu.

Nutričně – fyziologický výzkum přinesl v posledních dvou desetiletích stovky významných nových poznatků, které mají přímý 
vztah k základním mechanismům, které vedou ke vzniku diabetu 2. typu, či které ovlivňují další vývoj nemoci, po její manifestaci. 
Z hlediska chronických nespecifických komplikací diabetu 2. typu je zajímavé, že stejně významnými komplikacemi, jakými je 
ateroskleróza jsou také některá nádorová onemocnění a demence.

Základní poznatky, které se týkají patofyziologických mechanismů můžeme rozdělit na ty, které ovlivňují inzulínovou rezistenci 
a ty, které mají protektivní nebo deteriorující účinek na beta-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu. 

S inzulínovou rezistencí je spojen chronický mírný zánět. Právě jeho udržování je spojeno jak s poškozením beta-buněk, tak 
také s poškozením tepenné stěny a s procesy, které vedou k ateroskleróze, nádorovým onemocněním a demenci. Protizánětlivě 
působící živiny, především omega-3 mastné kyseliny a omega-9 mastné kyseliny mají současně ochranný vliv na beta-buňky 
Langerhansových ostrůvků a do značné míry je chrání i před poškozením způsobeným expozici nasycenými a zvláště trans-
-mastnými kyselinami. K ateroskleróze se omega-3 mastné kyseliny chovají neutrálně, rozhodně nejsou aterogenní.  Omega-9 
mastná kyselina olejová má dle některých literárních zdrojů schopnost brzdit rozvoj aterosklerózy a snad vést i k její částečné 
regresi. Je důležité, že ovlivnění chronického mírné zánětu omega-3 a omega-9 mastnými kyselinami je spojeno se zlepšením 
parametrů inzulínové rezistence. 

Trans-mastné kyseliny a nasycené mastné kyseliny urychlují apoptózu beta-buněk. V této oblasti působí synergicky s hypoxií, 
která typicky provází obezitu, kterou trpí velká část diabetiků 2. typu. Nasycené mastné kyseliny, zejména ve zvýšeném příjmu, 
indukují endogenní syntézu cholesterolu. Stejně tak je endogenní syntéza cholesterolu zvyšována nadměrným energetickým 
příjmem. Protože endogenní syntéza cholesterolu je zodpovědná za dvě třetiny celkové cholesterolémie, jsou tyto faktory závažnější 
než exogenní přívod cholesterolu. 

V nutriční praxi to znamená, že preferujeme nižší příjem energie, tedy zhruba 25 kcal/kg hmotnosti a den. Pro pacienta o hmotnosti 
80 kg to znamená 2000 kcal/den, pro pacienta s hmotností 60 kg 1500 kcal/den. Tuto hodnotu můžeme navýšit u sportujících  
a u pacientů, kteří fyzicky těžce pracují. 

Z hlediska tuků omezujeme zdroje nasycených mastných kyselin, tedy především maso a vnitřnosti velkých savců. Z mléčných 
výrobků volíme ty nižším obsahem tuku. Doporučujeme maso rybí a v omezené míře i kuřecí a krůtí a dále ořechy, olivový  
a řepkový olej a také avokádo. K vejcím jsme zřetelně shovívavější, než tomu bylo před 10 roky. Konzum 2 vajec denně zřejmě 
není problematický.  Systematicky se vyhýbáme příjmu trans-mastných kyselin.

Konzum masa velkých zvířat není spojen jen s příjmem nasycených mastných kyselin, ale také železa. Vyšší příjem železa je 
spojen se zvýšenou pro-oxidační situací a se vznikem volných kyslíkových radikálů, které, pokud jsou v nadbytku, mají vztah  
k poškození DNA. Z tohoto hlediska se nyní doporučuje konzum masa velkých zvířat a výrobků z nich snižovat asi na 2- 3 týdenní 
jídla. Omezení spotřeby masa má aspekt nejen zdravotní, ale také ekologický. Chov velkých hospodářských zvířat je spojen s větší 
produkcí CO2 a v případě skotu také metanu. V přísun sacharidů nedošlo v posledních letech k výraznému paradigmatickému 
posunu. Nadále jsou preferovány sacharidy s nízkým glykemickým indexem, v praxi především luštěniny, z pekařských výrobků 
pak ty, které jsou skutečně vícezrnné. Nadále trvá doporučení omezit výrobky z bílé mouky, dalších zdrojů škrobu a významně 
omezit konzum sacharózy. 
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Vyšší přívod sacharidů přispívá k větší stimulaci často již zvýšené sekrece inzulínu. Expozice vysokým hladinám inzulínu může 
být dalším faktorem, který spojuje diabetes 2. typu s nádorovými onemocněními. 

Dále trvá důraz na doporučený příjem vlákniny v dávce 40g denně, což odpovídá 400g zeleniny a ovoce. Zelenina a ovoce jsou 
současně zdrojem prospěšných biologických látek, jakými jsou například flavobiony, antokyany či další, vitaminů a stopových 
prvků.

Z hlediska přísunu proteinu trvá doporučení 1g proteinu na 1 kg hmotnosti nemocného a 1 den. Přísun tekutin je dále doporučen 
v množství 30ml na kg hmotnosti a den. Toto množství může být zvýšeno v horké dny, omezeno pak u některých nemocných  
s pokročilým postižením ledvin. 

Z hlediska zvláštního stravování je stále diskutována otázka veganské diety. V moderní době ji nezakazujeme pro dospělé pacienty. 
Vyžaduje však nadprůměrné znalosti o výživě a zejména o potravinách tak, aby nedošlo k ke karenci. Lidé, kteří se živí veganskou 
dietou mají i při pestré veganské dietě karenci vitaminu B12. Z tohoto hlediska musí být tento vitamin hrazen suplementací.  
U diabetiků, kteří jsou z principu choroby ohroženi diabetickou polyneuropatií považujeme pozornost suplementaci vitaminem 
B12 za zásadní. 

Rozumná vegetariánská dieta, zejména pokud jsou při ní konzumovány ryby, vejce a mléčné výrobky má celou řadu aspektů 
správné výživy, ze které lze vhodně sestavit diabetickou dietu.

Příjem alkoholu je u diabetiků problematický. Alkohol zvyšuje riziko jaterního postižení, které vede k cirhóze, portální hypertenzi 
a vzácně i hepatocelulárnímu karcinomu, zvyšuje riziko nádorů jícnu a žaludku i nádorů močového měchýře. Příjem alkoholu 
vede i k polyneuropatii, která může akcelerovat i neuropatii diabetickou. Z tohoto hlediska pravidelný častý konzum alkoholu 
neakceptovatelné riziko. Rozhodně také neplatí, že pravidelný denní přísun 200 – 500 ml vína snižuje riziko kardiovaskulárních 
onemocnění, tedy především ischemické choroby srdeční. Z tohoto hlediska se snažíme u diabetiků přísun alkoholu minimalizovat.

Z hlediska počtu jídle v průběhu se rozhodně nehodí doporučovat pacientům 2. večeři. Pro mnoho nemocných s diabetem 
2. typu stačí 3 denní hlavní jídla.

Z hlediska zastoupení základních živin je zajímavý spor mezi vegetariány respektive vegany na straně jedné a propagátory diety 
s nízkým a velmi nízkým obsahem sacharidů na straně druhé.

Pro většinu nemocných s diabetem 2. typu však zůstává základním doporučením pestrá strava, která obsahuje jak proteiny 
živočišného původu, tak také sacharidy. Uměřený konzum energetických substrátů v množství, které nevede k jejich depozici ve 
formě tuku a nezvyšuje tak tělesnou hmotnost, hladiny glykémie a , cholesterolémie a triacylglycerolémie je dle mého názoru 
nejvhodnějším přístupem k diabetické dietě. 
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  HYPOXIE MODULUJE ÚČINEK MASTNÝCH KYSELIN NA LIDSKÉ PANKREATICKÉ BETA BUŇKY 

 1 Vlasta Němcová, 1Jan Šrámek, 2Jan Polák, 1Jan Kovář
 1 Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie & Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 
 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 2 Ústav patofyziologie & Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  

Úvod

Onemocnění diabetes mellitus 2. typu je jasně asociováno s obezitou. Dysfunkce a apoptóza pankreatických beta buněk v důsledku 
zvýšené hladiny mastných kyselin v krvi jsou považovány za důležitý faktor v rozvoji tohoto onemocnění. Nasycené mastné kyseliny 
(kyselina palmitová, stearová) indukují apoptózu beta buněk narozdíl od nenasycených mastných kyselin (kyselina palmitolejo-
vá, olejová), které jsou schopny inhibovat apoptózu indukovanou nasycenými mastnými kyselinami. Obstrukční spánková apnoe  
postihuje 30-40 % obézních jedinců. U silně obézních či pacientů s diabetem 2. typu je prevalence dokonce více než 80%. 
Obstrukční spánková apnoe vede v pankreatu k hypoxii. Ta představuje další z faktorů, které příspívají k dysfunkci beta buněk. 

Metodika

Na modelu lidských pankreatických beta buněk NES2Y jsme sledovali vliv hypoxie na pro- a antiapoptotický účinek mastných 
kyselin. Apoptóza byla indukována působením kyseliny stearové (1 mM), inhibice takto indukované apoptózy byla provedena 
spoluinkubací s kyselinou olejovou (0,2 mM). Střední hypoxie (4% koncentrace O2), a silná hypoxie (1% koncentrace O2) byla 
dosažena kultivací buněk v plynopropustném plastiku ve speciálních inkubačních komorách. 20% koncentrace O2 byla použita 
jako normoxie.

Výsledky

Hypoxie sama o sobě výrazný vliv na viabilitu buněk neměla. Střední i silná hypoxie signifikantně zvýšily proapoptotický efekt 
kyseliny stearové. Mechanismus tohoto efektu zahrnuje signalizaci stresu endoplasmatického retikula, ale ne změnu lokalizace 
transportérových proteinů mastných kyselin FAT/CD36 a FABP. Hypoxie také výrazně ovlivnila protektivní účinek kyseliny olejové. 
Zatímco za normoxie spoluaplikace kyseliny olejové blokuje indukci apoptózy působením kyseliny stearové, za podmínek silné  
i střední hypoxie kyselina olejová tuto schopnost ztrácí. 

Závěr

Hypoxie potenciuje proapoptotický efekt nasycených mastných kyselin a velmi výrazně inhibuje antiapoptotické působení nena-
sycených mastných kyselin. Skrze tyto efekty se může významně uplatňovat v indukci a progresi dysfunkce pankreatických beta 
buněk u stavů, kde dochází k snížené dostupnosti kyslíku v tkáních, např. u jedinců trpících spánkovou apnoe. Hypoxie skrze modulaci 
účinku mastných kyselin na viabilitu a funkci beta buněk tak může být důležitým faktorem patogeneze diabetu 2. typu. 

Práce byla podpořena grantem 18-10144S Grantové agentury České Republiky a projektem PROGRES Q36 Univerzity  
Karlovy v Praze.
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  ÚČINKY NOVÝCH ZHÁŠEČŮ ZHOŘENÍ NA VIABILITU A FUNKCI PANKREATICKÝCH
 BUNĚK - PRELIMINARY DATA 

 1 Nela Pavlíková, 2Lola Bajard
 1 Charles University, Third Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Molecular and Cell Biology
 2 Masaryk University, Faculty of Science, RECETOX
  

Zpomalovače hoření představují nezbytná aditiva při výrobě plastů, protože plasty samy o sobě jsou vysoce hořlavé. 
Mnoho zpomalovačů hoření bylo zakázáno kvůli jejich toxickým účinkům na lidi i zvířata. Nyní jsou jakožto zpomalova-
če hoření používány nové sloučeniny, u kterých věříme, že jsou méně toxické. V této studii jsme se zaměřili na studium 
účinků dvou do značné míry neprozkoumaných nových zpomalovačů hoření, TDCIPP (tris (1,3-dichlor-2-propyl) fosfát) 
a TPhP (trifenylfosfát), na viabilitu a funkci pankreatických beta-buněk. Zaměřili jsme se zejména na ovlivnění syntézy 
inzulínu, sekrece inzulínu a na výskyt markerů stresu endoplazmatického retikula.
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  TUKY V POTRAVINOVÝCH PYRAMIDÁCH A TALÍŘÍCH

 Jiří Brát
 Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
  

Úvod

Je všeobecně a dlouhodobě známo, že některé potraviny vykazují pozitivní vlastnosti s ohledem na zdraví a jejich konzumace 
pomáhá předcházet některým nemocem. V posledních letech roste i povědomí o vlivu skladby stravy na zdravotní stav člověka. 
Mezi vědci panuje konsensus v tom, že strava chudá na některé živiny spolu s nevhodným životním stylem způsobuje některé 
chronické zdravotní problémy. Ve společnosti dochází k nárůstu nadváhy a obezity, zvyšuje se počet kardiovaskulárních onemocnění, 
diabetiků 2. typu, diagnostikované rakoviny i některých kognitivních onemocnění, jako např. demence. Člověk potřebuje řadu 
živin, pokud chce zůstat zdráv a vyvarovat se rizikům některých onemocnění souvisejících se způsobem stravování. Každá z živin 
má v organismu určitou funkci. Živiny, které jsou zároveň zdrojem energie (tuky, sacharidy, bílkoviny, souhrnně makroživiny), 
potřebujeme v relativně větším množství, u vitaminů a minerálních látek (mikroživiny) stačí nižší příjem živin. Co bychom měli  
v rámci stravy upřednostňovat, co omezovat a čemu se pokud možno vyhýbat, nám říkají výživová doporučení. 

Jak výživová doporučení zjednodušit?

Odborné společnosti se snaží vytvořit srozumitelnější a graficky názorná doporučení, jak by měla vypadat ideální skladba stravy. 
Ukazuje se, že průměrný spotřebitel se dobře nevyzná v číselných hodnotách obsahu klíčových živin uváděných na obalech 
potravin ve vztahu k tabulkám, kolik by denně měl sníst bílkovin, sacharidů a z toho cukrů. Totéž platí pro tuky a v rámci této 
skupiny se vytrácí povědomí, jaké tuky omezovat a jaké naopak preferovat. Proto se v poslední době častěji objevují doporučení 
založená na skupinách (bázích) potravin. Formulují se v podobě konkrétních druhů potravin, frekvence jejich konzumace a velikostí 
porcí. Je snaha co nejméně kvantifikovat doporučení týkající se živin. Na pomoc přicházejí různá grafická vyjádření, jaké druhy 
potravin bychom měli konzumovat častěji, nebo naopak kterým bychom se měli spíše vyhýbat. Nejčastěji se používají dva formáty 
infografiky.

Potravinová pyramida

Potravinová pyramida znázorňuje doporučenou četnost konzumace základních potravin a bývá vyjádřena v porcích. V základně 
pyramidy jsou potraviny, které bychom měli konzumovat častěji. Na vrcholku jsou potom ty, které bychom měli konzumovat  
v omezeném množství. Nevýhodou pyramid je, že nemusí být přesně definovány velikosti porcí. Porce se pro jednotlivé druhy 
potravin liší svou velikostí, někdy bývají porce směšovány s konzumovaným množstvím, což vyvolává významné rozdíly mezi 
pyramidami vydávanými různými organizacemi. V rámci některých pyramid splývají rozdíly ve výživové hodnotě určitých druhů 
potravin (ryby, maso, masné výrobky), které bývají uváděny společně jako zdroje bílkovin. Ve slovně formulovaných doporučeních 
však mají různé druhy masa zcela odlišné preference v rámci konzumace. Proto bývá slovní popis v některých případech důleži-
tou součástí dané pyramidy. 

Potravinový talíř

Druhým nejčastěji používaným formátem doporučené skladby stravy je potravinový talíř. Ten v podstatě odpovídá koláčovému 
grafu. Znázorňuje, jaký množstevní podíl by jednotlivé druhy potravin měly tvořit v rámci celkové stravy. Nevýhoda tohoto 
grafického vyjádření spočívá v přílišném zjednodušení. Nejíme jeden talíř denně a celodenní skladba stravy je poskládána z více 
jídel, které se významně liší v zastoupení jednotlivých potravin. Skloubit všechna denní jídla do jednoho koláčového grafu tak, 
aby poměry odpovídaly celkovému doporučení pro vyváženou skladbu stravy, vyžaduje velkou představivost. 



51

Pyramida nebo talíř, co je lepší?

Vedou se diskuse, zda je potravinový talíř lepší než pyramida. Názor na to není jednotný, obě grafická vyjádření mají svá pro a proti. 
Výživová doporučení formulovaná na bázi potravin doprovází někdy vzorový pokrm. Ten je inspirací pro výběr surovin pro 
přípravu pokrmů a rovněž demonstruje, jaké důležité živiny pocházejí z různých komodit. V doporučeních se objevují i tabulky 
a doplňující číselné údaje, které nabádají k četnosti konzumace různých druhů potravin. Samozřejmostí každého doporučení je 
souhrn zásad, jak poskládat správnou skladbu stravy.

Tuky v potravinových pyramidách a talířích

Tuky obsahují více než dvojnásobek energie než ostatní základní živiny (sacharidy a bílkoviny). Celkový příjem tuků by měl být 
proto umírněný. Referenční hodnota příjmu pro tuky u osob se střední fyzickou zátěží při příjmu 2000 kcal denně činí 70 g/
den tuků. Je to hodnota orientační, uvádějící, kolik tuků bychom měli denně konzumovat. V ní jsou zahrnuty tuky skryté (např. 
mléčné výrobky, maso, uzeniny apod.), jejichž množství při konzumaci často nevnímáme, i tuky viditelné, které používáme na 
přípravu pokrmů a jejichž množství si naopak uvědomujeme. Tuky viditelné mají stanovenu relativně nízkou hodnotu velikosti 
porce. Obecně se uvažuje, že porce tuků používaných při přípravě pokrmů činí 10 g nebo ml. Ve stravě by měly převažovat oleje 
a tuky s příznivým složením mastných kyselin s převahou nenasycených mastných kyselin. Těch bychom měli tudíž konzumovat 
minimálně 4 porce. Tomu by mělo odpovídat zařazení tuků v hierarchii potravinové pyramidy. Jak si ukážeme na několika příkladech, 
ne vždy tomu tak je. 

Příklady komunikace tuků v rámci potravinových pyramid

Potravinových pyramid je celá řada. Je s podivem, jak se některé významně liší z hlediska doporučení kolik tuků, případně 
jakých, bychom měli konzumovat. Pyramida Ministerstva zdravotnictví ČR byla vydána v roce 2005 jako součást výživových 
doporučení pro obyvatelstvo ČR (obr. 1)1.

Obr. 1 Pyramida Ministerstva zdravotnictví ČR 
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Kladem pyramidy Ministerstva zdravotnictví ČR je uvedení počtu a velikosti porcí jednotlivých skupin potravin. Umístění tuků  
a slovní komentář je doprovázející však vůbec neodpovídá současným výživovým doporučením, dokonce ani doporučením platným 
v době vydání této pyramidy. Porce tuků je v této pyramidě správně určena na 10 g, ale doporučuje se denně jíst jen   0-2 porce. 
Striktní omezení příjmu tuků bylo uplatňováno v 80. letech minulého století. Od roku 2003, kdy byla publikována výživová 
doporučení WHO, se přikládá větší význam složení tuků, než jejich konzumovanému množství2. Pokud by se někdo doporučeními 
pyramidy Ministerstva zdravotnictví ČR řídil, měl by výrazně deficitní příjem esenciálních mastných kyselin, zejména omega 3. 

Pyramida Fóra zdravé výživy (obr. 2) komunikuje doporučení pro tuky správně3. 

Obr. 2 Pyramida Fóra zdravé výživy 
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Olej a margarin v kelímku jsou umístěny do 2. úrovně stejně jako některé výrobky z obilovin, ryby, mléčné výrobky, brambory 
apod. Tuky balené ve folii, ať už se jedná o tuky živočišné nebo pokrmové, by měly být konzumovány umírněně, proto jsou umístěny 
ve vrcholu pyramidy. Rozdělení tuků na dvě skupiny s převahou nasycených a nenasycených mastných kyselin je v souladu  
s výživovými doporučeními, stejně jako jejich rozdílné umístění v rámci pyramidy. 

Podobný problém jako pyramida Ministerstva zdravotnictví ČR má i Pyramida výživy pro děti sestavená z kostek4. 

Obr. 3 Pyramida výživy pro děti

Porce jsou definovány jako sevřená pěst či rozevřená dlaň. Tato definice v podstatě odpovídá konzumovanému množství, nikoliv 
porcím, jak jsme u jednotlivých potravin zvyklí. Veškeré tuky (i oleje) jsou umístěny do tzv. „zákeřné kostky“. V komentářích  
k této pyramidě je doslova uvedeno: „To, co do každodenního jídelníčku nepatří, je znázorněno v zákeřné kostce.“ Z hlediska olejů je 
to zásadní rozpor s všeobecně uznávanými výživovými doporučeními. Ryby, vejce, drůbeží, hovězí a vepřové maso jsou umístěny 
do stejné kostky. Ryby a různé druhy masa neslouží v rámci stravy jen jako zdroje bílkovin, což by mohlo být důvodem umístění 
do stejné kostky. Významně se liší z hlediska složení a množství tuku, který je v různých druzích masa obsažen. Ryby patří podle 
výživových doporučení renomovaných odborných společností mezi preferované zdroje omega 3 mastných kyselin a drůbež je 
obecně upřednostňována v konzumaci před masem hovězím a vepřovým, stejně jako maso libové před masem tučným (s výjim-
kou u ryb). To Pyramida výživy pro děti vůbec nezohledňuje. Strava dětí podle této pyramidy bude deficitní vzhledem k příjmu 
esenciálních mastných kyselin, které hrají významnou roli z hlediska růstu a vývoje dětí.
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Pyramida Harvardovy university umístila oleje v souladu s výživovými doporučeními do stejné úrovně jako zeleninu, ovoce  
a celozrnné obiloviny, což může být pro někoho překvapením5. To však odpovídá doporučenému počtu porcí v rámci denní kon-
zumace. Máslo je umístěno ve vrcholu pyramidy. V pyramidě se z hlediska četnosti konzumace rovněž rozlišují různé zdroje 
bílkovin a v nich obsažených tuků. Na třetí úrovni jsou umístěny ryby, vejce, drůbež, stejně jako ořechy, semena, fazole a tofu  
a ve vrcholu potom maso vepřové, hovězí a skopové pod obvyklým anglosaským označením „červené maso“.

Obr. 4 Pyramida Harvardovy university

Nejednoznačnost komunikace týkající se doporučeného množství tuků můžeme dokumentovat na příkladu irské pyramidy6. 
Irská pyramida řadí tuky do patra pod vrcholem. U tuků je doporučována konzumace v omezeném množství, zatímco ostatní 
potraviny ve spodních patrech jsou doporučovány ve formě porcí. Směšovat doporučovaná množství a počty porcí není v souladu 
s koncepcí tvorby potravinových pyramid. Význam konzumace tuků s příznivým složením mastných kyselin není tímto způsobem 
náležitě zdůrazněn. Irská pyramida je k dispozici ve 3 verzích:

• bez komentáře
• s komentářem k jednotlivým patrům pyramidy 
• s tímto komentářem spolu s definicí velikosti porcí (obr. 5). 
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Rozmístění potravin v rámci pyramidy je ve všech verzích shodné. Pokud použije běžný spotřebitel pouze jednoduchou verzi bez 
dalších detailnějších informací, může dojít k zcela odlišným závěrům. U tuků v plné verzi s komentářem je doplněno vysvětlení, 
že by se měly přednostně používat roztíratelné tuky s převahou mono- a polynenasycených mastných kyselin, stejně jako oleje 
řepkový, olivový, slunečnicový a kukuřičný. Omezována by měla být konzumace majonézy a upřednostňovány by měly být kuli-
nární úpravy používající méně tuku. Jednoduchá verze irské pyramidy tento popis nemá a běžný spotřebitel může nabýt dojmu, 
že mezi tuky není rozdíl.

Obr. 5 Irská pyramida s komentáři
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S podobnými problémy se potýká i Pyramida pro moderní Česko publikovaná v roce 20217. Všechny tuky jsou umístěny v jedné 
úrovni pod vrcholem pyramidy. Doporučení pro tuky má množstevní charakter, zatímco ostatní potraviny v pyramidě jsou pre-
zentovány v porcích. Doporučovány jsou 1 až 2 lžičky oleje nebo 30 g ořechů. Preference mezi jednotlivými tuky jsou zdůrazněny 
jen v komentáři, a to navíc ne zcela srozumitelně. Vyhýbat bychom se měli tukům s převahou nasycených mastných kyselin. 
Jako příklad jsou uvedeny kokosový a palmový tuk, na chleba si však můžeme mazat máslo, aniž by bylo specifikováno tolero-
vané množství. Máslo se svým složením podobá tropickým tukům. Proto pro něj platí podobná doporučení, respektive omezení.  
Ta však v pyramidě formulována nejsou.

Obr. 6 Pyramida pro moderní Česko

Z uvedeného srovnání vyplývá, že potravinové pyramidy sice poskytují spotřebiteli grafickou názornost, které potraviny konzu-
movat častěji, nicméně, jak vyplývá z výše zmíněných příkladů, některá zjednodušení v pyramidách způsobují ne zcela jasnou 
interpretaci z pohledu detailnějšího výběru potravin v rámci příbuzných nebo stejných potravinářských komodit. Nejvíce rozdílů 
je u tuků nebo potravin, v nichž tuky tvoří významný podíl. 

Potravinové talíře

Koncept potravinového talíře pochází z USA, kde jej představilo tamní ministerstvo zemědělství (USDA – United States Department 
of Agriculture) v roce 2011 pod názvem My Plate. Jak se ukazuje, i potravinové talíře vyžadují komentáře, jinak se v rámci grafic-
kého zjednodušení ztrácí pro spotřebitele důležité informace. Jako ukázka může sloužit anglický potravinový talíř používaný od 
roku 2009, který procházel vývojem z hlediska doprovodného textu, až byla v roce 2016 přepracována i grafika. Z prostého talíře 
(Eatwell Plate)8 se stal ucelený návod na správnou skladbu stravy (Eatwell Guide)9.
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Obr. 7 Potravinový talíř Velké Británie z roku 2011

Obr. 8 Potravinový talíř Velké Británie z roku 2016
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Jaké jsou rozdíly mezi talířem z roku 2016 a jeho předchozí verzí? 

Z aktualizovaného talíře zmizela výseč potravin a nápojů s vysokým obsahem tuku a cukrů. Produkty tohoto typu byly umístěny 
mimo talíř s poznámkou, že mohou být konzumovány méně často a v malých množstvích. Místo toho přibyla skupina olejů  
a roztíratelných tuků s komentářem o přednostní konzumaci výrobků z této kategorie s převahou nenasycených mastných kyselin.  
U mléčných výrobků přibyla poznámka preferované volby variant s nižším obsahem tuku a cukrů. U obilovin by měly být upřed-
nostňovány celozrnné výrobky. U zdrojů bílkovin je zmíněno častější zařazování luštěnin do stravy, konzumace ryb 2 x týdně 
(z toho jedna tučnější) a omezování příjmu vepřového, hovězího a skopového masa a masných výrobků. Tyto rozdíly opět demonstru-
jí, že samotná grafika nestačí na to, aby se běžnému spotřebiteli dostala ucelená informace, jak si poskládat vlastní jídelníček. 
Důležité jsou komentáře týkající se tuků, jaké omezovat a jaké preferovat, ať už se jedná o tuky skryté, obsažené v mase nebo 
mléčných výrobcích, nebo tuky viditelné, používané při přípravě pokrmů. 

Trojrozměrná pyramida DGE

Německá společnost pro výživu DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.) přišla se zajímavým přístupem, který slučuje 
koncept pyramidy a talíře do jednoho grafického vyjádření10. Tím je jehlan, jehož stěny tvoří 4 trojúhelníky a čtvercová základna. 
Potraviny jsou rozděleny do 4 skupin a 7 podskupin na:
• potraviny rostlinného původu (zelenina, ovoce, výrobky z obiloviny a brambor)
• potraviny živočišného původu (mléko a výrobky z něj, maso a masné výrobky)
• tuky a oleje
• nápoje

Každá stěna jehlanu ukazuje, co bychom měli v rámci těchto skupin jíst častěji a co naopak omezovat. Platí pravidla obvyklá pro 
potravinové pyramidy: potraviny v dolní části stěny jehlanu jsou považovány za přednostně doporučované, potraviny v horní 
části bychom měli spíše omezovat. Barevný pruh po straně znázorňuje hodnocení nutriční kvality každé potraviny. Pro uspo-
řádání potravin v rámci čtyř stran pyramidy se pro každou skupinu potravin používají odlišná kritéria hodnocení. Potraviny na 
různých stranách pyramidy nejsou z hlediska výživové kvality vzájemně srovnatelné. Díky rozdělení potravin do jednotlivých 
skupin a podskupin je odstraněn problém různých velikostí porcí pro tuky a oleje oproti ostatním potravinám. V základně jehlanu 
je vyobrazen kruh, který ukazuje, jaký by měl být podíl jednotlivých skupin a podskupin potravin uvedených na stěnách jehlanu 
v rámci celkové stravy. Zde se již nejedná o porce, ale o celkové množství potravin. Obr. 9 ukazuje základnu jehlanu trojrozměrné 
pyramidy DGE, stěnu jehlanu pro tuky a olej a stěnu jehlanu pro potraviny živočišného původu. 

 9 Elementy Pyramidy DGE týkající se tuků
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Jak je možné vidět na základně pyramidy DGE, tuky zaujímají v rámci stravy relativně malý podíl, podobně jako v případě potra-
vinového talíře Velké Británie (obr. 8). Důležitou informací pro spotřebitele je poměr potravin rostlinného a živočišného původu 
a dílčích podskupin, které utvářejí vyváženou stravu. Podíl rostlinných a živočišných potravin se v rámci různých jednoduchých, 
výše diskutovaných pyramid často vytrácí. Tyto pyramidy postrádají některé prvky pro komplexní edukaci. Velmi důležité je, 
jaké tuky a oleje konzumujeme. To ukazuje pyramida (stěna jehlanu) pro tuky a oleje. Řepkový olej spolu s olejem z vlašských 
ořechů patří mezi nejvíce preferované. Na vrcholu pyramidy jsou pokrmové tuky nebo sádlo používané na smažení. Z hlediska 
doporučené konzumace tuků je důležitá i stěna jehlanu znázorňující potraviny živočišného původu. V základně pyramidy jsou 
ryby a libové maso. Upřednostňovány jsou i mléčné výrobky s nižším obsahem tuku. V horní části pyramidy jsou masné výrobky 
s vysokým obsahem tuku a uzeniny.

Pyramida DGE vyřešila řadu problémů, které jednoduché pyramidy nebo talíře nejsou schopné postihnout. Tuky by měly být  
v rámci pestré a vyvážené stravy konzumovány v relativně malém množství. Speciální pyramida (strana jehlanu) pro tuky a oleje 
na druhou stranu názorně ukazuje, jaké tuky preferovat a jaké omezovat. Tím je zároveň vyřešen problém velikosti porce pro 
tuky, která je významně nižší než u ostatních potravin. Pyramida (strana jehlanu) pro živočišné produkty zase postihuje obsah  
a složení tuků v jednotlivých produktech a grafické vyjádření je v souladu se slovně formulovanými doporučeními.

Závěr

I když se slovně formulovaná výživová doporučení založená na skupinách potravin od sebe významně neliší, jejich grafická 
vyjádření vedená snahou je zjednodušit a prezentovaná formou potravinových pyramid nebo talířů vykazují významné rozdíly. 
Ty se asi nejvíce projevují v tom, jakým způsobem jsou v těchto formátech komunikovány tuky. Spotřebitel se následně obtížně 
orientuje v rámci těchto doporučení a neví, jaké tuky přednostně konzumovat a jaké naopak omezovat. Přílišné zjednodušení 
může být proto na škodu z hlediska edukace obyvatel. Trojrozměrná pyramida DGE není složitá na pochopení a zapamatování. 
Umožňuje vysvětlit některé detaily, které jednoduché pyramidy nejsou schopny postihnout.
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  MÁME TO NA TALÍŘI A NENÍ NÁM TO JEDNO

 Alexandra Košťálová, Jiří Roith
 Státní zdravotní ústav, Český gastronomický institut
  

Školní stravování nabídne denně stravu asi 2 milionům dětí. Strava je vydávána pět dnů v týdnu, s výjimkou prázdnin, svátků  
a dnů ředitelského volna je to bezmála deset měsíců v roce.  Vydáno je tak téměř 400 milionů pokrmů ročně. 
 
Kvalita každodenní stravy i v rámci školního stravování má velký vliv na zdraví, zejména pak u dětí, které rostou a vyvíjejí se. 
Přestože jídlo v našich životech hraje důležitou a velmi příjemnou roli, je systém školního stravování popelkou v celém kolosu 
školství.
 
Z popelky se však může stát královnou plesu. Jen je k tomu zapotřebí spojit síly, přesně pojmenovat slabá místa a najít jasná  
a konkrétní řešeni, která by pomohla zvýšit a kontrolovat kvalitu školního stravování. 
 
Na stejný standard kvality poskytované stravy v rámci školního stravování by měly mít nárok všechny děti.

Projekt Máme to na talíři (dále jen MTNT) chce pojmenovat právě tyto standardy kvality a navrhnout systém pravidelného 
hodnocení ukazatelů kvality, který by vedl k tomu, že se celý systém bude vyvíjet a postupně zkvalitňovat.

Systém školního stravování je velice složitý a do jeho kvality se promítá řada oblastí (které na první pohled ani nemusí být patrné). 
V každé z nich lze najít více či méně prostoru pro zlepšení. Ale jedno je jasné, je potřeba se zabývat všemi oblastmi, protože 
všechny spolu neoddělitelně souvisí a vzájemně se ovlivňují.
 
Doposud se vždy řešily problémy, které právě hořely a na systém se nenahlíželo jako na celek. Nejvíce se setkáváme s kritikou 
pokrmů na talíři, ale než se na talíř v dostatečné výživové a senzorické kvalitě dostanou, předchází tomu řada kroků a pokud 
uniknou pozornosti, nikdy nebude výsledek, jaký bychom si pro děti každodenně přáli.
 
V současné době je v rámci MTNT pro každou oblast vytvořena skupina pečlivě vybraných odborníků, kteří vypracovávají standardy 
kvality. Tedy jakési uživatelsky příjemné a srozumitelné návody, co je potřeba udělat pro to, aby v dané oblasti byla zajištěna 
kvalita.
 
„Malujeme hřiště a určujeme jasná pravidla, tak aby se nám všem na tom hřišti dobře a fér hrálo.“
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  VLIV VITAMINŮ A, C, D, E NA NEUROPSYCHICKÝ VÝVOJ DĚTÍ

 Radim J. Šrám
 Ústav stav experimentální mediciny AV ČR
  

Výživa nedonošených novorozenců je jedním ze základních kamenů správně nastavené neonatologické péče. V posledních 
desetiletích došlo k rozvoji poznatků vědy, které pomáhají objasnit faktory, které se podílejí na průběhu nejzávažnějších morbidit. 
Mezi tyto faktory, spojené s výživou patří i hladiny vitamínů A, C, D, E. Několika studiemi je prokázaný vliv vitamínu A a E  
na průběh retinopathie nedonošených a bronchopulmonální dysplazie.       

Dostatečné hladiny vitamínu D jsou velmi důležité pro kostní metabolismus, ale i pro správně fungující imunitu. V novorozeneckém 
věku, je jeho přísun mateřským mlékem nedostatečný a proto je realizován jeho přísun substitucí.

Melough et al. (2020) studoval vliv hladiny 25-hydroxyvitaminu D v plasmě matek během těhotenství (N=1019) na neuropsychický 
vývoj dětí ve věku 4 – 6 let. IQ dítěte bylo hodnoceno Stanford Binet Intelligence Scales. Při hladině 25(OH)D  < 20 ng/ml bylo 
sníženo celkové, slovní a neverbální IQ. Voltas et al. (2020) na studii 793 matek prokazují nepříznivý vliv hladiny 25(OH)D  < 30 ng/ml 
na výsledky Bailey Scales Infant Development ve věku 42 měsíců, nízká hladina vitaminu D v průběhu těhotenství snižovala 
úroveň kognitivních funkcí (vyjadřování, pohybová aktivita). Obě studie prokazují, že hladina vitaminu D v průběhu těhotenství 
je významným prediktorem neuropsychického vývoje u dětí.

Zvýšené koncentrace PM2.5 ve znečištěném ovzduší, prokazované jako zvýšená peroxidace lipidů v plasmě matek ve třetím 
trimestru (N=168) v okrese Karviná a České Budějovice ovlivnily.kognitivní vývoj dětí v 5 letech, prokazovaný Raven Colored 
Progressive Matrices test. Jak shrnul Fenech (2017) oxidace DNA je příznivě ovlivňovína vitaminy A, C, D, E. Vzhledem k současné 
situaci v ČR, kdy jsou zvýšené koncentrace PM2.5 a B[a]P (prokázaného karcinogenu benzo[a]pyrenu) lze považovat suplementaci 
těchto vitaminů, zejména vitaminu D, v průběhu těhotenství za vhodnou. Tento přístup by mohl příznivě ovlivnit i vývoj nedonošených 
dětí.

Podpořeno grantem AZV NV18-09-00151 a Healthy Aging in Industrial Environment HAIE 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.



62

  VEGANSTVÍ U DĚTÍ – PROBLEMATIKA JODOVÉHO ZÁSOBENÍ

 Martin Světnička
 Klinika dětí a dorostu, FNKV a 3. LF
  

ABSTRAKT

Účel

Seznámit účastníky konference s problematikou veganského stravování u dětí a dospívajících. Zaměřit se na zdroje jódu ve veganské 
stravě, alternativní druhy solí, strumigeny a jodový deficit – jeho diagnostiku a možnou prevenci. Prezentace nepublikovaných 
dat mediánu jodúrie u veganských, vegetariánských a omnivorních dětí na území České republiky za rok 2019-2021.

Úvod

Narůstající trend rostlinného stravování je patrný i v dětské populaci. Mezi tyto výživové směry patří vegetariánství a veganství. 
Vegané vylučují ze svého jídelníčku všechny živočišné potraviny (maso, ryby a mořské plody, mléko a mléčné produkty, vejce, 
med). Veganské stravování je typické vyšším příjem vitaminu C, vitaminu E, folátu, hořčíku, vlákniny a některých polynenasycených 
mastných kyselin, ale na druhou stranu spojeno s absolutním nedostatkem vitaminu B12 a nedostatkem vitaminu D, dále pak  
s možným nedostatečným příjmem vápníku, železa, DHA/EPA, selenu, zinku, ale právě i jodu. 

Strumigeny jsou látky vyskytující se v potravinách, které zasahují do fyziologické funkce štítné žlázy. Právě rostlinné potraviny 
jsou bohatými zdroji strumigenů, jedná se o brukvovitou zeleninu, sóju a výrobky z ní, ořechy, proso a některé druhy ovoce 
(hrušky, švestky a fíky). K správné funkci štítné žlázy je nutné také zajistit adekvátní příjem železa a vitaminu A. Veganská strava 
však přináší riziko nedostatku právě těchto dvou prvků. Kombinace všech výše zmíněných faktorů, tj. nadbytek strumigenů, 
nedostatek některých mikronutrientů a nízký příjem jodu může vést až v onemocnění z nedostatku jodu (Iodine deficiency 
disorders). Samotná diagnóza jodového deficitu je velmi obtížná. 

Za zlatý standard monitorace jodového zásobení populace využíváme stanovení jodúrie v první porci ranní moče. Nevýhodou 
tohoto vyšetření bývá především velká intraindividuální variabilita, neboť hladina jodúrie se mění v závislosti na tom, kdy vzorek 
obdržíme a v závislosti na příjmu jodu v předchozím dni. Ostatní laboratorní markery jodového deficitu, kterými jsou poměr fT3/
fT4, TSH a Tyreoglobulin prokazují pouze velmi závažné jodové deficit a nedokážeme jimi odhalit například mírný jodový deficit. 
Právě mírný jodový deficit může vést mimo jiné k zhoršení kognitivních funkcí dětí a zhoršení jejich školních dovedností a tím 
pádem je jeho klinická symptomatologie velmi obtížně uchopitelná.

Při vyloučení všech živočišných složek potravy však zbývá nadále několik dominantních alimentárních zdrojů jodu.  Patří mezi ně 
mořské řasy, jodizovaná sůl a minerální vody (Vincentka®). Konzumenty je však nutné upozorňovat na fakt, že populární druhy 
solí, kterými je sůl růžová, mořská, černá nebo himalájská, neobsahují dostatečné množství jodu. Vegany často nadužívané 
mořské řasy (Wakame, Nori aj.) zase mohou vést k předávkování jodem, neboť jej obsahují velké a nepředvídatelné množství. 
Přesně odměřené dávky minerální Vody Vincentka® mohou být dle našeho názoru užívány jako vhodný zdroj jodu. Vhodná je 
také suplementace pomocí lékařem předepsaných jodidových tablet. 
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Metodika

Nábor a vyšetření skupiny dětí na rostlinné stravě proběhl od října 2019 do června 2021, celkem jsme vyšetřili jodúrie v první 
porci ranní moči u 165 dětí. 

Nábor kontrolní skupiny dětí omnivorních proběhl od listopadu 2020 do června 2021 a celkem jsme vyšetřili jodúrie v první porci 
ranní moči u 53 dětí.

Abstrakt neobsahuje exkluzivní data z naší rostlinné a kontrolní skupiny, protože data nebyla ještě publikována. 

Diskuse

Na narůstající trend rostlinného stravování v pediatrické populaci je třeba adekvátně reagovat. Důvodem je především moderní 
trend k omezování konzumace živočišných produktů z důvodů zdravotních, ekonomických i ekologických.

Z našeho pohledu se nedá prostý zákaz tohoto stravováni považovat za bezpečný a efektivní preventivní prostředek. Důležitá  
a efektivnější je osvěta laiků i odborné veřejnosti a dlouhodobá monitorace zdraví dětí, které se stravují vegansky i vegetariánsky. 

Jodizace rostlinných alternativ mléčných produktů by mohla být vhodným preventivním krokem v řešení jodového deficitu ve 
veganské populaci a mohli bychom předejít riziku předávkování při nadměrném užívání mořských řas.

Do té doby bychom měli veganskou populaci podněcovat v užívání kuchyňské jodizované soli, pití přesně odměřených dávek 
vody Vincentka® a odrazovat je od nadměrné konzumace mořských řas.
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  KOJENÍ DVOJČAT

 Miroslava Zemanová
 Fakulta zdravotnických studií, UJEP Ústí nad Labem
  

• Zdraví 2020 WHO stanovilo cíle,  aby v roce 2020 bylo v 6 měsících výlučně kojeno 50% dětí. Těchto cílů zatím ČR nedosahuje.

• Počty kojených dětí v posledních letech se v ČR nemění, klesá však počet výlučně kojených dětí při propuštění z porodnice. 

• Z dětí narozených v roce 2015 95,1% zahájilo kojení, v 6 měsících je však kojeno 36,9%, výlučně 13,6%, ve 12 měsících  15% dětí. 

• Nízká míra kojení u dětí ve věku 6 a 12 měsíců naznačuje, že mnoho matek nepokračujte v kojení podle doporučení  
 → což může z části svědčit i o nedostatečné podpoře, kterou potřebují dostat od zdravotníků, rodinných příslušníků, okolí.

• Navzdory dobré iniciaci kojení se délka kojení prodlužuje pomalu.  

• Vysoká iniciace kojení ukazuje, že české maminky chtějí kojit. 

• Světová zdravotnická organizace (WHO) a Dětský fond organizace spojených národů (UNICEF) podporují kojení již dlouhou dobu. 

• Tyto organizace vytvořily Deklaraci na ochranu, prosazování a podporu kojení, jejíž hlavní body jsou shrnuty v Deseti krocích
 k úspěšnému kojení. 
• Po naplnění těchto kroků může zdravotnické zařízení získat označení Baby Friendly Hospital (BFH) -nemocnice přátelská
 dětem. 

• Důležitým dokumentem je také Kodex marketingu náhrad mateřského mléka, který má sloužit ke kontrolování
 nevhodných způsobů marketingu nejen umělých mlék, ale také příkrmů, kojeneckých lahví a dudlíků.

• V ČR dlouhodobě podporuje kojení Mamila.sk a Laktační liga.

•  Evropský region má jeden z nejnižších průměrných  podílů  výlučné kojených dětí v 6 měsících na světě, výlučně kojených 
  je jen 13%, celkem kojených 36%.
 
•  Jsou ale velké rozdíly mezi zeměmi. 

•  ČR nepatří mezi země s nejnižšími počty kojených dětí, ale nesplňuje cíle WHO, aby v roce 2020 bylo v 6 měsících výlučně  
 kojeno 50% dětí.

Úloha a důležitost kojení

• Akt kojení má důležitou úlohu psychologickou, fyziologickou, sociální  i hygienickou.

• Utváření pouta mezi matkou a dítětem.

• Kojení přináší pro dítě pocit jistoty.

• Vedle prokázaných nutričních a ochranných účinků MM je jeho význam a zejména význam kojení i nemateriální povahy. 
• Je pokračováním  nerozlučitelné dvojice matka-dítě i mimo tělo matky a vazba je psychickou oporou, bez níž by vývoj
 člověka nedosáhl současné úrovně.
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• Kojení je proces přirozený, založený na přítomnosti intaktních vrozených reflexů a instinktech matky a dítěte, ale je třeba se
  naučit vzájemné souhře mezi oběma.

• Problémy při kojení jsou vzácné, pokud jsou dodržována správná a přirozená režimová opatření a dítě i matka se naučí
 správné technice kojení od počátku.

• Kojení vytváří mozkové propojení, vytváří sociální osobnost dítěte (vliv na vytváření sociálních vazeb ve skupině), kojené
 děti jsou zdravější, kojení snižuje hladinu stresových hormonů, ovlivňuje mozek děťátka, kojení vytváří vztahovou vazbu, 
 pomáhá utišit, odstraňuje bolest, uklidňuje, vytváří pozitivní náladu, pomáhá když nepomáhá nic jiného. Zvyšuje imunitu,
 mateřské mléko obsahuje rovněž kmenové buňky, kojení upravuje teplotu, Dítě má pocit, že je na správném místě – pomáhá
 dobře usnout a dobře se probudit.

• Čím více je známo o nutričních, imunologických a ostatních pozitivních vlastnostech MM a kojení, tím je zřetelnější jeho 
 nenahraditelnost.

• Čtvrtinu bílkovin v MM představují obranné látky. 

•  V prvních hodinách a dnech po narození je jich v kolostru nejvíce.

• Protože však množství vypitého mléka plynule stoupá, je novorozenec zabezpečen ochrannými látkami dostatečně po celé 
 období laktace.

• Imunoprotektivní funkce mateřského mléka - Obsahuje imunologicky aktivní látky – specifické imunoglobuliny, 
 především sekretorické IgA, ale i IgM a IgG, lysozym a laktoferrin. Lysozym štěpí mukopolysacharidy amukopeptidy 
 buněčných stěn grampozitivních bakterií. Laktoferrin brzdí vazbou železa růst enterobakterií závislých na železu. 

• Protilátky získané od matky, které přecházejí do MM se většinou nevstřebávají, ale plní ochrannou funkci v trávicím traktu. 

• MM obsahuje navíc makrofágy, granulocyty, antistafylokokový faktor. 

Během kojení má miminko spoustu podnětů k vývoji – čich, hmat, chuť, zrak, sluch, kontakt – na základě toho ví, že je v bezpečí. 

Podněty, které dítě potřebuje pro vznik mozkových spojů.

Místo socializace dítěte je kojení.

Kojení ovlivňuje složení mikrobiomu, a to ovlivňuje řadu dalších funkcí a systémů v organismu.

Kojení je výraznou ochranou proti zánětu středouší.

Kojení ovlivňuje rozvoj Eustachovy trubice, ale rovněž formování dutiny ústní.

Proces přípravy mléčné žlázy na tvorbu MM probíhá po celou dobu těhotenství současně s vývojem plodu, v posledním trimestru 
těhotenství zvlášť intenzivně. Mateřské mléko se tvoří od 16 tt.

Miminko umí pít cca od 28 tt.

92% žen zažije problémy s kojením již pár dní po porodu.



66

Kojení není těžší než pití z lahve.

Při kojení má dítě dobru saturaci kyslíkem.

Matka dítě více toleruje, když ho kojí.
Když funguje dobrý začátek není pak třeba řešit mnoho problémů.

Kojení dvojčat

Kojit dvojčata lze, a to i do 6 měsíce výlučně.

Produkce mléka stoupá při plném vyprázdnění prsních žláz, čímž se vytlačí mléko ze zadních částí žláz do mlékovodů. Uvolnění 
oxytocinu je stimulováno senzorickými podněty, např. přiložením dítěte a dále jako odpověď na sání kojence.

Důležitý je způsob porodu, gestační týden miminek při narození a zdravotní stav matky.

A rovněž kontakt kůže na kůži po porodu i později.

Separace může znamenat a často znamená přeskočení kojení.

Podpora kojení dvojčat v porodnici není na potřebné úrovni. Matky dvojčat potřebují fyzicky pomoc s přisátím miminek. Výuka 
správné polohy a asymetrie a hloubky přisátí (asymetrické přisátí, kdy je hlavička miminka mírně v záklonu, horní ret směřuje  
k bradavce a v pusince je větší část spodního dvorce; potřebná hloubka přisátí, kdy nevidíme koutky úst ani rty miminka, bradička je 
zabořená v prsu, nosík je volný) a kontrola těchto aspektů jako prevence dobrého a vydatného pití a  poranění bradavek.

Poloha a přisátí jsou jen nástroje ke správnému kojení. 

Při nesprávné poloze či přisátí , může mít žena za 4 dny již výrazně bolestivé bradavky, obtížné a zdlouhavé hojení.

Hodinu po porodu odstříkávat a i těch pár kapek podávat miminkům, pokud nejsou s matkou.

Vytváříme podmínky pro kojení podle potřeb – kontakt kůže na kůži, přístup k prsu, možnost kojit se.

Pokud se kojí, pak zabezpečit efektivní kojení – asymetrické přisátí, vydatnost pití – pauzy v pohybu brady, vypít jeden prs + 
stláčení a přendat v rámci jednoho kojení i na druhý prs + stláčení. 

Výhodnější je kojení v tandemu, střídavé kojení je velmi časově náročné.

Střídat prsy, ne aby mělo každé miminko svůj prs. Střídat prsy i v rámci jednoho kojení, stlačovat prs pro získání veškerého 
dostupného mléka z prsu. 

Je nutné dbát na správnou výživu matky a dostatečný příjem tekutin, aby nemusela řešit nic jiného a mohla odpočívat a spát.

Podpora není většinou v současné době dostatečná.
Ženy se často setkávají s tvrzeními, že dvojčata nejde kojit obě, nejde je ukojit, lze kojit maximálně do 3 měsíců věku apod.

Pomohla by podpora a zácvik od zdravotníků i rodiny. 
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Existují podpůrné laktační skupiny – pravidelná setkání.

Dvojčata kojí spíš odhodlané matky, není systematické vedení ke kojení dvojčat.

Ženám má být systémem nabízena dobrá řešení.

Podpořit fyziologii kojení – příprava těhotných na kojení, podpůrné laktační skupiny.

Kojení je jedním z nejvíce účinných preventivních opatření, které matka může přijmout k ochraně zdraví svého dítěte 
a sebe. 

    Kojení zároveň podporuje veřejné zdraví. 
• Všechny děti by měly být výlučně kojeny do ukončeného 6. měsíce věku.

• 98% žen je schopno kojit své dítě.

To, že kojí méně žen než 98%, svědčí o:

nedostatečné podpoře, která je kojení věnována (i ze stran zdravotníků) a

• o nízkém zdravotním uvědomění žen i jejich okolí a jejich malé důvěře ve vlastní schopnosti.

• svoji roli hraje i nevhodná propagace přípravků umělé mléčné výživy.
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  VÝŽIVA TĚHOTNÝCH ŽEN - STUDIE V KARVINÉ A ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 Jitka Pavlíková
 Ústav experimentální medicíny AV ČR
  

V rámci projektu HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment) zaznamenávaly těhotné ženy z Karviné a Českých Budějovic  
v letech 2019 a 2020 po dobu jednoho týdne veškerou svou stravu (včetně nápojů) a to v termínu přibližně 14 dní před odhado-
vaným termínem porodu. Celkem byla hodnocena strava z 345 dní u 53 žen.

Kvalita stravy pozitivně korelovala s některými socioekonomickými faktory, konkrétně se vzděláním ženy, s věkem jejího partnera 
a s věkovým rozdílem mezi partnery (nikoli však s věkem samotné ženy). Kromě výše uvedených socioekonomických faktorů 
vykazovala kvalita stravy asociaci také s denní teplotou.

Kvalita stravy negativně korelovala s váhovým přírůstkem během těhotenství, nebyla však prokázána její asociace s porodní 
váhou novorozenců. Porodní váha pozitivně korelovala pouze s příjmem bílkovin a s procentem dní, ve kterých byla splněna 
doporučená denní dávka masa, vajec nebo luštěnin. 

V rámci projektu bude hodnocen zdravotní stav výše zmíněných novorozenců do dvou let jejich věku a také jejich strava ve věku 
dvou let. 

Studie je podpořena grantem MŠMT ČR pro projekt „Healthy Aging in Industrial Environment HAIE CZ.02.1.01/0.0/0.0/16
_019/0000798“.
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  ANTROPOLOGICKÉ MĚŘENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ÚSTECKÉHO KRAJE

 Lucie Libešová, Daša Stupková
 Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  

Úvod

Životní styl a nedostatečně pohybově aktivních dětí se stal celospolečenským problémem. Znalost aktuálního tělesného složení 
může přispět k posouzení zdravotního stavu jedince. Optimální poměr tělesné hmotnosti a tělesné výšky vyjadřuje index tělesné 
hmotnosti (Body Mass Index - BMI). Výsledné hodnoty BMI poukazují na stav výživy probandů a vyvozují relevantní závěry. 

Cíl

Cílem průzkumného šetření bylo zjistit změny somatických ukazatelů a vybraných parametrů tělesného složení, které souvisí 
s pohlavím a věkem u dětí 6-9 tříd základních škol Ústeckého kraje a upozornit na případné odchylky somatickými ukazatelů 
a parametrů tělesného složení z hlediska věku a pohlaví u chlapců i dívek 10- 15 let věku. Vzorek: Náš soubor tvořili probandi 
(děti) 6-9 tříd). Do měření se zapojilo 6 Základních škol Ústeckého kraje. ZŠ Chřibská, ZŠ Hluboká, ZŠ Vojnovičova, ZŠ Mírová, ZŠ 
Chabařovice, ZŠ Palachova, ZŠ pod Vodojemem. Školy do našeho průzkumu se přihlásily samy na základě spolupráce s Muzeem 
Civilní obrany. Zkoumaná populace dětí byla vybrána na základě záměrného výběru na 2. stupni ZŠ. Počet probandů (dětí), jež 
se zúčastnily prvního měření, bylo celkem 189 (z toho 92 chlapců a 97dívek). 

Metodika

Jednotlivá antropologická měření byla prováděna na FZS UJEP a to v Laboratoři prevence a podpory zdraví při FZS UJEP. Probandi 
byli měřeni jednotlivě v nejnutnějším oblečení a za dodržení etických zásad běžných při tomto typu šetření. Veškerá získaná data 
byla anonymní. Do studie byly zařazeny všechny děti, které měly pro účast na měření písemný souhlas rodičů. Děti bez souhlasu 
rodičů do studie nebyly zařazeny. Měření bylo prováděno na kalibrovaném přístroji  BodyJett, který realizuje komplexní analýzu 
lidského těla a stanovuje podíl tukové/svalové hmoty v lidském těle, vodu, BMI, bazální metabolismus a doporučený denní 
kalorický příjem. Dále obvod pasu byl měřen pomocí krejčovského metru. 

Výsledky

Naměřené veličiny tělesných ukazatelů u chlapců i dívek mají tendenci s věkem dětí stoupat. V komparaci s celostátním antro-
pologickým výzkumem CAV z roku 2001 (Bláha et al., 2005) nabývá u hodnot celkové tělesné výšky u chlapců a děvčat k nega-
tivním sekulárním tendencím. Stejně je tomu tak i u hodnot tělesné hmotnosti a indexu tělesné hmotnosti BMI, jenž poukazují  
u chlapců i děvčat na negativní sekulární trend. U chlapců i děvčat, v souvislosti s věkem dochází k nárůstu hodnot tělesného 
tuku.

Klíčova slova: antropologické měření, somatické ukazatele, tělesné složení
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Introduction

Lifestyles and insufficiently active children have become a societal problem. Knowledge of the actual body composition can help 
to assess an individual‘s health. The optimal ratio of body weight to body height expresses Body Mass Index (BMI). The resulting 
BMIs point to the state of nutrition of probands and draw relevant conclusions. Goal: The aim of the survey investigation was to 
identify changes in somatic indicators and selected parameters of body composition, which are related to sex and age in chil-
dren of 6-9 grades of primary schools of the Usti Region and to draw attention to possible variations in somatic indicators and 
parameters of body composition in terms of age and gender in both boys and girls 10-15 years of age. Sample: Our ensemble 
consisted of probandi (children) 6-9 classes). The measurement involved 6 primary schools of the Usti Region. Chrib Elementary, 
Deep Elementary, ZŠ Vojnovičova, Peace Elementary, Chabařovice Primary School, Palach Elementary, Elementary under Vodo-
jem. Schools have volunteered for our survey on the basis of cooperation with the Civil Defense Museum. The study population 
of children was selected on the basis of a deliberate selection at Grade 2. The number of probands (children) taking part in the 
first measurement was a total of 189 (92 of them boys and 97girls). 

Methods

Individual anthropological measurements were carried out at the FZS UJEP in the Laboratory of Prevention and Health Pro-
motion in the FZS UJEP. Probandi were measured individually in the most necessary clothing and respecting ethical principles 
common to this type of investigation. All data obtained was anonymous. All children who had written parental consent to 
participate in the measurement were included in the study. Children without parental consent were not included in the study. 
The measurement was performed on a calibrated BodyJett instrument, which performs a comprehensive analysis of the human 
body and determines the proportion of fat/muscle mass in the human body, water, BMI, basal metabolism and recommended 
daily caloric intake. Next, the waist circumference was measured using a tailor‘s meter. 

Result

Measurements of body indicators in both boys and girls tend to increase as children age. Comparing with the 2001 CAV national 
anthropological research (Bláha et al., 2005) tends to have negative secular tendencies in values of total body height in boys and 
girls. This is also the case for body weight and body mass index BMI, which indicate a negative secular trend in both boys and 
girls. In both boys and girls, there is an increase in body fat values as we age.

Key words: anthropological measurement, somatic indicators, body composition
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  BENEFITY LUŠTĚNIN A TIPY, JAK S NIMI PRACOVAT PŘI PORADENSTVÍ

 Pavla Široká
 Výživová poradkyně, odborná lektorka ProVeg Česko
  

Preambule

Luštěniny (fazole, čočka, sója, cizrna a výrobky z nich - tofu, tempeh, hummus atd.) jsou potraviny s vysokou nutriční hodnotou  
a s pozitivním dopadem na zdravotní stav. Přesto je v České republice jejich konzumace hluboko pod celosvětovou spotřebou, jedná 
se pouze o 2 kg/rok. Kdežto průměrná celosvětová spotřeba činí 6,3 kg/osobu/rok, v různých částech světa se pohybuje od 2 kg do  
50 kg/osobu/rok. V zemích s vyšší konzumací masa a dalších potravin živočišného původu jsou luštěniny ve stravě méně významné 
a jsou většinou konzumovány nepravidelně, nebo pouze v malých množstvích. (1) 

V této přednášce se zaměřím na hlavní zdravotní důvody, proč bychom se měli zaměřovat na zvyšování spotřeby luštěnin v České 
republice. A na příkladu online školení výživových poradkyň a nutričních terapeutů, které proběhlo na jaře roku 2021, si ukážeme 
také to, jak lidem se zvyšováním spotřeby prakticky pomoci.

Luštěniny jako prevence zdraví celé populace

Luštěniny mohou být přínosné v prevenci obezity. Podle metaanalýzy zahrnující 21 studií vede zařazení luštěnin do jídelníčku  
k hubnutí i bez kalorického omezení. (2)

Podle randomizované cross-over studie luštěninová jídla (fazole/hrášek) příznivě ovlivňovala chuť k jídlu ve srovnání s pokrmy 
živočišného původu (vepřové/telecí) s podobným obsahem energie a bílkovin, ale nižším obsahem vlákniny. Zajímavé je, že luš-
těninová jídla s nízkým obsahem bílkovin byla účastníky a účastnicemi studie vnímána jako stejně sytá a chutná jako živočišná 
jídla s vysokým obsahem bílkovin. (3) 

Americká diabetologická asociace se ve svém odborném článku Luštěniny: přínosy pro zdraví a kulinářské přístupy ke zvýšení 
jejich příjmu zaměřuje nejen na benefity luštěnin, ale také na praktické tipy na zvýšení příjmu luštěnin a úlohu práce nutričních 
terapeutů a terapeutek i ve zvyšování praktických dovedností v kuchyni. V dokumentu najdete rady jako: 

	 ● Ujistěte se, že máte vždy ve spíži čočku. Jedná se o luštěninu s nejkratší dobou přípravy. 
	 ● Ušetřete čas tím, že připravíte celý balíček čočky namísto toho, abyste vařili jen malé množství pro aktuální 
  konzumaci. Polovinu zbytků skladujte v lednici a druhou polovinu můžete zmrazit a mít ji tak kdykoliv po ruce.
	 ● K obědu do práce si připravte luštěninový salát.
	 ● Když máte luštěniny v ledničce téměř spotřebované, vyndejte další z mrazáku, abyste si doplnili zásoby.
	 ● Jakmile budete mít s vařením luštěnin trochu zkušeností, zkuste připravit dva různé druhy najednou. (4) 

Vysoký příjem vlákniny je spojen s nižším rizikem srdečních chorob v řadě velkých studií, které byly prováděny po mnoho let. (5) 
Ve studii na Harvardské univerzitě s více než 40 000 zdravotníky (muži), výzkumníci zjistili, že vysoký celkový příjem vlákniny  
v potravě souvisí se 40 % snížením rizika ischemické choroby srdeční. (6) Související harvardská studie zdravotních sester přinesla 
docela podobná zjištění. (7)
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Překážky zvyšování spotřeby luštěnin a jak je překonat v poradenské praxi

Jak prakticky pracovat v poradně se zvyšováním spotřeby? Na co by se výživoví poradci, nutriční terapeutky a lékařky měli zaměřit 
při práci s klienty a klientkami, aby překonali překážky, které brání zvyšování spotřeby luštěnin?

Doporučení, které zde uvádíme, jsme aplikovali při online školení nutričních terapeutek, lékařů a výživových poradkyň. Jednalo 
se o Kurz pro odborníky: Výživové poradenství se specializací na rostlinnou stravu, které proběhlo v létě a na podzim roku 2020 
a na jaře roku 2021. Školení vzniklo spoluprací třech odborných organizací: České veganské společnosti, nyní již ProVeg Česko, 
Physicians Association for Nutrition (Lékařská asociace pro výživu) a společnosti Nutris (která pořádá kurzy pro výživové poradce 
a poradkyně) a prošlo jím celkem 236 přihlášených. 

Jsme v situaci, kdy si mnoho poradců a klientů uvědomuje zdravotní přínos luštěnin, v praxi však ke zvyšování spotřeby luštěnin 
nedochází. Proto se zde zaměřím na praktické rady, jak klientům pomoci spotřebu zvýšit. 

Nejprve se zeptejte klienta či klientky, zda jej něco odrazuje od toho, aby vařil z luštěnin častěji. Zjistíte tak, na které níže uvedené 
body se více připravit.

1. Strach z časové náročnosti přípravy luštěninových jídel

 a) Mějte doma vždy také luštěniny v plechovkách, které pouze otevřete, propláchnete a přidáte do omáčky či rizota.
 b) Nakupte si zásoby loupané červené čočky, kterou uvaříte do 15 minut. 

2. Strach z nových potravin a tvorba nových návyků usnadňujících zařazení luštěnin do jídelníčku

 a) Stanovte si s klientem či klientkou tzv. představitelný cíl. Nejdříve je naučte, aby luštěniny přidávali do svých současných 
  jídel a omáček, a tím pádem toho v kuchyni nemuseli mnoho měnit. Na kontrolní konzultaci se zeptejte, kolikrát 
  týdně si dokáží představit, že by mohli jíst zdravá jídla, která jim doporučíte. Zeptejte se jich, jestli např. dokáží  
  nahradit maso luštěninami 3x týdně, nebo 4x týdně a postupně na tom s nimi pracujte.
 b) V dalším kroku doporučte klientům a klientkám konkrétní jídla, která mají vyzkoušet. Může se totiž stát, že si jednoduše 
  neudělají čas na vymýšlení toho, co by mohli uvařit.  Můžete také domluvit lekci vaření přímo u nich doma nebo  
  nasdílet video recepty. Některým klientům a klientkám k překonání strachu z nového pomůže, když uvidí přípravu 
  jídla krok za krokem.

3. Nadýmání po konzumaci luštěnin a obava z nadýmání 

 a) Pokud budete luštěniny správně připravovat a zařazovat je postupně, nemusíte se nadýmání bát. Látky způsobující 
  nadýmání lze překonat vhodnou úpravou před konzumací. (8, 9)

 b) V případě, že používáme luštěniny z plechovky, je důkladné propláchnutí nesmírně důležité. Luštěniny vysypte do 
  cedníku a důkladně propláchněte vlažnou vodou, dokud se nepřestane tvořit pěna.
 c) Pokud jste citliví na nadýmání, začněte s luštěninami pomalu, aby si na ně zvykla střevní mikroflóra. Začněte jednou 
  či dvěma polévkovými lžícemi luštěnin či luštěninové pomazánky denně (nebo např. ⅓ tofu) a postupem času porce  
  zvyšujte. Časem si mikroflóra zvykne natolik, že můžete denně sníst i standardní dávku luštěnin (což je přibližně 1,5 
  plechovky denně). 
 d) Pokud máte větší problémy s nadýmáním, při vaření luštěnin ze suchých semen, soustřeďte se na namáčení. Po slití  
  namáčecí vody je dosaženo snížení oligosacharidů o přibližně 40 %. (10, 11) Můžete také prodloužit dobu namáčení. 
  Většina lidí namáčí luštěniny jen na pár hodin, maximálně přes noc, ale dobu namáčení můžete prodloužit až na 24 
  hodin. Pravidelně měňte vodu a luštěniny poté uvařte v čisté vodě.
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 e) Luštěniny vařte raději pomalu. Při rychlém vaření luštěniny často tuhnou. Pokud je máte rádi měkké – jako z plechovky,  
  využijte tlakový hrnec nebo je vařte pomalu alespoň 5 hodin. Pro snížení nadýmání odebírejte v začátku vaření bílou  
  pěnu, která se tvoří na hladině vody. Velmi efektivní je také luštěniny přivést k varu a ihned poté je scedit a znovu  
  vařit v čisté vodě.
 f) Přidejte koření pro dobré zažívání. Nadýmání se můžete také vyvarovat tím, že přidáte to správné koření, které  
  podpoří vaše trávení. Jde např. o kmín, merlík, fenykl, zázvor, saturejku nebo indické koření asafetida, které je přímo  
  určené na luštěniny. Koření můžete přidat už při vaření, ale také do finálního pokrmu.
 g) Pokud vám luštěniny dělají problém i při výše uvedené řádné přípravě, vyzkoušejte luštěniny naklíčit a následně  
  uvařit. Nakličování je nejúčinnější postup pro snížení obsahu alfa-galaktosidů (až na 20 % původní hodnoty). (12, 9)

4. Strach z vysokého příjmu vlákniny

Nejen klienti a klientky, ale také poradci a poradkyně se často domnívají, že existuje horní limit pro příjem vlákniny. Na tuto 
informaci lze narazit na některých českých webech. Institute of Medicine však uvádí, že nebyl stanoven horní limit pro vlákninu 
ze stravy (dietary fiber). (13) 

Klientům a klientkám je tak potřeba vysvětlit, že ani příjmu vlákniny nad 50 g denně se není třeba bát, je pouze potřeba praco-
vat s postupným zařazováním vlákniny do stravy. Jelikož má většina populace nedostatečný příjem vlákniny (nedosahuje ani 
minimálního doporučeného množství), mohou se klienti a klientky při příliš rychlé změně příjmu vlákniny zaleknout změn  
v zažívacích procesech. 

5. Strach z nedostatečného zasycení

Luštěniny jsou nízkotučné potraviny, proto by přidání trochy tuku mělo být samozřejmé, vhodné je přidat ořechy, semínka či avokádo. 
Hlavně v případě, kdy klient či klientka potřebuje zvýšit hmotnost či má sklony k podváze, je důležité při nahrazení masa luš-
těninami přidat také tuk, kvůli kalorickému obsahu. Naopak v případě nadváhy je nízká kalorická hodnota luštěnin výhodou. 

6. Nedostatečná motivace k zařazení více luštěnin do stravy

Je velmi důležité pracovat také s motivací klienta či klientky, kteří často nerozumí nutričním výhodám určitých potravin. Pojmy 
jako snižte množství nasycených tuků, cholesterolu, nebo transmastných kyselin nebo zvyšte příjem vlákniny si nedokáží představit 
na konkrétních jídlech. V tomto bodě jsme se tedy si při školení nutričních terapeutů, výživových poradkyň a lékařů soustředili 
na porovnání konkrétních jídel po nutriční stránce. 

Konkrétní doporučená jídla v porovnání s jejich živočišnou alternativou

 a) Míchaná vajíčka můžete nahradit míchanými tofíčky

Tabulka nutričního porovnání:
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Recept, který můžete doporučit klientovi či klientce: 

Míchaná tofíčka 
Suroviny: 1 menší cibule, 1 balení tofu natural, 2 lžíce lahůdkového droždí, 1 lžička černé soli, 1⁄2 lžičky kurkumy, rostlinné 
mléko nebo smetana na zjemnění, sůl, pepř, olej, pažitka.

Postup: V míse rozmačkáme tofu a smícháme ho s kurkumou a lahůdkovým droždím. Poté na oleji osmažíme nadrobno na-
krájenou cibuli, přidáme tofu a krátce prohřejeme. Na konci přidáme černou i obyčejnou sůl, pepř a pažitku. Tofíčka můžeme 
zjemnit rostlinným mlékem či smetanou nebo použít hedvábné tofu. Podáváme s čerstvým pečivem.

 b) Knedlíky plněné uzeným vepřovým masem můžete nahradit tempehovou náplní

Tabulka nutričního porovnání:

Recept, který můžete doporučit klientovi či klientce:

Bramborové knedlíky plněné uzeným tempehem, podávané s červeným zelím

Suroviny: 1) Knedlíky: 800 g brambor, 160 g hrubé mouky, 60 g krupice, 1 balení, uzeného tempehu (přibližně 200 g),  
2 cibule, 2 PL rajského protlaku, svazek kadeřavé petrželky, olej sůl, pepř 2) Zelí: 1 hlávka červeného zelí, 1 cibule, 1 brambor, 
olej, cukr, ocet sůl, pepř

Postup: 
1) Knedlíky: Očištěné brambory ve slupce uvaříme v osolené vodě. Vodu z brambor slijeme a dáme přes noc v chladu odležet. 
Cibulku a tempeh nakrájíme nadrobno a dozlatova na oleji orestujeme. Osolíme, opepříme, přidáme rajský protlak, který 
zde funguje jako pojivo a ještě chvíli orestujeme. Poté vypneme plamen, posypeme nadrobno nakrájenou petrželkou, pro-
mícháme a necháme vychladit.

Oloupané brambory nastrouháme na jemném struhadle, přidáme mouku, krupici a osolíme. Jakmile těsto osolíme, začnou 
brambory pouštět vodu, proto je nutné pracovat s těstem rychle, jinak se víc lepí a hůře se zpracovává. Těsto rozdělíme 
na třetiny a následně vyválíme na moukou zaprášené podložce do placek vysokých 1 cm. Skleničkou vykrajujeme z těsta 
kolečka, do kterých doprostřed naklademe směs z tofu. Okraje těsta přes tofu přetáhneme a vytvarujeme knedlík. Knedlíky 
vložíme do vroucí osolené vody a vaříme 10–15 minut.

2) Zelí:
Cibulku nakrájíme nadrobno, opražíme na oleji, přidáme na nudličky nakrájené zelí a ještě chvíli orestujeme. Podlijeme trochou 
vody, osolíme, opepříme a dusíme 20 minut. Na závěr nastrouháme do zelí syrový brambor, zamícháme a krátce podusíme. 
Brambor zelí krásně zahustí. Zelí dochutíme převařeným octem nebo cukrem. Na talíři zdobíme osmaženou cibulkou.
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 c) Hovězí mleté maso můžete nahradit produktem The Vegetarian Butcher mleté 

Tabulka nutričního porovnání:

Recept, který můžete doporučit klientovi či klientce:

Špagety bolognese

Suroviny: 1 balení mletého masa značky The Vegetarian Butcher, 1 větší cibule, 2 středně velké nastrouhané mrkve, ⅓	
oloupaného a nastrouhaného celeru, 4 stroužky česneku, ½ hrnku červeného vína, 2 plechovky drcených rajčat, 2 lžíce rajča-
tového protlaku, 1 lžička oregana, 2 lžíce olivového oleje, 1 balení celozrnných špaget.

Postup: V hluboké pánvi rozehřejeme olivový olej a orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme mrkev s celerem  
a restujeme na mírném ohni dalších 10 minut. Do pánve přimícháme rajčatový protlak, promícháme a zalijeme červeným 
vínem. Promícháme a pár minut povaříme. Přidáme veggie maso, rozmačkaný česnek a oregano. Vše pečlivě promícháme 
a přidáme drcená rajčata. Na mírném ohni vaříme pod pokličkou asi půl hodiny. Špagety uvaříme dle návodu, smícháme  
s omáčkou a ihned podáváme.

Další recepty z luštěnin najdete v e-booku Veggie inspirace - luštěniny 
http://veganskaspolecnost.cz/ebook/lusteniny/



76

Literatura

1. WORLD CANCER RESEARCH FUND / AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global 
Perspective. Washington DC : AICR, 2007. 517 s. ISBN: 978-0-9722522-2-5.

2. Kim SJ, de Souza RJ, Choo VL, Ha V, Cozma AI, Chiavaroli L, Mirrahimi A, Blanco Mejia S, Di Buono M, Bernstein AM, Leiter LA, Kris-Etherton PM, 
Vuksan V, Beyene J, Kendall CW, Jenkins DJ, Sievenpiper JL. Effects of dietary pulse consumption on body weight: a systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2016 May;103(5):1213-23. doi: 10.3945/ajcn.115.124677. Epub 2016 Mar 30. PMID: 27030531

3. Kristensen MD, Bendsen NT, Christensen SM, Astrup A, Raben A. Meals based on vegetable protein sources (beans and peas) are more satiating than meals 
based on animal protein sources (veal and pork) - a randomized cross-over meal test study. Food Nutr Res. 2016 Oct 19;60:32634. doi: 10.3402/fnr.v60.32634. 
PMID: 27765144; PMCID: PMC5073301.

4. Polak, R., Phillips, E. M., & Campbell, A. (2015). Legumes: Health Benefits and Culinary Approaches to Increase Intake. Clinical diabetes : a publication of 
the American Diabetes Association, 33(4), 198–205. https://doi.org/10.2337/diaclin.33.4.198

5. Pereira MA, O’Reilly E, Augustsson K, et al. Dietary fiber and risk of coronary heart disease: a pooled analysis of cohort studies. Arch Intern Med. 
2004;164:370-6.

6. Rimm EB, Ascherio A, Giovannucci E, Spiegelman D, Stampfer MJ, Willett WC. Vegetable, fruit, and cereal fiber intake and risk of coronary heart disease 
among men. JAMA. 1996;275:447-51.

7. Brown L, Rosner B, Willett WW, Sacks FM. Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1999;69:30-42.

8. De Almeida Costa, G.E. et al. Chemical composition, dietary fibre and resistant starch contents of raw and cooked pea, common bean, chickpea and lentil 
legumes. Food Chemistry. 2006, 94, s.327-330. 

9. Tharanathan, R.N. - Mahadevamma, C. Grain legumes - a boon to human nutrition. Trends in Food Science & Technology . 2003, 14, s.507–518. 

10. Han, I.H. – Baik, B-K. Oligosaccharide Content and Composition of Legumes and Their Reduction by Soaking, Cooking, Ultrasound, and High Hydrostatic 
Pressure. Cereal Chemistry, 2006, 83(4), s.428-433. 

11. Sánchez-Mata, M.C. - Cámara Hurtado, M.M.- Díéz-Marqués, C. Effect of domestic processes and water hardness on soluble sugars content of chickpeas 
(Cicer arietinum L.). Food Chemistry. 1998, 65, s.331-338. 

12. Gabrovská, D. et al. Nutritional and sensory quality of selected sprouted seeds. High Pressure Research: An International Journal, 2007, 27, s.143-146. 

13. Institute of Medicine, National Academy of Sciences Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino 
acids. Washington, DC: National Academies Press; 2005 [PubMed] [Google Scholar] Published online 2011 Mar 10. doi: 10.3945/an.110.000281  https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3065764/



77

  ŠKODLIVÍ HLODAVCI V POTRAVINÁŘSTVÍ

 Pavel Rödl, Sylva Rödlová
 3. lékařská fakulta Praha
  

Abstrakt

Tento materiál je prezentován s cílem podrobněji seznámit nejen výkonné pracovníky v oboru DDD a asanací, ale i příslušné kontrol-
ní orgány s problematikou vertebrátních škůdců ze skupiny savců v různých potravinářských provozech. V převládajícím počtu 
takovýchto provozů se vždy jedná o drobné myšovité hlodavce (myši, potkany a krysy), případně i o jejich přirozené predátory 
(drobné kunovité šelmy), kteří se obvykle stahují na místa přemnožených populací hlodavců. 

Objekty pro chov hospodářských zvířat, případně pro skladování krmiv a dalších souvisejících materiálů a technologie mohou být 
pro svou relativně snadnou přístupnost v létě osídlovány též koloniemi různých druhů netopýrů – často ohroženými druhy. Jejich 
eliminace z objektů však vyžaduje předchozí jednání s orgány ochrany přírody (např. krajská střediska apod.). Prezentovaná 
fotodokumentace charakterizuje typické chování nejvýznamnějších druhů škůdců, což by mělo být vodítkem pro jejich účinnější 
likvidaci. Mimo jiné také zobrazuje některé technologické a konstrukční nedostatky používaných stavebních materiálů, které 
usnadňují  zmiňovaným škůdcům trvalé osídlení. V některých zemědělských objektech pak znemožňují provádět jejich eliminaci 
na požadované úrovni. Tato skutečnost nabývá na významu, když je současně pro hlavní druhy škůdců na základě literárních 
údajů uváděn přehled typických patogenů, přenosných na člověka a některá domácí zvířata, chovaná především jako zvířata 
hospodářská a užitková (pro maso, mléko, vejce apod.). 

Prezentace zdůrazňuje také hlavní typy škod, které hlodavci na stavbách a jejich různých technologiích způsobují. Jedná se 
především o porušování izolací elektrických kabelů, což výrazně zvyšuje pravděpodobnost požárů. Nemalé škody mohou působit 
i perforace plastových vodovodních trubek a kanalizačních potrubí. V neposlední řadě je zdůrazněn význam vysokého stupně 
pravidelného poškozování různých typů tepelných izolací, což často vede k jejich postupné kompletní likvidaci. Tím samozřejmě 
výrazně trpí kvalita celé budovy. Veškeré tyto údaje zdůrazňují potřebu provádět průběžný a účinný monitoring a na základě 
jeho výsledků pak i příslušné asanace dle platných národních předpisů a dle přímo použitelných požadavků EU. 

Především však dle zákona na ochranu veřejného zdraví č.258/2000 Sb., který má pro podobné situace i účinné sankce v podobě 
přestupků (§ 92 l), což však předpokládá příslušnou aktivitu kontrolních orgánů. 
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Hnízdo myši domácí v izolaci ze skelné vaty

Potkani se perou o zbytky slepice ukořistěné v halovém chovu

Potkani u nory vykousané v YTONGU
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  HROMADNÉ ONEMOCNĚNÍ HEPATITIDOU A PO KONZUMACI MRAŽENÝCH JAHOD

 Zdeňka Shumová, Kateřina Dvořáková
 Hygienická stanice hlavního města Prahy  

V roce 2020 šetřila Hygienická stanice hlavního města Prahy hromadné onemocnění virovou hepatitidou typu A. Podrobným 
epidemiologickým šetřením byla u osob, které onemocněly virovou hepatitidou A v průběhu května a června, zjištěna konzumace 
mražených jahod zakoupených v tržní síti Iceland. Jednalo se o jahody dovážené z Egypta. Byly odebrány vzorky orig. balení 
mražených jahod z tržní sítě (různé prodejny) a načatých balení od nemocných, které byly odeslány k virologickému vyšetření 
do laboratoře Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně a část vzorků k vyšetření elektronovou mikroskopií do SZÚ. 

Zároveň bylo vydáno předběžné opatření – pozastavení prodeje v celé tržní síti do doby výsledků vyšetření vzorků. Ministerstvem 
zdravotnictví ČR zveřejněno upozornění na podezřelý nebezpečný výrobek - Varování HH před konzumací potraviny „Jahody“  
zn. Náš statek a EVEREST, hluboce zmrazené ovoce, hmotnost 1 kg, šarže 31.8.2021 a 27.2.2022. 

Vzhledem k tomu, že první odebrané vzorky byly negativní, byly vzorky odebírány opakovaně. Celkem bylo v průběhu šetření 
odebráno 54 vzorků. Pouze v jednom vzorku byla prokázána přítomnost viru hepatitidy A a v některých vzorcích byl pozitivní 
záchyt humánních adenovirů (DNA AdV) naznačující fekální kontaminaci. Celkem onemocnělo 23 osob (16 osob z Prahy a 7 osob 
ze Středočeského kraje). 
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  KAPILÁRNÍ A MIKROČIPOVÁ ELEKTROFORÉZA S BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCÍ 
 PRO ANALÝZU POTRAVIN

 1Petr Tůma, 2František Opekar a 1Blanka Sommerová
 1 Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav hygieny
 2 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie 
  
Axiální verze bezkontaktní vodivostní detekce s tubulárními elektrodami, určená pro detekci v kapilární elektroforéze (CE) a v upravené 
verzi s planárními elektrodami pro detekci na planárních mikročipech (MCE), dosáhla od svého objevení v roce 1998 širokého 
aplikačního uplatnění pro analýzu pitných vod, nápojů, potravin a potravinových doplňků. Bezkontaktní vodivostní detekce 
(C4D) je citlivá pro detekci malých anorganických a organických látek iontového charakteru jako jsou minerály1, organické kyseliny, 
mastné kyseliny, aminokyseliny2, aminy, sacharidy3, umělá sladidla4,5, cizorodé látky, léčiva, atd. CE/C4D stanovení nevyžaduje 
derivatizaci vzorku a jednotlivé typy analytů jsou v potravinách a nápojích stanovovány ve svých přirozených formách, což do 
značné míry zjednodušuje proces přípravy vzorku. Výhodou je i malá spotřeba vzorků a chemikálií a vysoká rychlost separací. 
Metoda tak splňuje řadu principů zelené analytické chemie. C4D jsou v současnosti dodávány několika výrobci a stávají se běž-
nou součástí CE and MCE přístrojů, o čemž svědčí rostoucí počet aplikací. Vedle komerčních CE přístrojů nachází C4D uplatnění  
v přenosných elektroforetických přístrojích a v dalších pokročilých analytických systémech on-line spojených s mikrodialýzou6,7, 
membránovou extrakcí nebo multikapilárních sestavách. CE/C4D se tak v průběhu 20 let svého vývoje stala účinným analytickým 
nástrojem, který vnáší do analýzy potravin univerzálnost, miniaturizaci8, portabilitu, urychlení a zjednodušení analytických procesů.
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  VZDELÁVACÍ SYSTÉM PRE PRACOVNÍKOV V OBLASTI VEREJNÉHO ZDRAVIA NA SLOVENSKU

 1Lucia Mičíková, 2Katarína Kašlíková
 1Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČR
 2Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, SR
  
Abstrakt

Verejné zdravotníctvo je odbor, ktorý sa neustále rozvíja. Pre jeho napredovanie je nevyhnutné, aby disponovalo odborníkmi, 
ktorí budú mať kompetencie a odborné vedomosti. Naším príspevkom chceme priniesť prehľad o fungovaní verejného zdravot-
níctva a vzdelávania v tomto odbore v rámci Slovenskej republiky. Jedná sa o problematiku, ktorá je v súčasnosti diskutovaná 
nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni a to predovšetkým pre zvyšovanie kompetencií odborníkov vo verejnom zdra-
votníctve. 

Úvod

V rámci štátnej správy sú do systému verejného zdravotníctva zapojené predovšetkým inštitúcie ako Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky  pod ktoré spadá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave ako rozpočtová 
organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky. Úradu verejného zdravotníctva SR je ďalej podriadených 36 
regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ÚVZ SR, 2021). V rámci systému sú na vybraných úradoch zriadené národné 
referenčné centrá a laboratóriá.  

V  úradoch verejného zdravotníctva môžu pracovať zdravotnícki pracovníci s odbornou spôsobilosťou podľa Nariadenie vlády 
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v odbore verejný 
zdravotník. Jedná sa o regulované povolanie, ktoré môže vykonávať iba osoba, ktorá má vyštudovaný tento študijný program.

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého 
stupňa v magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctve v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, ak vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a odbore podľa písmena b alebo vysokoškolského vzdelania prvého 
stupňa v bakalárskom študijnom programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo. Odborná spôsobilosť 
na výkon špecializovaných pracovaných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačných odboroch.

V súčasnosti v rámci Slovenskej republiky sa dá študijný odbor verejné zdravotníctvo študovať na siedmich vysokých školách a to 
v I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia. Po získaní druhého stupňa vysokoškolského vzdelania je možnosť ďalšieho vzdelávania  
a to formou špecializačného štúdia a certifikačných činností. 

Taktiež je možnosť absolvovania špecializačného štúdia v rámci špecializácie na riadenie a organizáciu zdravotníctva.  Absolvent 
študijného programu verejné zdravotníctvo má vedomosti a zručnosti, aby sa ihneď uplatnil na trhu práce v tejto oblasti. Avšak 
je nevyhnutné, aby sa ako každý zdravotnícky pracovník naďalej sústavne vzdelával a zvyšoval svoje kompetencie v súlade  
s pracovnými zaradením.
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Profil absolventa verejného zdravotníctva

Študijný odbor verejné zdravotníctvo je jednoodborové štúdium, ktoré je možné študovať v dennej aj externej forme v prvom 
stupni (bakalárske štúdium), druhom stupni (magisterské štúdium) aj treťom stupni (doktorandské štúdium) vysokoškolského 
štúdia. Študijný program vychádza z vízie rozvoja verejného zdravotníctva. Študijný plán pozostáva z teoretických predmetov  
z oblastí medicíny, humanitných vied a špecifických predmetov pre verejné zdravotníctvo, ako aj z odbornej praxe a to v rozsahu 
2950 hodín teoretickej a praktickej výučby z čoho praktická výučba je najmenej 1504 hodín na pracoviskách verejného zdravot-
níctva. 

Absolvent študijného odboru verejného zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý vie vykonávať rôzne odborné 
činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie. 

Medzi kompetencie absolventa verejného zdravotníctva môžeme zaradiť: 
 - vykonávanie štátneho zdravotného dozoru
 - vykonávanie epidemiologického dohľadu
 - aktivity štátnej zdravotnej politiky zdravia
 - podieľanie sa na programoch a projektoch
 - zdravotno-výchovné poradenstvo v primárnej prevencii

Absolvent verejného zdravotníctva v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia disponuje teoretickými vedomosťami  
a praktickými zručnosťami, ktoré by mal vedieť aplikovať v práci vo verejnom, ale aj súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory 
a ochrany zdravia. 

Ďalšie vzdelávanie v oblasti verejného zdravotníctva

Okrem prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sa u verejných zdravotníkov, ako u každého zdravotníka očakáva, 
že sa vo svojom odbore bude naďalej vzdelávať. Ďalšie vzdelávanie verejných zdravotníkov metodicky a odborne riadi MZ SR a je 
upravené Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 

Ďalšie vzdelávanie môžeme rozdeliť na špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu, prípravu na výkon práce v zdravotníctve 
a sústavné vzdelávanie. Neoddeliteľnou súčasťou je aj celoživotné vzdelávanie, ktoré je nevyhnutné pri práci v zdravotníctve. 

Špecializačné štúdium 

Rozširovanie vedomostí a zručností získané štúdiom a odbornou praxou. Štúdium pozostáva z odbornej a teoretickej prípravy.  
O zaradenie do štúdia môže požiadať zdravotnícky pracovník sám, alebo o toto zaradenie môže požiadať zamestnávateľ. 

Zaradenie do špecializačného štúdia sa nemôže zamieňať a špecializáciu môžete študovať, len v odbore, ktorý máte vyštudovaný 
v rámci vysokoškolského štúdia druhého stupňa. 

Špecializačné štúdium verejného zdravotníka podľa Nariadenia vlády 296/2010 Z.z. trvá minimálne 1 rok. Po získaní vysokoškolského 
štúdia druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo a uskutočňuje sa v týchto 
špecializačných odboroch: 
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 - epidemiológia infekčných ochorení
 - epidemiológia neinfekčných ochorení
 - environmentálne zdravie
 - zdravie pri práci
 - podpora zdravia 

Okrem špecializačných odborov v rámci zvyšovania odbornej spôsobilosti v určitom zameraní, sú k dispozícii aj Špecializačné 
odbory na riadenie a organizáciu zdravotníctva. 

Špecializačné odbory na riadenie a organizáciu zdravotníctva. 

Pre tieto špecializačné odbory je nevyhnutné ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom 
programe verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo a taktiež prax vo verejnom zdravotníctve. Jedná sa 
o odbory:

 - manažment a administrácia v oblasti zdravia
 - odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health.

Špecializačné odbory na riadenie a organizáciu zdravotníctva sú určené pre všetky zdravotnícke povolania s vysokoškolským 
vzdelaním II. stupňa. 

Na uznanie dokladov o špecializácii v jednotlivých špecializačných odboroch je potrebné, aby špecializačné štúdium nadvä-
zovalo na štúdium zdravotníckeho odboru, skladalo sa z teoretickej a praktickej časti, vykonávalo sa na plný pracovný úväzok 
pod dozorom odborníka, vykonávalo sa na univerzite alebo inej schválenej inštitúcii. Musí disponovať kompetentnou autoritou  
a vedúcim vzdelávania (Šulcová, Čižnár, Fabiánová a kol., 2012).  

V súčasnosti špecializované študijné programy realizuje viacero univerzít, pričom sa vo väčšej miere zaoberajú špecializovanými 
odbormi na riadenie a organizáciu zdravotníctva. 

Certifikované pracovné činnosti

Certifikačnou prípravou sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností. V študijnom 
odbore verejné zdravotníctvo môžeme toto vzdelanie získať v dvoch odboroch:

 - hodnotenie dopadov na zdravie
 - klasifikačný systém v zdravotníctve (NV SR 296/2010). 

Sústavné vzdelávanie a jeho hodnotenie 

Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať. Jedná sa o obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti 
v súlade s rozmachom odboru po celý čas výkonu povolania. Sústavné vzdelávanie by mal zabezpečovať zamestnávateľ, ale aj 
odborné spoločnosti a stavovská organizácia („komora“) do ktorej je zdravotnícky pracovník zaradený (Mihinová, D. et al., 2012). 
Sústavné vzdelávanie môže prebiehať dištančnou, ale aj prezenčnou formou. 



84

Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva príslušná komora na základe Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdra-
votnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Kde sú definované normatívy sústavného vzdelávania a spôsoby zriadenia komôr. Verejní 
zdravotníci sú zaradení do Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov. Kritéria a spôsob hodnotenia sústavného 
vzdelávania zdravotníckeho pracovníka je riešené vyhláškou  MZ SR 74/2019. Hodnotenie sa uskutočňuje v pravidelnom päťročnom 
cykle. Zdravotnícky pracovník je povinný zbierať kredity, ktoré sú nevyhnutné pre hodnotenie jeho sústavného vzdelávania. 
Verejný zdravotník musí za päťročné obdobie získať minimálne 50 kreditov, ktoré získa za vzdelávacie aktivity sústavného vzde-
lávania zdravotníckeho pracovníka. 

Záver

Systém vzdelávania v rámci Slovenskej republiky je nastavený predovšetkým tak, aby sa do praxe dostávali absolventi, ktorí 
disponujú vedomosťami, z každého pracoviska v rámci verejného zdravotníctva a mali možnosť svoje vzdelanie doplniť formou 
špecializácií a certifikovaných činností. 

Vzdelávanie verejných zdravotníkov ako aj ich kompetencie sú dnes veľmi aktuálnou témou aj z hľadiska kompetenčného rámca, 
ktorý vydala Svetová zdravotnícka organizácia s organizáciou ASPHER, ktorá združuje školy verejného zdravia v rámci Európskeho 
regiónu. Kde sú popísané jednotlivé kompetencie, ktorý by mal mať odborník vo verejnom zdravotníctva. Je evidentné, že dnes 
musíme vzdelávanie prispôsobiť tomuto trendu, ako aj fungovanie celého systému verejného zdravotníctva, aby sme mohli byť 
súčinní aj v rámci medzinárodných štandardov. 
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  SUPLEMENTACE VITAMINU D POMOCÍ ŽAMPIONŮ S JEHO NAVÝŠENÝM OBSAHEM
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Úvod

Jídelníček většiny populace neobsahuje takové množství vitaminu D, které by odpovídalo současným doporučením pro jeho 
příjem. Suplementovat vitamin D je možné užíváním doplňků stravy, ale také úpravou jídelníčku se zařazením potravin forti-
fikovaných vitaminem D. Přirozeným zdrojem vitaminu D2 mohou být díky obsahu ergosterolu i houby – žampiony, ošetřené 
UVB zářením.  

Materiál a metody

Byly použity uměle pěstované žampiony ošetřené po sklizni přesně kontrolovanou dávkou UVB záření, jehož vlivem došlo  
k navýšení obsahu vitaminu D2 na 5-20 mikrogramů/100 g hub. Experiment probíhal v období, kdy je vyloučena syntéza vitaminu D  
v pokožce vlivem slunečního UVB záření. Celkem 57 osob (23 mužů a 34 žen) konzumovalo 2-3 x týdně pokrm obsahující 250-350 g  
žampionů s vysokým obsahem vitaminu D (celkem 10 porcí za měsíc). Vitamin D (25-OH vitamin D) v séru byl měřen před 
zahájením konzumace, ihned po jejím skončení a měsíc od skončení konzumace žampionů. Do studie byly zařazeny osoby, které 
vitamin D nesuplementovaly, a pokud ano, bylo jeho užívaní měsíc před zahájením studie ukončeno.

Výsledky

Průměrná hladina vitaminu D byla při zahájení studie 50,14 nmol/l. Pouze 7 osob mělo při zahájení studie dostatečnou hladinu 
vitaminu D (vyšší než 75 nmol/l). Po skončení konzumace žampionů nebyla hladina vitaminu D významně zvýšena, u 29 osob 
se jeho hladina snížila. Ke statisticky významnému zvýšení vitaminu D v séru (v průměru na 60,57 nmol/l) došlo až po měsíci od 
skončení konzumace žampionů.

Závěr

Z předběžných výsledků této studie vyplývá, že pro dostatečnou suplementaci vitaminu D pomocí žampionů s jeho vysoký obsahem 
je zřejmě potřeba delší pravidelná konzumace. Pokles celkové hladiny vitaminu D již byl při suplementaci vitaminu D2 popsán 
a existuje předpoklad, že vitamin D2 a jeho metabolity mohou zvyšovat metabolickou degradaci cirkulujícího 25(OH)D3 a tím 
zpočátku snižovat celkovou hladinu vitaminu D.
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  STANOVENÍ ÚČINKU 4,4´DICHLOODIFENYLDICHLORETYLENU (4,4´DDE) 
 NA DIFERENCIACI ADIPOCYTŮ

 Iva Kladnická
 Ústav farmakologie a toxikologie
   
Úvod

U lidí jsou organochlorované perzistentní organické polutanty (POPs) v epidemiologických studiích spojeny s vyšším rizikem 
diabetes mellitus II. typu. Tyto lipofilní znečišťující látky jsou uloženy především v tukové tkáni. Pro zkoumání vlivu POPs na 
metabolismus adipocytů jsme použili in vitro model adipocytů odvozených z mezenchymálních kmenových buněk.

Metody

Naším cílem bylo určit dopad metabolitu DDE na diferenciaci buněk a akumulaci lipidů. K adipogenní diferenciaci byly použity 
lidské mezenchymální kmenové buňky pocházející z tuku (hADMSC) a kultivovány za standardních podmínek (37° C, atmosféra 
5% CO2). Buňky byly diferencovány pomocí soupravy pro diferenciaci adipogeneze StemPro® na zralé adipocyty během 21 dnů. 
V průběhu diferenciace byla část buněk vystavena působení DDE přidaného do kultivačního média DMSO (dimethylsulfoxid). 
Konečná koncentrace DDE v médiu byla 1 μM a 10 μM, což odpovídá naměřené koncentraci této znečišťující látky v lidském 
séru. Ve dnech 0, 4, 10 a 21 diferenciace adipocytů jsme popsali proliferaci a životaschopnost adipocytů, provedli kvantifikaci 
akumulace lipidů ve zralých buňkách, provedli kvalitativní a kvantitativní analýzu mitochondrií, určili mitochondriální dýchání 
buněk pomocí rozlišení respirometrie a vyhodnotili potenciál mitochondriální membrány.

Výsledky

Pilotní výsledky naznačují rostoucí trend akumulace lipidů v buňkách pod vlivem DMSO a DDE. DDE je nejen pasivně uložen  
v tukové tkáni, ale vstupuje a narušuje metabolické funkce diferenciace adipocytů. Může tedy hrát důležitou roli ve vývoji obezity  
a jejích komplikací.

Závěr

Prostřednictvím diferenciace lidských kmenových buněk odvozených z tukových buněk StemPro® jsme připravili in vitro model 
adipocytů ke studiu vlivu organochlorovaných perzistentních organických polutantů na metabolický účinek inzulinu.

Klíčová slova

Adipogenní diferenciace, mezenchymální kmenové buňky, DDE
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  VÝŽIVA A SPRÁVANIE DETÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

 1Anna Kertýsová, 2Katarína Fatrcová-Šramková 
 1Základná škola s materskou školou, Poprad
 2Ústav výživy a genomiky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
 
Abstrakt

Cieľom práce bolo zhodnotiť výživu a behaviorálne zvyklosti vybraného súboru detí s poruchami autistického spektra (PAS). 
Použili sme dotazníkový online prieskum, ktorý anonymne vypĺňali rodičia detí s PAS, oslovení prostredníctvom poradenských 
centier. Hodnotili sme 96 detí s PAS, 22 dievčat a 74 chlapcov (23 % a 77 %) vo veku 3-15 rokov. Priemerný vek bol 9,5 ± 3,3 
rokov. U 68 % súboru bol diagnostikovaný Aspergerov syndróm F84.5 (82 % dievčat a 64 % chlapcov), u 22 % detský autizmus 
F84.0  (18 % dievčat a 23 % chlapcov). Atypický autizmus F84.1 bola diagnóza u 5 % respondentov mužského pohlavia, ne-
špecifikovaná vývinová pervazívna porucha F84.9 u 7 % chlapcov a v prípade jedného chlapca sa vyskytoval vysoko funkčný 
autizmus (VFA). Viac ako tretina súboru (35,4 %) mala vysoké až veľmi vysoké BMI. Jedlo určitej farby odmieta stále 27,1 % detí 
a preferuje často 26 %. Vhodná konzistencia jedla je u detí pre toleranciu jedla a jeho konzum veľmi dôležitá. Rovnaké jedlo vy-
žaduje často 38,5 % detí a neustále 33,3 %. Z nutričných suplementov užívajú deti s PAS (37,5 %) najmä vitamíny (50 % dievčat 
verzus 33,8 % chlapcov) a omega-3 mastné kyseliny (17,7 % súboru). Stravovanie detí s PAS má svoje špecifické charakteristiky, 
čo výrazne ovplyvňuje výživu detí.

Kľúčové slová
poruchy autistického spektra, autizmus, deti, výživa, správanie
 
Úvod

Porucha autistického spektra (PAS) je kategória neuro-vývojových porúch, charakterizovaných sociálnymi a komunikačnými 
poruchami a obmedzeným alebo opakujúcim sa správaním. PAS charakterizujú nedostatky v schopnostiach nadviazať sociálnu 
komunikáciu a prítomnosť opakujúceho sa alebo obmedzujúceho správania (American Psychiatric Association, 2013). V Medzi-
národnej klasifikácii chorôb MKCH-10 (1993), sú PAS rozdelené do viacerých kategórií (tab. 1).

Tab. 1 Klasifikácia PAS podľa MKCH-10 (1993)
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Medzi prejavy, ktoré spadajú do spektra PAS, patria autistické poruchy, všadeprítomné vývojové poruchy inak nešpecifikované  
a Aspergerov syndróm. Porucha autistického spektra je klinicky heterogénna porucha a závažnosť symptómov sa u postihnutých 
osôb veľmi líši. V rokoch 2000 až 2010 sa diagnóza PAS zdvojnásobila zo 6,7 na 14,7 na 1 000 detí vo veku 8 rokov a mladších 
(Baio, 2012). DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental health disorders) zaviedol jedinú kategóriu PAS, ktorá nahradila 
podtypy autistických porúch, Aspergerov syndróm a všadeprítomnú vývinovú poruchu inak nešpecifikovanú v Diagnostickom 
a štatistickom manuáli duševných porúch, 4. vyd., revízia (DSM-IV-TR). Pri súčasnej uvádzanej miere prevalencie 1 : 59 detí 
(približne 1,7 %) môžu všetci poskytovatelia primárnej starostlivosti očakávať, že vo svojich praktikách budú mať deti a mládež 
s PAS (Baio et al., 2018).

Identifikácia príčin rozvoja PAS je zložitá. Štúdium populácie PAS je komplikované fenotypovou heterogenitou ochorenia a ko-
morbiditami (napr. úzkosť, hyperaktivita). Predpokladá sa, že tu zohrávajú úlohu genetické aj environmentálne faktory (Sandin 
et al., 2014).
U detí s PAS prevláda potravinová selektivita, potravinová neofóbia a „náročné jedenie“, ktoré môžu prispieť k rozvoju nedostatku 
výživných látok (Marí-Bauset et al., 2013).
U detí s PAS boli pozorované nedostatky vitamínov, minerálií a mastných kyselín, vrátane nedostatku vitamínu D a vápnika 
(Ranjan a Nasser, 2015).

Materiál  a metodika

Na analýzu súboru detí s PAS, ich výživy a behaviorálnych zvyklostí sme použili dotazníkovú metódu – online prieskum, ktorý 
anonymne vypĺňali rodičia detí s poruchami autistického spektra (PAS), oslovení prostredníctvom poradenských centier  
(„A Centrum“ a „Centrum špeciálnopedagogického poradenstva“, Poprad), zaoberajúcich sa uvedenou problematikou. 

V práci sme zisťovali a hodnotili výživu a stravovacie behaviorálne zvyklosti u 96 detí s PAS, z ktorých bolo 22 dievčat a 74 chlapcov 
(23 % a 77 %) vo veku 3–15 rokov. Priemerný vek súboru bol 9,5 ± 3,3 rokov, medián 9 rokov, modus 13 rokov. Priemerný vek 
dievčat bol 10,5 ± 3,6 rokov (medián 11,5 rokov, modus 13 rokov). Priemerný vek chlapcov bol 9,2 ± 3,1 rokov (medián 9 rokov, 
modus 7 rokov). Vekové zloženie súboru je uvedené v tab. 2.

Všetkým respondentom bola diagnostikovaná porucha PAS s určením diagnózy (tab. 3). 

Tab. 2 Vekové zloženie súboru

Tab. 3 Zloženie súboru podľa diagnózy 
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Z celkového súboru bol u 67,8 % diagnostikovaný Aspergerov syndróm F84.5 (81,8 % dievčat a 63,5 % chlapcov) a u 21,9 % 
detský autizmus F84.0 (18,2 % dievčat a 23,0 % chlapcov). Atypický autizmus (F84.1) bola diagnóza u 5,4 % respondentov mužského 
pohlavia, nešpecifikovaná vývinová pervazívna porucha F84.9 u 6,8 % chlapcov, a v prípade jedného chlapca sa vyskytoval 
vysoko funkčný autizmus (VFA).

V súbore detí s PAS sme hodnotili vybrané antropometrické parametre a použili ich na výpočet body mass indexu (BMI) a následné 
hodnotenie (tab. 4) pomocou percentilových diagramov (Ševčíková et al., 2004; Kovács et al., 2008). Na štatistické zhodnotenie 
sme využili χ2-test. 

Výsledky a diskusia

Z vyšetreného súboru malo 25 % detí s PAS veľmi nízke/nízke hodnoty BMI, 39,6 % detí stredné hodnoty BMI a 35,4 % vysoké/
veľmi vysoké hodnoty BMI (tab. 5). Do percentilového pásma extrémne nízke BMI ( 3. percentil) spadalo 8,3 % súboru a 6,3 % 
do pásma s extrémne vysokými hodnotami ( 97. percentil) (tab. 6). Medzi skupinami detí s opačným pohlavím neboli v BMI 
signifikantné rozdiely. 

Tab. 5 Súhrnné hodnotenie BMI 

Mouridsen et al. (2002) zistili, že chlapci aj dievčatá mali klesajúcu tendenciu hodnôt BMI. Hodnoty BMI percentilových pásiem 
chlapcov boli na rozdiel od dievčat signifikantne nižšie ako v prípade vekovo porovnateľnej referenčnej populácie. Presná etiológia 
ovplyvnenia BMI pri PAS nie je známa. Možné mechanizmy zahŕňajú neuroendokrinné faktory, znížený hlad alebo zvýšenú 
úroveň stresu, vedúcu k zvýšenému výdaju energie. U detí s autizmom je veľmi častá Nejaká forma abnormálneho stravovacieho 
správania, ktorá sa často objavuje pri indikácii zníženého príjmu energie. 

Hill et al. (2017) uviedli, že prevalencia nadváhy a obezity u dospievajúcich detí s autizmom môže byť obzvlášť problematická 
kvôli behaviorálnym, fyzickým a psychosociálnym ťažkostiam, s ktorými sa stretávajú.
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Tab. 6 Hodnotenie BMI 

Zamerali sme sa na zvyklosti v správaní sa detí s PAS pri jedení (tab. 7). Pri jedálenskom stole sa so zvyškom rodiny nikdy nestravuje 
7,3 % detí, občas 49 % detí s PAS, často/stále sa pri stole so zvyškom rodiny stravuje 43,8 % detí s autizmom. Rodičia uvádzajú, 
že 31,3 % detí počas jedenia pri stole stále rozpráva a 9,4 % detí pri stole nerozpráva nikdy. Pomoc pri jedení si vyžaduje stále  
7 detí (7,3 %). Príbor pri jedení nepoužíva nikdy 8,3 % detí, 34,4 % ho využíva občas. To isté prestieranie vyžaduje stále 9,4 %, nikdy 
ho nevyžaduje až 58,3 % detí s PAS. V škole sa nikdy nestravuje 35,4 % a len 20,8 % sa stravuje v škole stále. Rodičia uvádzajú, 
že stravovanie v škole je pre detí často veľmi rušivé, chaotické, pretože aj v dnešnej dobe si deti v školách často nemôžu vyberať  
z ponuky jedál alebo sú dokonca nútené personálom školy jesť jedlá, ktoré odmietajú, ktoré im nechutia alebo ktoré majú textúru 
im nevyhovujúcu a pod. Z tohto dôvodu rodičia a ich deti preferujú stravovanie sa v domácom prostredí. Rodičia detí uvádzajú, 
že 19,8 % konzumuje jedlo stále príliš pomaly. Len 1 % sa často prejavuje vzdorom pri jedení a 36 % má vzdorovité správanie 
počas jedenia. Ani jedno dieťa zo súboru podľa odpovedí rodičov neprejavuje pri jedení agresivitu stále, 7 % detí ju prejavuje 
často a 26,0 % občas. Jedno z detí – chlapec prejavuje vzdor pri jedení neustále, dvaja chlapci (2,1 %) často a 59,4 % vzdor pre 
jedení neprejavujú nikdy. Stále to isté jedlo vyžaduje 33,3 % detí s PAS, 38,5 % vyžaduje rovnaké jedlo často, 18,8 % občas a 
len 9,4 % detí nikdy nevyžaduje rovnaké jedlo. Odbiehanie od jedla je častým problémom pri stravovaní sa detí. V súbore 15,6 
% detí  odbieha od jedla neustále, 21,9 % detí často a rovnaký podiel detí nikdy neodbieha od jedla. Rozdiely medzi dievčatami  
a chlapcami v hodnotení behaviorálnych zvyklosti pri stravovaní neboli štatisticky preukazné (p  0,05).

Väčšina z detí, ktoré vyžadujú stále tie isté jedlá, vyžadujú aj rovnakú značku produktov. Deti z analyzovaného súboru obľubujú 
často cestoviny, určitý druh omáčok, jogurtov. V mnohých prípadoch uvádzali rodičia úzky výber v rámci jedálnička ich detí. 
Veľmi častou odpoveďou bolo mäso (nakrájané) s ryžou alebo zemiakovou kašou, cestoviny s prílohami, hranolky, vybrané druhy 
zeleniny a ovocia. V mnohých prípadoch rodičia uvádzajú, že už niekoľko rokov ich deti konzumujú na raňajky a večeru stále 
rovnaké jedlá (napr. rožok s vajcom dieťa konzumuje na raňajky už 4 roky, 6 jedál stále dokola...). Niektoré z detí si dokonca vyžadujú 
prípravu jedla len od určitej osoby. Z odpovedí, ktoré nám poskytli rodičia, vyplýva, že deti preferujú jedlá, ktoré poznajú a ktoré 
majú v obľube. Veľmi zriedkavo skúšajú nové jedlá. Niektorí z rodičov uviedli zmenu preferencií jedál a stravovania sa detí po 
nástupe do školy.

Najvýznamnejšie zistenia behaviorálnych zvyklostí počas stravovania sa detí s PAS (Attlee et al., 2015), ktoré uviedli rodičia, 
odhalili, že väčšina detí s PAS (n = 23) nebola nikdy/bola len zriedka agresívna (91,3 %), vyrušujúca (87 %), vykazovala sebapo-
škodzujúce správanie (87 %) pri jedení. Príležitostne sa stravuje pri stole so zvyškom rodiny, neodbieha od jedla 65 % detí s PAS. 
Okrem toho 78 % rodičov uviedlo, že ich dieťa bolo občas flexibilné v čase stravovania a nové jedlá vyskúšalo bez odmietnutia 
až 70 % detí s autizmom.
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Tab. 7 Behaviorálne zvyklosti detí s PAS pri stravovaní 

Do skupiny preferencií detí s PAS sme zahrnuli otázku ohľadom obľúbenosti jedla určitej farby (tab. 8). Jedlo určitej farby stále 
preferuje 3,1 % detí, často si jedlo určitej farby vyberá 9,4 % detí a až 62,5 % detí neprejavuje preferenciu k určitej farbe jedla. 
Podľa rodičov deti s PAS preferujú najčastejšie červenú, zelenú a bielu farbu jedla. Jedlo určitej konzistencie favorizuje stále 
17,7 % detí s PAS, 26,0 % detí si často vyberá jedlo danej konzistencie a 32,3 % respondentov jedlo rovnakej konzistencie nikdy 
nepreferuje. Podľa odpovedí v našom súbore môžeme zhodnotiť, že deti preferujú buď tvrdšie jedlá, ktoré môžu hrýzť, prežúvať 
alebo naopak kašovité jedlá. Jedlo určitej konzistencie odmieta stále 27,1 % detí a preferuje často 26 %, pre deti je konzistencia 
jedla veľmi dôležitá pre toleranciu jedla a jeho konzum. Deti odmietajú kašovité, riedke jedlá, jedlá s hrudkami ako napr. ovocie  
v jogurte, mäkké jedlá, jedlá, ktoré sa na tanieri dotýkajú, omáčky, ktoré zasahujú do príloh. Odmietajú jesť väčšie kusy jedla, 
preferujú číre polievky, aby videli, čo konzumujú. Tieto zistenia potvrdzujú existenciu problému potravinovej selektivity u detí s PAS.

Tab. 8 Preferencie detí s PAS pri stravovaní
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Vekové rozpätie súboru je 3–15 rokov, niektoré behaviorálne zvyklosti detí vo vekových kategóriách odlišujú, najmä v prípade 
detí predškolského veku vo vekovej kategórii 3–6 rokov v komparácii so zvyškom súboru detí s PAS. Porovnaním 3 vekových ka-
tegórií (3–6 rokov, 7–11 rokov, 12–25 rokov) sme pri behaviorálnych zvyklostiach zistili prevažne nepreukazné rozdiely (okrem 
preukazného rozdielu v prípade používania príboru). Hodnotili sme frekvenciu „často alebo stále“, ktorú rodičia detí uvádzali  
v online prieskume. Rodičia uvádzali jedenie pri stole so zvyškom rodiny (čo je pozitívna charakteristika) najviac detí 2. (strednej) 
vekovej skupiny, nasleduje 1. (mladšia) veková skupina a následne 3. skupina (staršia) (56,5 %; 35,0 %; 19,6 %). Rozprávaním 
pri jedle sa vyznačuje najviac detí 2. vekovej skupiny, nasleduje 1. a potom 3. skupina (80,4 %; 75,0 %; 32,6 %). Najväčší rozdiel 
v rozprávaní pri jedle bol samozrejme medzi 2. a 3. vekovou skupinou o 47,8 % (p = 0,05069).

Pitie bez pomoci (čo je charakteristika, ktorú hodnotíme pozitívne) aplikuje najviac detí strednej 2. vekovej skupiny, nasleduje 
veľmi tesne 1. skupina (najmladších detí) a menej 3. skupina (89,1 %; 85,0 %; 56,5 %). Používanie príboru ako pozitívnu resp. 
priaznivú zvyklosť využíva pri stravovaní najviac detí strednej t.j. 2. vekovej skupiny a najmenej 1. skupiny (58,7 %; 47,8 %; 30,0 %).  
Používanie príboru je špecifickou problematikou práve s ohľadom na vek. Konkrétne vždy rovnaké prestieranie (negatívne 
hodnotenú charakteristiku, posudzovanú ako obťažujúcu) si s uvedenou frekvenciou „často/stále“ vyžadujú pri konzume jedla 
najviac detí 2. skupiny podľa veku, v ostatných 2 vekových skupinách bol malý rozdiel v zastúpení (26,1 %; 10,9 %; 10,0 %). 
Stravovanie v reštauračnom zariadení (ktoré možno zhodnotiť pozitívne) zvládajú opäť najmä deti strednej skupiny, nasleduje 
skupina s najvyšším vekom a potom s najnižším (52,2 %; 47,8 %; 35,0 %). Najvýraznejší rozdiel sme zistili medzi 1. a 3., t.j. 
najmladšou a najstaršou skupinou (o 12,8 %) (p = 0,06467).

Stravovanie v škole resp. školskej jedálni si uplatňuje väčšina detí strednej skupiny, nasleduje 1. a potom 3. veková skupina  
s nízkym zastúpením detí s uvedenou behaviorálnou zvyklosťou (54,3 %; 45,0 %; 15,2 %). Najväčší rozdiel sme pozorovali medzi 
2. a 3., t.j. najmladšou a najstaršou skupinou (o 39,1 %) (p = 0,06682).

Rovnakého jedla (negatívnej zvyklosti vzhľadom na nedodržiavanie zásady správnej výživy - pestrosti) sa pri stravovaní dožadu-
je prevažná väčšina detí najmladšej vekovej skupiny, vzápätí je to 2. a 1. skupina (75,0 %; 67,4 %; 47,8 %). Rýchle jedenie 
(ktoré je nežiaduce vzhľadom na možné následné tráviace ťažkosti) je typické najmä pre 3., potom 1. a 2. skupinu (so zastúpením 23,9 %; 
20,0 %; 13,0 %). Naopak pomalé jedenie (ktoré je tiež nevýhodné  vzhľadom na režim) je charakteristické pre deti najmä  
z 2. skupiny, následne z 1. a potom z 3. skupiny podľa veku (47,8 %; 40,0 %; 17,4 %). V používaní príboru sme potvrdili signifi-
kantný rozdiel medzi prvou najmladšou a treťou najstaršou skupinou, „často alebo stále“ používa pri stravovaní príbor o 17,8 % 
detí viac tretej skupiny ako prvej.

Hodnotili sme aj nežiaduce črty pri stravovaní ako napr. prejavy agresivity, ktorých výskyt bol predovšetkým v 2. skupine (v stred-
nej vekovej kategórii), nasleduje 1. a potom 3. veková skupina (8,7 %; 5,0 %; 2,2 %). Vzdorom pri jedle (t.j. nepriaznivo) sa 
vyznačovalo nutričné resp. potravové správanie najviac osôb najmladšej 1. skupiny podľa veku, následne 2. a najmenej  
z 3. skupiny (10 %; 2,2 %; 0 %). Podobne nepriaznivo – odbiehaním od jedla (nepriaznivou črtou v stravovaní) sa prejavovali 
najmä deti strednej vekovej kategórie, následne 1. a 3. vekovej skupiny (47,8 %; 35,0 %; 15,2 %).

Záver

Stravovanie detí s PAS má svoje špecifické charakteristiky, čo výrazne ovplyvňuje výživu detí. Táto analýza poskytla reálny obraz 
výživy a behaviorálnych zvyklostí detí s PAS na Slovensku. Je preto veľmi dôležité, aby sa problematike stravovania detí s PAS 
prikladala väčšia pozornosť. Treba klásť dôraz na dostatočné vzdelávanie a informovanie s cieľom minimalizácie nežiaducich prí-
znakov poruchy, zníženia či eliminovania komplikácií v každodennom živote, s cieľom podpory a pomoci deťom i ich rodinným 
príslušníkom. 
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  CHOROBY OČÍ, VÝŽIVA A ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

 Katarína Fatrcová-Šramková, Veronika Sýkorová 
 Ústav výživy a genomiky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
 
Abstrakt

Cieľom práce bolo zhodnotiť výskyt ochorení očí a s nimi súvisiace aspekty vo vybranom súbore pacientov. Výskumu sa zúčastnilo  
63 pacientov vo veku 12 – 73 rokov. Najväčšie zastúpenie v súbore bolo vo vekovom rozsahu 46 – 55 rokov (25,4 %) a 25 – 35 rokov 
(20,3 %). U pacientov boli dotazovaním zisťované a hodnotené stravovacie a životné zvyklosti. Stravovanie pacientov má mnohé 
nedostatky, najmä v konzumácii rýb s frekvenciou iba 1 – 2 x za mesiac (58,7 %), orechov a semien (41,3 %) ako aj v konzumácii 
strukovín (34,9 %). Uvedené potraviny sú dôležité v prevencii ochorení očí z hľadiska zastúpenia dôležitých látok pre sietnicu  
a ďalšie časti oka. Aj ovocie a zeleninu pacienti konzumovali v deficitnom množstve, 1 – 2 ks ovocia denne (66,7 %) a obdobne 
zeleniny (61,9 %). Odporúčaný počet porcií je štandardne pre zeleninu 3 – 5 jednotkových porcií, pre ovocie 2 – 4 porcie za deň. 
23,1 % pacientov fajčilo po dobu 26 – 30 rokov alebo 36 – 40 rokov. Je nevyhnutné zamerať sa na zlepšenie prevencie, aplikovanie 
zásad a odporúčaní na udržanie a zlepšenie dobrého zdravotného stavu. 

Kľúčové slová
choroby očí, vekom podmienená degenerácia makuly, katarakta, prevencia, výživa, životný štýl

Úvod

Na celom svete sa očné ochorenia dostávajú na popredné miesta kvôli zvyšujúcemu sa počtu starších ľudí, u ktorých môžu chronické 
ochorenia súvisiace s vekom podporiť aj rozvoj závažných ochorení očí, ktoré môžu viesť k čiastočnej až úplnej strate zraku. 

K ochoreniam, pri ktorých k takejto strate môže prísť, či už pri zanedbaní liečby, neskorom diagnostikovaní, v dôsledku veku, 
patria: vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM), katarakta (sivý zákal) ale aj rôzne iné. Obe ochorenia sú spôsobené 
približne rovnakými rizikovými faktormi, ktoré pozostávajú predovšetkým z nesprávnej životosprávy, fajčenia, oxidačného stresu, 
viac sú postihnuté ženy ako muži, dôležité zastúpenie má aj genetika. Primárnou prevenciou pri uvedených ochoreniach je 
nastavenie a akceptovanie zdravej výživy, ktorá zahŕňa konzumáciu ovocia a zeleniny (ktoré obsahujú dôležité antioxidanty:  
karotenoidy, vitamíny C, E, zabraňujúce poškodeniu buniek v sietnici), rýb, orechov a semien z dôvodu vysokého obsahu omega-3 
mastných kyselín. Okrem stravy sa radí pacientom predovšetkým prestať fajčiť a zvýšiť fyzickú aktivitu. Ak primárna prevencia 
nie je dostačujúca, sú potrebné chirurgické zákroky alebo využitie biologickej liečby.

VPDM je progresívne neurodegeneratívne očné ochorenie, ktoré sa v rozvinutých krajinách stalo hlavnou príčinou ireverzibil-
ných porúch zraku. Odhaduje sa, že táto choroba je na svete zodpovedná za viac ako 3 milióny prípadov slepoty. Predpokladaný 
počet ľudí s touto chorobou je približne 196 miliónov v roku 2020 a ďalších 288 miliónov do roku 2040, čo prinesie veľkú sociálno-
-ekonomickú záťaž (Qian-Yu et al., 2016). Systematický prehľad 39 populačných štúdií uverejnených pred rokom 2013 ukázal 
spoločnú prevalenciu 8,7 % pre vekové rozpätie 45 – 85 rokov (Garcia-Layana et al., 2017). Charakteristickým znakom ochorenia 
je prítomnosť mäkkých drúz (žltých usadenín lipidov a proteínov) predovšetkým v oblasti centrálnej oblasti sietnice nazývanej 
makula. Progresia a závažnosť VPDM priamo súvisia s počtom a veľkosťou drúz. Riziko VPDM má environmentálny aj genetický 
aspekt. VPDM ako choroba súvisiaca s vekom zdieľa spoločné rizikové faktory aj s inými chronickými zdravotnými ťažkosťami, 
ktoré súvisia skôr so životným štýlom alebo sprievodnými ochoreniami, a nie s vystavením životnému prostrediu. Obezita, životný 
štýl, hypercholesterolémia a hypertenzia majú zadefinovaný vplyv na zvyšovanie rizika VPDM (Shaw et al., 2016).

Katarakta je multifaktoriálne ochorenie spojené s vekom, ženským pohlavím, genetickou predispozíciou, fajčením, cukrovkou, 
príjmom liekov a vystavením UVB žiareniu v životnom prostredí (Prokofyeva et al., 2013).
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Krátkozrakosť je najbežnejšou poruchou zraku u mladých ľudí  (Lagréze a Schaeffel, 2017). Krátkozrakosťou je postihnutých 
22,9 % svetovej populácie (1406 miliárd ľudí). Ďalších 2,7 % ľudí (163 miliónov) má vysokú krátkozrakosť. Posledný odhad 
naznačuje, že zhoršenie zraku u predškolských detí sa do roku 2060 zvýši o 26 %, pričom 69 % prípadov bude mať neopravenú 
refrakčnú chybu. Ľudia s krátkozrakosťou nesú vyššie riziko závažných príčin morbidity oka, vrátane odlúčenia sietnice, glaukómu, 
makulárnej degenerácie a katarakty. Nenapraviteľné poškodenie zraku sa vyskytuje u 39 % 75-ročných ľudí s krátkozrakosťou 
a vysokou krátkozrakosťou (Theophanous et al., 2018). V roku 2016 bola zverejnená metaanalýza, ktorá predpovedá zmeny 
do roku 2050. Na celom svete sa očakáva miera krátkozrakosti 50 %; podiel s vysokou krátkozrakosťou sa odhaduje na 10 %. 
Očakáva sa, že v roku 2050 bude v západnej Európe prevalencia krátkozrakosti 56 %. WHO uvádza krátkozrakosť medzi piatimi 
poruchami oka, ktorých kontrola má vysokú prioritu (Lagréze a Schaeffel, 2017). Ďalšou chorobou očí je ďalekozrakosť (hyperopia, 
hypermetropia).

O zrak sa treba starať celoživotne. Preventívne skríningové merania v rámci celoslovenského programu ,,Zdravé oči už v škôlke“  
realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska binokulárnym autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti 
odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí, akou je astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. Realizácia 
programu začala v roku 2014 pre deti od 3 do 6 rokov. V tomto veku je možné zachytiť začínajúce očné poruchy a ochorenia. 

Cieľom práce bolo zhodnotiť výskyt ochorení očí vo vybranom súbore pacientov ako aj aspekty s nimi súvisiace.

Materiál  a metodika

V práci sme sa zamerali na pacientov s výskytom očných chorôb, ako napr. VPDM, katarakta, zisťovali sme vybrané aspekty 
životného štýlu a zdravia, najmä stravovacie zvyklosti (konzumáciu dostatočného množstva ovocia a zeleniny, rýb a morských 
plodov, orechov a semien, strukovín). Zamerali sme sa na fajčiarske zvyklosti (aktuálne fajčenie, fajčenie pred zistením diagnózy 
ako aj obmedzenie fajčenia po zistení ochorenia), suplementáciu a jej formy. Výskum sme realizovali v spolupráci s Oftalmologickou 
ambulanciou v Šuranoch metódou dotazovania a rozhovoru. Súbor (n = 63) pozostával zo 41 žien (65 %) a 22 mužov (35 %). 
Priemerný vek v súbore bol 43,6 ± 16,5 rokov. U žien bol priemerný vek 43,3 ± 15,4 rokov, u mužov 44,1 ± 18,7 rokov. Naj-
vyššie zastúpenie u žien (tab. 1) bolo vo vekovom rozmedzí 36 – 45 rokov (21,6 %) a  46 – 55 rokov (24,4 %), avšak u mužov 
to bolo v rozmedzí 25 – 35 rokov (27,3 %) ako aj 46 – 55 rokov (27,3 %). Ženy a mužov sme vyhodnotili použitím štatistického 
chí-kvadrát testu.

Tab. 1 Vekové zloženie súboru

Výsledky a diskusia

Diagnózu VPDM ako aj sivý zákal a rovnako aj zelený zákal malo po 7,9 % pacientov, ďalekozrakosť 20,6 %, krátkozrakosť 54 % 
(tab. 2). Boli uvádzané aj iné diagnózy (6,3 %): astigmatizmus, vysoký vnútroočný tlak, svetloplachosť, diabetická retinopatia. 
Najviac pacientov malo ochorenie potvrdené po dobu trvania 5 rokov a menej (39,7 %) (tab. 3). Dĺžka trvania diagnostikovaného 
ochorenia bola v súbore 11,6 ± 12,2 rokov.
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Tab. 2 Diagnózy – choroby očí u pacientov

        VPDM – vekom podmienená degenerácia makuly, *katarakta                                                        – p  0,05

Tab. 3 Dĺžka diagnostikovaného ochorenia (roky)

          – p  0,05

Najvyššie zastúpenie z iných chorôb mala u 23,8 % hypertenzia. Nasledovala hypercholesterolémia (12,7 %) a kardiovaskulárne 
choroby (11,1 %). Štúdia ,,Alienor“ (Antioxydants, Lipides Essentiels, Nutrition et maladies OculaiRes) z Francúzska ukázala, že 
hypertenzia bola spojená so zvýšeným rizikom neskorej fázy VPDM, zatiaľ čo použitie antihypertenzív nebolo významne spojené 
so zvýšeným rizikom buď skorého alebo neskorého stupňa VPDM. Vysoký príjem tukov (nasýtené mastné kyseliny, trans-mastné 
kyseliny a omega-6 mastné kyseliny) sa spája s dvojnásobnou prevalenciou VPDM (Al-Zamila a Yassin, 2017). Výsledky štúdie 
,,Blue Mountain Eye“ preukázali, že glykémia nalačno bola spojená s 10-ročným výskytom kortikálnej katarakty v prípade 
hodnôt glykémie ≥ 6,0 mmol/l v porovnaní s hodnotami < 6,0 mmol/l. Štúdia zdôraznila, že každé zvýšenie glukózy nalačno  
o 1,0 mmol/l bolo spojené s 5-ročnou progresiou zadnej subkapsulárnej katarakty a 10-ročnou progresiou kortikálnej a jadrovej 
katarakty. Operácia katarakty sa uskutočňuje približne o 20 rokov najmä u pacientov s diabetes mellitus 1. typu v porovnaní  
s pacientmi bez diabetu (Prokofyeva et al., 2013).
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Stravovacie návyky po diagnostikovaní ochorenia zmenila iba pätina pacientov (22,2 %), čo hodnotíme negatívne – nedostatočne 
(tab. 4) (p  0,05). V rámci zrealizovaných zmien najviac pacientov (19 %) začalo konzumovať viac ovocia a zeleniny, 9,5 % 
obmedzilo pitie sladených nápojov. Tri štvrtiny pacientov (74,6 %) uviedlo, že svoje stravovacie návyky nezmenili a pokračovali 
v rovnakých stravovacích zvyklostiach  aj po stanovení choroby. 

Ukazovatele a biomarkery zdravej výživy, ako je index zdravej výživy, antioxidačný stav v plazme a príjem ovocia a zeleniny, sú 
spojené s pomalším progresom ochorenia u pacientov so stredne závažným chorobným stavom, čo potvrdzuje, že sú potrebné 
skoré zásahy správnej výživy. Vysoký príjem ovocia a zeleniny znížil výskyt katarakty o 62 % (Braakhuis et al., 2019).

Tab. 4 Zmena stravovacích návykov

          – p  0,05

Podľa frekvencie konzumácie ovocia a ovocných výrobkov najviac žien (43,9 %) konzumovalo ovocie a ovocné výrobky 5-krát  
a viac za týždeň, muži najviac (36,4 %) preferovali konzumáciu 1 – 2 x za týždeň a 3 – 4 x za týždeň. 

Pacienti priemerne za deň skonzumovali 1,4 ± 0,8 ks ovocia. Počet kusov skonzumovaného ovocia medzi ženami a mužmi 
nemal veľké odchýlky. Pri konzume menej ako 1 ks (20,6 %) alebo 1 – 2 ks (66,7 %) ovocia či ovocných výrobkov za deň neboli 
potvrdené preukazné rozdiely medzi ženami a mužmi (p  0,05). Medzi najčastejšie konzumované druhy ovocia patrili jablká 
(31,2 %), banány (18,5 %) a pomaranče (9 %).Vedci analyzovali spotrebu potravín a zistili, že pri spotrebe vyššieho množstva 
ovocia je výrazne nižšia pravdepodobnosť výskytu VPDM. Ide o ľudí, ktorí konzumovali 150 g a viac ovocia denne. Ľudia, ktorí 
konzumovali minimálne uvedené množstvo každý deň, mali takmer o 15 % nižšiu pravdepodobnosť výskytu VPDM (Fruit-Rich 
Mediterranean Diet, 2016). Všetky ženy a takmer všetci muži (95,5 %) uviedli, že ovocie najčastejšie konzumujú čerstvé alebo 
vo forme ovocných štiav (19 %). 

Najviac pacientov (36,5 %) konzumovalo zeleninu 3 – 4 x za týždeň. Príjem zeleniny 1 – 2 x za týždeň sa týkal 30,2 %. Ženy viac 
obľubovali konzumáciu zeleniny ako muži. 
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VPDM má súvislosť s potravinami bohatými na karotenoidy. Najmä vyššia frekvencia príjmu špenátu bola spojená s podstatne 
nižším rizikom. Výsledky naznačujú 88 % nižšie riziko pri vyššom príjme, ktoré je definované ako konzumácia polovice šálky, 
ktorá sa podáva najmenej 5-krát týždenne. K ďalším potravinám s vysokým obsahom luteínu a zeaxantínu patrí tmavozelená 
listová zelenina, kapusta, kvaka (Seddon, 2017). 

Väčšina súboru (61,9 %) konzumovala 1 – 2 ks zeleniny za deň, ale iba pätina (20,6 %) konzumovala menej ako 1 ks (p  0,05). 
Najviac žien (63,4 %) jedávalo 1 – 2 ks zeleniny, u mužov prevládal rovnaký počet kusov (59,1 %). Nasledoval príjem menej 
ako 1 ks za deň u 14,6 % žien a 31,8 % mužov. Maximálne 3 – 4 ks zeleniny za deň konzumovalo len 19,5 % žien a iba 4,5 % 
mužov. Priemerný počet kusov skonzumovanej zeleniny za deň bol u žien 1,7 ± 1,0 ks, u mužov 1,5 ± 1,2 ks. Všeobecne sa na 
získanie výhod z príjmu karotenoidov potravou odporúča konzumácia najmenej 2 – 4 porcie zelenej listovej zeleniny za týždeň 
a významné výhody sa získajú pravidelnejšou spotrebou až 2 porcií za deň (Broadhead et al., 2015).

Rozdiely v preferovaných formách konzumovanej zeleniny neboli výrazné. Väčšina žien konzumovala zeleninu čerstvú (90,2 %), 
v rovnakej forme bola preferovaná u mužov (77,3 %), čo je priaznivé zistenie. K ďalšej obľúbenej forme patrila tepelne upravená 
zelenina, ktorú jedávalo 39,7 % pacientov.

Nie je postačujúce konzumovať ryby s frekvenciou iba 1 – 2 x za mesiac, ako to bolo u 58,7 % pacientov. Raz až dvakrát týždenne 
ich jedávalo 14,3 %. Metaanalýza preukázala zníženie rizika oneskorenej VPDM u tých, ktorí konzumujú veľké množstvo omega-3 
mastných kyselín, a zistili, že príjem rýb najmenej 2-krát týždenne znížil riziko neskorej aj skorej VPDM. Aby sa dosiahli výhody 
zvýšeného príjmu EPA + DHA potravou, je vhodná spotreba rýb min. 1 porcie za týždeň a pravidelnejšia konzumácia (> 2 alebo 
> 4 porcie za týždeň) vedie k výraznejšiemu zníženiu rizika skorej a neovaskulárnej VPDM (Broadhead et al., 2015).

Medzi najčastejšie konzumované morské ryby patrili: tuniak (42,9 %), losos (33,3 %), treska (31,7 %) a sardinky (17,5 %).  
Zo sladkovodných rýb boli uprednostňované: kapor (38,1 %), pstruh (28,6 %) a zubáč (7,9 %). 

Štúdia ,,EUREYE“ preukázala, že konzumácia mastných rýb aspoň raz za týždeň v porovnaní s nekonzumovaním bola spojená  
s polovičnou pravdepodobnosťou výskytu neovaskulárnej VPDM. Podobne aj populačná štúdia v južnom Francúzsku preukázala, 
že príjem mastných rýb (viac ako raz mesačne oproti menej ako raz mesačne) súvisel so 60 % znížením rizika VPDM, ale vysoký 
celkový príjem nasýtených a mononenasýtených mastných kyselín bol spojený so zvýšeným rizikom VPDM (Sin et al., 2013).

Orechy a semená konzumovalo 14,3 % pacientov len niekoľkokrát za rok, čo hodnotíme negatívne oproti tým, ktorí ich konzumovali 
1 – 2 x za týždeň (27 %). Najvyššie zastúpenie mala u pacientov konzumácia orechov a semien 1 – 2 x za mesiac (41,3 %). Najviac 
konzumovaným druhom orechov boli vlašské orechy (69,8 %), arašidy (39,7 %), mandle (31,7 %) a lieskové orechy (23,8 %). 
Ženy skonzumujú viac orechov ako muži. 41,3 % najčastejšie konzumuje tekvicové semená a 27 % slnečnicové semená. V štúdii 
bolo preukázané, že príjem jednej alebo viac porcií orechov za týždeň v porovnaní s nulovým príjmom bol spojený so zníženým 
rizikom progresie VPDM, ktorý môže súvisieť s obsahom mastných kyselín v orechoch (Broadhead et al., 2015). 

Strukoviny boli konzumované u tretiny súboru (34,9 %) 1 – 2 x za mesiac, prípadne 3 – 4 x za mesiac (33,3 %). Malý podiel (15,9 %) 
konzumoval strukoviny viac ako 1 – 2 x za týždeň a niektorí jedinci (3,2 %) ich konzumovali 3 – 4 x za týždeň. Prevažovali bežné 
druhy ako fazuľa (32,8 %), šošovica (29,1 %) a hrach (29,1 %).

V nutričnej epidemiológii nie je možné úplne vylúčiť vzájomné vzťahy medzi živinami. Foláty sa získavajú hlavne zo zelenej 
zeleniny, ovocia, orechov, fazule, hrachu a zdieľajú spoločné zdroje potravín so zložkami, ako sú luteín a zeaxantín, ktoré majú 
ochranný účinok pred progresiou do pokročilých štádií VPDM. Vitamíny skupiny B môžu tiež modifikovať plazmatický homocysteín, 
známy rizikový faktor VPDM. Subjekty s nižšou koncentráciou folátu v plazme a vitamínu B12 v plazme majú 2- až 3-násobne 
zvýšené riziko neskorej VPDM, zatiaľ čo u osôb s vysokým obsahom folátu v potrave je riziko o 50 % nižšie. V randomizovanej 
kontrolovanej štúdii denné doplňovanie kyseliny listovej, vitamínov B6 a B12 znižovalo riziko VPDM o 40 % (Merle et al., 2016).
V rámci spotreby vajec ich ženy konzumovali týždenne 3,3 ± 2,2 ks vajec, muži 4,4 ± 4,4 ks vajec. Priemerné množstvo skonzu-
movaných vajec bolo 0,5 ± 0,4 ks denne.
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Biologická dostupnosť luteínu a zeaxantínu môže byť u vajec vyššia ako u iných zdrojov. Množstvo luteínu a zeaxantínu vo 
vajciach je podstatne nižšie ako u väčšiny zeleniny s ich obsahom. Výskum poukazuje na to, že biologická dostupnosť zlúčenín je 
z vajec vyššia ako z rastlinných zdrojov, pravdepodobne kvôli obsahu tuku. Ukázalo sa, že spotreba jedného vajca denne počas 
piatich týždňov zvyšuje hladiny luteínu v sére o 26 % a hladiny zeaxantínu o 38 %. Ďalší výskum zistil, že denný príjem troch 
vajec počas 12 týždňov zvýšil luteín v sére o 21 % a zeaxantín o 48 % (Eisenhauer et al., 2017).

V súbore užívalo suplementy 44,4 % pacientov. K najčastejšie užívaným suplementom bol prípravok obsahujúci spoločne luteín, 
zeaxantín, omega-3 a 6, vitamíny B-komplexu, vitamín C (11,1 %) ako aj druhý komplexný prípravok: luteín, zeaxantín, zinok, 
selén, vitamíny C a E (u 8 %). Samostatne omega-3 mastné kyseliny užívalo 7,9 %. Zistili sme, že v užívaní suplementov boli 
precíznejšie ženy (53,7 %) v porovnaní s mužmi (27,3 %).

Formula v rámci AREDS (Age-Related Eye Disease Study, Štúdia očných chorôb súvisiaca s vekom“) obsahovala antioxidanty vitamín C  
500 mg, vitamín E 400 IU, beta-karotén 15 mg a zinok (oxid zinočnatý 80 mg a oxid meďnatý 2 mg). K prípravkom AREDS obsahujúcim 
zinok bola pridaná meď, aby sa zabránilo anémii s nedostatkom medi, čo je stav spojený s vysokým príjmom zinku. Použitie 
formuly AREDS viedlo k 25 % zníženiu rizika progresie pokročilej VPDM v priebehu 5 rokov u pacientov so stredne ťažkou alebo 
s pokročilou VPDM na jednom oku. Pri tejto kombinovanej liečbe sa tiež znížilo riziko straty zraku troch alebo viacerých línií  
o 19 % (Sin et al., 2013).

Fajčiari tvorili 20,6 % pacientov z analyzovaného súboru. Najvyšší podiel (23,1 %) predstavovali pacienti, ktorí fajčili 26 – 30 
rokov a 36 – 45 rokov. Fajčiari nad 40 rokov majú dvojnásobne až štvornásobne vyššiu pravdepodobnosť vzniku VPDM ako 
nefajčiari rovnakého veku (Al-Zamil a Yassin, 2016). ,,Rotterdamská štúdia“ ako prvá odhalila, že zvýšené riziko neovaskulárnej 
VPDM zostalo prítomné až do 20 rokov po ukončení fajčenia. Štúdia zdravotných sestier uviedla, že ženy fajčiace v minulosti, 
ktoré fajčili 25 alebo viac cigariet denne, mali dvojnásobne zvýšené riziko VPDM dokonca aj 15 rokov po ukončení fajčenia 
(Velilla et al., 2013).

Zistili sme, že pred zistením diagnózy fajčilo 20,6 % pacientov. Priemerná dĺžka fajčenia pred zistením diagnózy bola u žien 
3,8 ± 9,7 rokov, u mužov 4,4 ± 9,5 rokov. Fajčenie obmedzilo iba 7,3 % žien, 13,6 % mužov. V prospektívnej štúdii žien  
v zdravotných štúdiách sestier a medzi mužmi v následnej štúdii zdravotníckych odborníkov bolo zistené, že fajčiari v posledných 
 25 rokoch a viac po odvykaní od fajčenia mali v porovnaní so súčasnými fajčiarmi znížené riziko extrakcie katarakty o 20 %, 
riziko sa však neznížilo na úroveň nefajčiarov (Lindbland et al., 2014). Prevencia a riešenie očných chorôb má mnohé možnosti. 

Záver

Starostlivosť o zrak má začať už v detskom resp. v prenatálnom veku a má pokračovať v priebehu celého života. Prevencia očných 
chorôb je veľmi dôležitá, je nevyhnutné zamerať sa na jej zlepšenie a dôslednú implementáciu v praxi, na aplikovanie zásad  
a odporúčaní, ktoré by mohli pomôcť pacientom zlepšiť zdravotný stav. Dôraz treba klásť predovšetkým na aspekty, ktoré 
zdôrazňujeme v práci, na správne životné návyky, racionálnu výživu a prípadne vhodnú a dostatočnú suplementáciu.



100

Literatúra

1. AL-ZAMILA, W.,  YASSIN, S.A. 2017. Recent developments in age-related macular degeneration: a review. In Clinical Interventions in Aging, vol. 12, pp. 1313 
– 1330 [cit. 2020-02-18]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5573066/>. 

2. BRAAKHUIS, A.,  DONALDSON, C., LIM, J. 2019. Nutritional Strategies to Prevent Lens Cataract: Current Status and Future Strategies. In Nutrients, vol. 11  
[cit. 2020-03-20]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6566364/>. 

3. BROADHEAD, G., GRIGG, J., CHANG, A. et al. 2015. Dietary modification and supplementation for the treatment of age-related macular degeneration. In 
Nutrition Reviews [on-line], vol. 73, pp. 448 – 463 [cit. 2020-03-07]. <https://academic.oup.com/nutritionreviews/article/73/7/448/1942053>. 

4. EISENHAUER, B., NATOLI, S., LIEW, G. et al. 2017. Lutein and Zeaxanthin–Food Sources, Bioavailability and Dietary Variety in Age-Related Macular  
Degeneration Protection. In Nutrients, vol. 9 [cit. 2020-03-12]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5331551/>. 

5. Fruit-Rich Mediterranean Diet. 2016. Fruit-Rich Mediterranean Diet with Antioxidants May Cut AMD Risk by More than a Third. In American Academy Of 
Ophthalmology, 2016 [cit. 2020-03-06]. <https://www.aao.org/newsroom/news-releases/detail/fruit-rich-mediterranean-diet-with-antioxidants>. 

6. GARCIA-LAYANA, A., CABRERA-LÓPEZ, F., GARCIA-ARUMI, J. et al. 2017. Early and intermediate age-related macular degeneration: update and clinical 
review. In Clinical Interventions in Aging, vol. 12, pp.1579 – 1587 [cit. 2020-02-17]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5633280/>.

7. LAGRÉZE, W., SCHAEFFEL, F. 2017. Preventing Myopia. In Deutsches Arzteblatt international, vol. 114, pp. 575 – 580 [cit. 2020-03-19]. 
 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5615392/>.

8. LINDBLAND, B., HÅKANSSON, N., WOLK, A. 2014. Smoking Cessation and the Risk of Cataract: A Prospective Cohort Study of Cataract Extraction Among Men. 
In JAMA Ophthalmolology. vol. 132, pp. 253 – 257 [cit. 2020-03-21]. <https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/1795194>. 

9. MERLE, B., SILVER, R., ROSNER, B. et al. 2016. Dietary folate, B vitamins, genetic susceptibility and progression to advanced nonexudative age-related ma-
cular degeneration with geographic atrophy: a prospective cohort study. In The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 103, pp. 1135 – 1144 [cit. 2020-03-11]. 
<https://academic.oup.com/ajcn/article/103/4/1135/4662885?searchresult=1#110160534> 

10. PROKOFYEVA, E., WEGENER, A., ZRENNER, E. 2013. Cataract prevalence and prevention in Europe: a literature review. In Acta Ophthalmologica [on-line], vol. 
91, pp. 395 – 405 [cit. 2020-03-20]. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1755-3768.2012.02444.x>. 

11. QIAN-YU, Z., SHAN-SHAN, W., PEI-LIN, L. et al. 2016. Overweight, Obesity, and Risk of Age-Related Macular Degeneration. In Investigative Ophthalmology 
& Visual Science, vol. 57, pp. 1276 – 1283 [cit. 2020-02-16].       <http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2505553>.

12. SEDDON, J. 2017. Macular Degeneration Epidemiology: Nature-Nurture, Lifestyle Factors, Genetic Risk, and Gene-Environment Interactions – The Weisenfeld 
Award Lecture. In Investigative Ophthalmology & Visual Science, vol. 58, [cit. 2020-03-10]. <https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2668155>. 

13. SHAW, P., STILES, T., DOUGLAS, C. et al. 2016. Oxidative stress, innate immunity, and age-related macular degeneration. In AIMS Molecular Science, vol. 3, no. 
2, pp. 196 – 221 [cit. 2020-02-17]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4882104/>.

14. SIN, H., LIU, D., LAM, D. 2013. Lifestyle modification, nutritional and vitamins supplements for age‐related macular degeneration. In Acta Ophthalmologica, 
vol. 91, pp. 6 – 11 [cit. 2020-03-11]. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1755-3768.2011.02357.x>. 

15. THEOPHANOUS, CH., MODITAHEDI, B., BATECH, M. et al. 2018. Myopia prevalence and risk factors in children. In Clinical Ophthalmology, vol. 12, pp.   1581 
– 1587 [cit. 2020-03-19]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6120514/>.

16. VELILLA, S., GARCIA-MEDINA, J., GARCIA-LAYANA, A. et al. 2013. Smoking and Age-Related Macular Degeneration: Review and Update. In Journal of oph-
thalmology, [cit. 2020-03-05]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3866712/>. 

17. Zdravé oči už v škôlke. 2020. In Zdravé oči v škôlke, [cit. 2020-03-24]. <https://zdraveocivskolke.sk/index.php>.
Práca bola riešená v rámci projektu APVV-19-0598, VEGA 1/0159/21.



101

  HODNOTENIE ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETROV – ZDRAVOTNO-NUTRIČNÝCH  
 UKAZOVATEĽOV U STREDOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV

 Katarína Fatrcová-Šramková, Gréta Bolyóová 
 Ústav výživy a genomiky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
 
Abstrakt

Cieľom práce bolo zhodnotiť vybrané parametre so zameraním na zdravotno-nutričné ukazovatele u študentov stredných škôl. 
Vyhodnotili sme merania antropometrických parametrov ako hmotnosť, telesná výška, BMI – index telesnej hmotnosti použitím 
percentilových rastových grafov. Telesnú kompozíciu – podiel telesného tuku sme merali na princípe bioelektrickej impedančnej 
analýzy. Súbor vyšetrovaných osôb tvorilo 143 študentov vo veku 15 – 17 rokov (69 chlapcov a 74 dievčat). Stredné, optimálne 
hodnoty telesnej hmotnosti malo 51 % súboru. Vysoké/extrémne vysoké hodnoty hmotnosti malo 36,2 % chlapcov a 20,3 % 
dievčat. Naopak extrémne nízke/nízke hodnoty malo 31,1 % dievčat a 10,1 % chlapcov. Nadhmotnosti, BMI v pásme 90. – 97. 
percentil zodpovedalo 10,8 % dievčat, 11,6 % chlapcov, 11,2 % súboru. Obezitu, BMI nad 97. percentilom malo 2,7 % dievčat, 
5,8 % chlapcov, 4,2 % súboru. Vysoké hodnoty telesného tuku malo 29,4 % študentov, nízke 28 %. Viac dievčat ako chlapcov 
zodpovedalo normálnym hodnotám (47,3 % a 37,7 %). Je potrebné vyvíjať snahu o udržiavanie optimálnych hodnôt vyšetrovaných 
parametrov v priebehu života vrátane obdobia adolescencie.

Kľúčové slová: študenti, antropometrické parametre, BMI, telesný tuk

Úvod

V posledných rokoch sa zvyšuje prevalencia rizikových hodnôt parametrov BMI, telesného tuku v detskom a adolescentnom 
veku. Zvýšené rizikové hodnoty viacerých hodnotených parametrov poukazujú na výskyt nadhmotnosti a obezity, ktoré sú úzko 
spojené s inými život ohrozujúcimi systémovými chorobami. 

Cieľom práce bolo zhodnotiť vybrané parametre so zameraním na zdravotno-nutričné ukazovatele u študentov stredných škôl.

Materiál  a metodika

Parametre antropometrie a telesného zloženia sme zisťovali a hodnotili z vyšetrení 143 študentov zo stredných škôl v Nitre, 
z ktorých bolo 74 dievčat a 69 chlapcov (51,7 % a 48,3 %) vo veku 15 – 17 rokov (priemerný vek 16,2 ± 0,6 rokov, medián aj 
modus 16,0 rokov). Vekové zloženie súboru je uvedené v tabuľke 1. 

Vyšetrované parametre sme porovnali medzi skupinami podľa pohlavia – medzi dievčatami a chlapcami. Telesnú hmotnosť 
sme merali použitím váhy Tanita (Tanita Corporation, Tokyo, Japan), telesnú výšku výškomerom (Ultrasound Height Measuring 
Unit MZ10020) (ADE GmbH&Co, Hamburg, Germany), obvod pásu a bokov pásovým meradlom. Na základe údajov o telesnej 
výške a hmotnosti sme vypočítali index telesnej hmotnosti. Z obvodu pása a bokov sme vypočítali index centrality, pomer pás/
boky (WHR; waist to hip ratio). Telesnú kompozíciu – podiel telesného tuku v absolútnom aj relatívnom vyjadrení (%, kg) sme 
analyzovali a hodnotili pomocou prístrojového zariadenia Bodystat Quadscan 4000 (Bodystat Ltd, Doubles, Isle of Man, UK) na 
princípe bioelektrickej impedančnej analýzy (BIA). Analyzovaný podiel telesného tuku (%) sme vyhodnotili v 3 kategóriách pre 
dievčatá a chlapcov vo veku 10 - 17 rokov: nízky, normálny, vysoký.
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Na hodnotenie telesnej hmotnosti, výšky a vypočítaného BMI sme použili percentilové rastové grafy (Ševčíková et al., 
2004; Kovács et al., 2008; Regecová et al., 2014). Pásmo širšej normy je vymedzené 3. - 97. percentilom. Pásmo medzi 25. - 75.  
percentilom je pásmom stredných hodnôt, úplne priemernou hodnotou je 50. percentil. Nad 75. percentilom sú probandi  
s vyššou hodnotou, nad 90. percentilom s vysokou hodnotou a nad 97. percentilom s extrémne vysokou hodnotou. Naopak pod 
25. percentilom sú hodnoty nižšie, pod 10. percentilom veľmi nízke a pod 3. percentilom extrémne nízke. 

BMI sme tak posudzovali v súlade s Národnými štandardami BMI nasledovne: > 90. percentil nadhmotnosť, > 97. percentil 
obezita; hodnoty  10. percentil podhmotnosť,  3. percentil extrémna podhmotnosť (asténia). Testovali sme štatistickú 
významnosť rozdielov medzi skupinami študentov chí-kvadrát testom. 

V súbore boli z hľadiska veku (tab. 1) najviac zastúpení 16-roční účastníci. V skupine chlapcov bolo štatisticky významne viac 
starších 17-ročných probandov (44,9 %, o 27,3 % viac ako u dievčat). V zastúpení ostatných vekových kategórií neboli preukazné 
rozdiely medzi dievčatami a chlapcami.

Tab. 1 Vekové zloženie súboru

Výsledky a diskusia

Telesná hmotnosť je veľmi variabilný parameter, ktorý ovplyvňujú stravovacie návyky, telesná aktivita, životný štýl a ďalšie 
faktory. Namerané údaje v súbore boli pre obe pohlavia v priemere 63,3 kg. Priemerné hodnoty vyšetrovaných parametrov  
v súbore uvádza tab. 2.

Tab. 2 Vyšetrované parametre

SD (standard deviation) – smerodajná odchýlka; BMI – index telesnej hmotnosti (body mass index); WHR pomer pás/boky 
(waist to hip ratio)

Pri hodnotení telesnej hmotnosti bolo najfrekventovanejšie zastúpenie hodnôt v pásme 4 u dievčat, v pásme 6 a 7 u chlapcov 
(tab. 3), v pásme 4 a 6 v celom súbore (tab. 5).
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Tab. 3 Hodnotenie telesnej hmotnosti v skupinách

                 *priemerné

Pod 25. percentilom, dopásma veľmi nízkych až nízkych hodnôt (tab. 4) sme zaradili viac dievčat (31,1 % dievčat a 10,1 % 
chlapcov). Stredné hodnoty sme namerali u viac chlapcov (53,6 %) a do pásma s vysokými až veľmi vysokými hodnotami nad 
75. percentilom patrilo viac chlapcov (36,2 %). 

Hodnotením telesnej hmotnosti (tab. 4) sme potvrdili štatisticky významné rozdiely (p  0,05) medzi dievčatami a chlapcami 
len v prípade zastúpenia veľmi nízkych/nízkych hodnôt ( 25. percentil). Uvedené hodnoty sa vyskytovali preukazne u viac 
dievčat ako chlapcov, vyznačovala sa nimi takmer tretina dievčat (31,1 %) a o 21 % menej chlapcov. V zastúpení ostatných 
kategórií podľa telesnej hmotnosti neboli preukazné rozdiely.

Tab. 4 Súhrnné hodnotenie telesnej hmotnosti v skupinách
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Tab. 5 Hodnotenie telesnej hmotnosti v súbore

                                                                                                                                                                                                               *priemerné

V súbore študentov mala veľmi nízke resp. nízke hodnoty telesnej hmotnosti (tab. 6) viac ako pätina (21 %) probandov, do pásma 
25.- 75. percentilu spadala najviac - viac ako polovica účastníkov (51 %) a 28 % probandov sme zaradili do percentilového 
pásma nad 75. percentilom. 

Hodnoty hmotnosti nad 90. percentilom malo 8,2 % dievčat, 11,5 % chlapcov, 9,8 % súboru. Pásmu 90. – 97. percentil zodpovedalo 
podľa hmotnosti 6,8 % dievčat, 4,3 % chlapcov, 5,6 % súboru. Hmotnosť nad 97. percentilom malo 1,4 % dievčat, 7,2 % chlapcov, 
4,2 % súboru (tab. 3, 5). 

Tab. 6 Hodnotenie telesnej hmotnosti v skupine

Pri hodnotách telesnej výšky sme pozorovali značnú variabilitu. V súbore sme zistili hodnotu telesnej výšky v priemere 172 cm, 
u dievčat 164 cm a u chlapcov 179 cm (tab. 2). 

Veľmi nízke hodnoty telesnej výšky mali tri dievčatá (1 %) a ani jeden chlapec, kým veľmi vysoké hodnoty dve dievčatá a jeden 
chlapec (tab. 7). Priemerné hodnoty (zodpovedajúce 50. percentilu) mali tri dievčatá (4,1 %) a dvaja chlapci (2,9 %). 
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Tab. 7 Hodnotenie telesnej výšky v skupinách

          *priemerné

Veľmi nízke až nízke hodnoty telesnej výšky malo viac dievčat ako chlapcov (tab. 8), stredné, optimálne hodnoty 45,9 % dievčat  
a 56,5 % chlapcov a vysoké hodnoty viac chlapcov ako dievčat, pričom neboli zistené štatisticky významné rozdiely medzi 
dievčatami a chlapcami.

Tab. 8 Súhrnné hodnotenie telesnej výšky v skupinách  

Najviac zastúpené percentilové pásmo bolo pri hodnotení telesnej výšky 51. - 75. percentil, do ktorého patrilo 25,9 % študentov 
(tab. 9) a pri súhrnnom hodnotení zlúčených pásiem to bolo stredné pásmo (25. - 75. percentil) v prípade 51 % vyšetrených 
študentov (tab. 10). 
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Tab. 9 Hodnotenie telesnej výšky v súbore

          *priemerné

Tab. 10 Súhrnné hodnotenie telesnej výšky v súbore

Podľa klasifikácie BMI a percentilových grafov väčšina dievčat patrila do pásma stredných hodnôt 25. - 75. percentil v prípade 
40,5 % dievčat a 52,2 % chlapcov. Vysoké a veľmi vysoké hodnoty malo 28,4 % dievčat a 33,3 % chlapcov (tab. 11, 12). 

Tab. 11 Hodnotenie indexu telesnej hmotnosti v skupinách

          *priemerné
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Tab. 12 Súhrnné hodnotenie indexu telesnej hmotnnosti v skupinách

Pri posudzovaní BMI probandi najviac zastúpili stredné hodnoty a najmä 25. - 49. pásmo (tab. 13). Najmenej zastúpené bolo  
1. pásmo s veľmi nízkymi hodnotami BMI, pásmo priemerných hodnôt nebolo v súbore zastúpené.

Tab. 13 Hodnotnie indexu telesnej hmostnosti v súbore

          *priemerné

Sumarizáciou hodnôt BMI (tab. 14) sme zistili, že takmer štvrtina (23,1 %) meraných účastníkov malo veľmi nízke až nízke hod-
noty BMI. Najviac zastúpený bol 25. -75. percentil so strednými hodnotami BMI u takmer polovice súboru (46,2 %). Vysoké až 
veľmi vysoké hodnoty BMI sme pozorovali u takmer tretiny (30,8 %) študentov. V prípade hodnotenia indexu telesnej hmotnosti 
neboli štatisticky významné rozdiely medzi dievčatami a chlapcami.

Hodnoty BMI nad 90. percentilom malo 13,5 % dievčat, 17,4 % chlapcov, 15,4 % súboru. Pásmu 90. – 97. percentil zodpovedalo 
podľa BMI 10,8 % dievčat, 11,6 % chlapcov, 11,2 % súboru. BMI nad 97. percentilom malo 2,7 % dievčat, 5,8 % chlapcov, 4,2 % 
súboru (tab. 11, 13). 
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Tab. 14 Súhrnné hodnotenie indexu telesnej hmotnosti v súbore

Použitím metódy BIA sme zistili telesnú kompozíciu študentov, podiel telesného tuku. Na základe vyšetrenia telesného tuku 
bola u oboch pohlaví najviac zastúpená normálna hodnota (47,3 % dievčat a 37,7 % chlapcov; 42,7 % súboru) (tab. 15).  Nízke 
hodnoty tuku v tele malo 28 % probandov a vysoké hodnoty 29,4 %. V zastúpení kategórií podľa telesného tuku neboli štatisticky 
významné rozdiely medzi dievčatami a chlapcami.

 Tab. 15 Hodnoty telesného tuku

Podľa Kollárovej et al. (2013) sa nárast obezity vo veku 14 – 21 rokov 2- až 3-násobne zvýšil za posledných 10 rokov, čo uvádza 
štúdia 2739 probandov. Do projektu „Rešpekt pre zdravie - Efektívna podpora kardio-metabolického zdravia v prostredí stredných 
škôl v Bratislavskom kraji“ bolo zapojených viacero stredných škôl. Na základe telesného tuku bolo obéznych 18,18 % mužov, 
nadhmotnosť malo 17,76 % mužov. Obéznych žien bolo až 25,31 %, nadhmotnosť malo 27,4 % žien. Percentuálne zastúpenie 
chlapcov a dievčat s obezitou je podľa štandardných kritérií z 2001 2,5- resp. 2,8-krát vyššie ako očakávané 3 %. Keďže normy 
z roku 2001 vychádzajú z reálnej situácie v danom čase, výsledky naznačujú, že za posledné desaťročie prevalencia obezity  
u oboch pohlaví niekoľkonásobne vzrástla. Tieto zistenia korešpondujú s vývojom prevalencie detskej obezity v ČR. Hodnotenie 
podľa percenta telesného tuku sa výrazne odlišovalo od kritérií založených na BMI. Z 884 žien, ktoré mali podľa kritérií z roku 
2001 normálnu hmotnosť, malo podľa percenta tuku 321 nadhmotnosť a 124 dokonca obezitu. Medzi 1077 mužmi, zaradenými 
podľa noriem z roku 2001 do kategórie normálnej hmotnosti, bolo 200 takých, ktorí mali na základe percenta telesného tuku 
nadhmotnosť a 45 obezitu. 

Štúdia zameraná na žiakov základných škôl v Bratislave-Petržalke poukazuje na ešte vyššiu prevalenciu obezity aj nadhmotnosti 
v mladšej vekovej skupine. Medzi dievčatmi bolo až 6 % obéznych a 16 % s nadhmotnosťou, z chlapcov malo 8 % obezitu a 23 % 
nadhmotnosť.

Výsledky štúdie „Rešpekt pre zdravie“ poukazujú na to, že bez ohľadu na vybrané kritériá je prevalencia nadhmotnosti a obezity 
v populácii bratislavských stredoškolských študentov alarmujúco vysoká, rovnako u chlapcov aj u dievčat. Projekt sa realizoval  
s cieľom zlepšiť podporu zdravia a prevenciu chronických ochorení súčasne u troch dôležitých cieľových skupín: detí, ich rodičov 
a učiteľov (Kollárová et al., 2013).
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Cieľom ďalšieho výskumu (Tichá, 2019) bolo zistiť prevalenciu nadváhy a obezity u slovenských detí v rámci WHO projektu COSI 
(Childhood Obesity Surveillance Initiative) a porovnať dáta s údajmi celoštátneho antropometrického prieskumu z roku 2011  
a okolitých európskych krajín. Súbor tvorilo 2795 detí (1402 chlapcov a 1393 dievčat), čo podľa evidencie obyvateľstva Štatistického 
úradu SR predstavovalo 4,9 % všetkých rovesníkov žijúcich v danom období na území Slovenska (57 040), pričom približne 
polovica z nich bývala na vidieku. Z uvedenej kohorty pochádzalo 1525 (54,6 %) detí z vidieka a 1270 (45,4 %) z miest. Všetky 
merania sa uskutočnili od novembra 2015 do konca januára 2016. U chlapcov bola prevalencia nadhmotnosti podľa WHO, IOTF, 
resp. národných kritérií 17,1 %, 13,8 %, 9,9 % a prevalencia obezity 14,8 %, 8,8 %, 8,8 %. Prevalencia nadhmotnosti u dievčat 
bola 15,1 %, 12,6 %, 7,5 % a obezity 11,1 %, 8,1 %, resp. 9,5 %. Kým podľa IOTF neboli významné rozdiely medzi chlapcami 
a dievčatami, pri aplikácií limitov BMI podľa WHO bol výskyt obezity systematicky vyšší u chlapcov a dosiahol až dvojnásobok 
prevalencie podľa IOTF. Bez ohľadu na výber kritérií, podiel obéznych detí na Slovensku zodpovedal priemeru krajín hodnotených 
v rámci COSI, podiel obéznych detí v ČR bol nižší. Najvyšší výskyt obezity zaznamenali v Nitrianskom kraji (12,3 %, p < 0,04). 
Celkový podiel obéznych detí na Slovensku sa od roku 2011 nezmenil a predstavoval dvojnásobok stavu zisteného v roku 2001 
(Tichá, 2019). V tom, že bol vyšší výskyt obezity u chlapcov, sa naše zistenia zhodujú. 

Podľa predchádzajúcich štúdií výsledky výskumov dávajú do povedomia zvyšujúci sa výskyt obezity a nadhmotnosti u detí 
a adolescentov. Výsledky sú alarmujúce a poukazujú na potrebu zmeny životného štýlu a stravovania nielen u detí, ale aj  
u ich rodičov a pedagógov v školskom prostredí. Potrebná je aj adekvátna podpora zdravia zo strany lekárov počas preventívnej 
prehliadky, ktorú absolvujú študenti v tomto veku. Pre zistenie chorôb v počiatočných štádiách má veľký význam aj dôkladné 
vyšetrenie lekárom a získanie biologického materiálu študenta, pre určenie správnych krokov v prípade zistenia komplikácie. 
Prítomnosť nadhmotnosti alebo obezity v adolescentom veku končí často obezitou a aj v mladom dospelom veku treba situáciu 
včas podchytiť, anticipovať. 

Z porovnania zistených údajov BMI s údajmi zo štúdie „Triedenie hodnôt indexu telesnej hmotnosti u detí a adolescentov v roku 
2001 – 2011“ môžeme potvrdiť, že počet detí a adolescentov s vyššími hodnotami BMI stúpa. Stredné hodnoty boli zastúpené 
75 - 70 % a počet detí s vyššími hodnotami stúpol z 20 % na 40 %, čo potvrdzuje zhoršenie pohybovej aktivity a stravovacích 
návykov študentov za posledných 10 rokov. Obdobný vývoj situácie sa môže prejaviť chorobami pohybového aparátu, či inými 
systémovými ochoreniami. Nízke hodnoty sú tiež viac zastúpené v súčasnosti a to u 30 % študentov, kým počas štúdie v rokoch 
2001 - 2011 ich bolo len 10 %, čo môže mať za následky malnutrície, poruchy vývoja, psychické ochorenia s dopadom na poru-
chu stravovania (Regecová et al., 2014). 

Vysoké hodnoty BMI resp. telesného tuku v detskom/adolescentom veku môžu mať nepriaznivé následky, pokiaľ sa nezačne 
stav včas riešiť. 

Záver

Je potrebné neustále vyvíjať snahu o udržiavanie optimálnych hodnôt vyšetrovaných parametrov v priebehu života vrátane 
obdobia adolescencie, aby sa predchádzalo možným zdravotným problémom, ktoré sú často dlhodobo asymptomatické a tak 
neriešené včas, kedy je ešte stav jedinca reverzibilný.
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