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ZDRAVOTNICKÁ DOPORUČENÍ PRO VÝBĚR POTRAVIN K PREVENCI A LÉČBĚ
CHRONICKÝCH NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Petr Tláskal

FN Motol, Společnost pro výživu

Abstrakt
Výživa se významně podílí na zdraví jednotlivce i celé společnosti. Podle WHO patří mezi hlavní faktory, které ovlivňuji stav
lidského zdraví hypertenze, kterou často doprovází vysoký příjem kuchyňské soli, porucha lipidového spektra propojená s nevyváženou konzumací tuků, obezita spojená s nadměrným příjmem energie, vysokou konzumací cukrů, omezenou
konzumací vlákniny ze zeleniny a ovoce či jiných zdrojů. Významnou součástí prevence i léčby chronických neinfekčních
onemocnění tvoří výměna informací mezi odborníky a laickou veřejností. Garantem odbornosti informací je Společnost pro výživu
(www.vyzivaspol.cz), která v rámci odborných studií vydává výživová doporučení pro obyvatelstvo. Výsledky nutričních studií
i praktické aspekty výskytu výše uvedených onemocnění však ukazují, že všechny informace, včetně údajů na obalech potravin
o jejich složení nejsou dostatečně účinné. Ukazuje se, že nutriční gramotnost obyvatel v rámci výběru potravin je potřebné posílit
ještě dalšími způsoby. V západní části zemí EU se začíná šířit pětistupňové semaforové (od zelené do červené barvy) označení
potravin Nutri-score. Širší zavedení tohoto označení se diskutuje v odborné veřejnosti i na státní úrovni.
Nutri-Score představuje názorné a tím i jednoduché řešení především pro informaci k prevenci a léčbě většiny chronických
neinfekčních onemocnění a takto by měl být i jeho význam vysvětlován. Samozřejmě nevystihuje a nemůže vystihovat všechny
problematické aspekty výživy, kde každá nutriční složka má svůj určitý význam. Výživová doporučení „Zdravé třináctky“ tak toto
skóre vhodně doplňují.
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STRATEGIE BEZPEČNOSTI POTRAVIN A VÝŽIVY 2030:
VÝŽIVA A INDIVIDUÁLNÍ SPOTŘEBA POTRAVIN V ČR
Jiří Ruprich, Irena Řehůřková, Marcela Dofková, Jitka Bláhová
Úvodem
V roce 2021 byla publikována “Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030“ (usnesení vlády ČR č. 323/21). Strategie vznikla
ve spolupráci Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. V roce 2021 byl rozpracován „Akční plán realizace“.
Součástí akčního plánu byl také tzv. „Strategický cíl 2“ věnovaný výživě. Daný strategický cíl je prioritně zaměřen na správnou
výživu podporující zdraví populace a vybraných rizikových skupin obyvatelstva se zvýšením efektivnosti podpory a ochrany
zdraví, zdravotní osvěty a prevence nemocí. „Strategický cíl 2: výživa“, zahrnuje 4 kapitoly: 1. Vytvoření prostředí pro zdravou
výživu, 2. Podpora zdravé výživy v průběhu celého života, 3. Posílení zdravotnických systémů na podporu zdravé výživy,
4. Dohled, monitorování a hodnocení. Čtvrtá kapitola obsahuje bod 4.2: Průzkumy spotřeby potravin a příjmu živin, tzn. monitoring
individuální spotřeby potravin a příjmu živin (pod gescí MZ ČR). Na základě tohoto úkolu byl v jarních měsících schválen plán
realizovat novou národní studii „individuální spotřeby potravin v ČR“. Po 20 letech se znovu popíše chování populace a detailní
spotřeby potravin. V průběhu léta MZ ČR alokovalo prostředky na novou studii, svěřilo ji SZÚ a využít tak zkušeností Centra
zdraví, výživy a potravin (CZVP) z poslední odpovídající studie individuální spotřeby potravin (SISP 04). Bezprostředně se začala
technická příprava realizace studie a výběrového řízení na spolupracující organizaci. Výběrové řízení by se mělo uskutečnit
v průběhu podzimu a vítězná agentura, po řádné přípravě v kooperaci s CZVP, může začít sběr dat.
Stručný popis projektu zadání „Národní individuální spotřeby potravin v ČR“ (NISP 2024)
Cílem projektu je epidemiologický popis diety populace ČR pro hodnocení zdravotních rizik, nutriční doporučení a správní úkony
pro státní kontrolní systém pro potraviny. Studie zahrnuje socio-ekonomické determinanty individuální spotřeby potravin.
Struktura spotřeby potravin pro oficiální hodnocení rizika představuje rozsah asi 500 – 1000 položek („jak jezeno“).
Je třeba popsat jednotlivé populační skupiny, které jsou definované podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)
a předchozích projektů, které jsme prováděli v posledních zhruba 30 letech. Pro výběrové šetření je stanoven zhruba počet
2500 respondentů.
Metoda „opakovaný record“
Metoda šetření byla z mnoha důvodů a hledisek (proveditelnost) vybrána metoda tzv. „record“. Je to v současné době optimální
varianta z hlediska komunikace s respondenty a možnosti popisu jimi spotřebovaných potravin. Na trhu je minimálně přes
30 000 druhů potravin a neustále se mění. V Evropě se odhaduje, že na trhu je asi okolo 2 milionů druhů potravin (značek).
Statistické údaje, samozřejmě, budou odrážet demografické údaje v současnosti tak, jak je v současnosti popisuje ČSÚ. Tabulka
odhaduje počty respondentů, jejichž údaje o spotřebě jimi konzumovaných potravin se musí posbírat v rámci studie.
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Provedení studie
Výběrový vzorek v každé z definovaných populačních skupin obyvatelstva ČR by měl být reprezentativní z hlediska pohlaví
a věku. Dále by mělo být respektováno rozložení populace v ČR, pokud se týká krajů a velikosti sídel. Studie se bude realizovat
metodou záznamu („record“) ve 2 na sobě nezávislých dnech. Časový interval mezi oběma záznamy bude minimálně 2 týdny,
ideálně 2-3 týdny. Respondenti budou zaznamenávat všechny potraviny, nápoje a doplňky stravy zkonzumované od 0:00 do 24:00
daného dne. Uvedená metoda se použije ve všech sledovaných populačních skupinách (u dětí by záznam vedli rodiče).
Záznam se bude provádět do „papírového dotazníku“ – záznamového archu (PAPI). Výsledky se samozřejmě budou přepisovat
do softwaru, ve kterém se budou jednotlivé potraviny kódovat podle EFSA systému pro Evropu. Sběr dat bude třeba rovnoměrně
rozložit do celého roku (tj. všech 12 měsíců) a všech dnů v týdnu, pro zajištění validních dat o spotřebě potravin v populaci. Počítá
se i s finanční odměnou pro respondenty, pokud vyplní oba dotazníky.
Certifikovaná agentura bude sbírat data v ČR
Přípravu metodiky výběru reprezentativního souboru respondentů v uvedených populačních skupinách a scénáře náboru
respondentů bude mít na starosti certifikovaná agentura. Součástí bude příprava vzorkovacího kalendáře (přesné termíny
záznamu stravování). Nábor respondentů – včetně záznamu bude součástí tzv. „response rate“ a ideálně charakteristiky osob
odmítajících účast. Agentura ve spolupráci se SZÚ provede trénink tazatelů a pilotní studie a tisk materiálů. Distribuci materiálů
(dotazníky pro záznam, atlasy porcí potravin a dalších pomůcek) které dodá SZÚ, respondentům zajistí vybraná agentura. Práce
agentury spočívá také v instruktáži respondentů, vedení potřebných záznamů a dalších informací. Součástí je také vyplacení
přiměřené odměny respondentům. Počítá se s průběžnou kontrolou kvality ve všech fázích práce.
Dotazníky budou zpracovány do databáze
Dotazníky budou zpracovávat nutriční odborníci na SZÚ - CZVP. Záznamy budou formalizovány do strukturované databáze s kódy
podle systému EFSA. Následně se jednotlivé potraviny budou agregovat do skupin, budou zhodnoceny nutriční parametry. Tato
práce je zásadní pro hodnocení zdravotních rizik.
Závěrečná zpráva studie
Podobně jako při studii, která proběhla v roce 2003/2004 (SISP 04) vzniknou tabulky hodnot a popis souboru. Závěrečná zpráva
bude zveřejněna v roce 2026.
Literatura u autora.
Poděkování:
Tato práce je podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ, 75010330).

8

MONITORING PLÍSNÍ V POTRAVINÁCH V ČR V LETECH 2020-2021
Vladimír Ostrý, Veronika Kýrová, Marcela Dofková, Jitka Bláhová, Irena Řehůřková, Jiří Ruprich
Státní zdravotní ústav Praha – Centrum zdraví, výživy a potravin (SZÚ – CZVP)

Úvod
Ve dvouletém monitorovacím období v letech 2020–2021 byla znovu realizována substudie „Toxinogenní plísně a potraviny“
v rámci studie „HYGIMON“. Specializované mykologické vyšetření bylo zaměřeno zejména na popis a charakterizaci nebezpečí
výskytu toxinogenních vláknitých mikroskopických hub (dále toxinogenních plísní) významných producentů mykotoxinů
(aflatoxinů, ochratoxinu A a citrininu) ve vybraných potravinách.
Substudie „Toxinogenní plísně a potraviny“ bezprostředně reaguje také na skutečnost, že v ČR nejsou aktuální data o míře
kvalitativní a kvantitativní kontaminace potravin plísněmi a ucelená spolehlivá data o výskytu toxinogenních plísní producentů aflatoxinů, ochratoxinu A a citrininu v potravinách. A to za alarmující situace, kdy dochází k aktuální změně klimatu
a ke globálnímu oteplování a možnému ovlivnění výskytu toxinogenních plísní a mykotoxinů v potravinách.
Přístup ke skupinovému výběru potravin z hlediska výskytu plísní/toxinogenních plísní byl proveden následovně:
1. Potraviny (např. pepř černý, rozinky), kde se vyskytují plísně/toxinogenní plísně téměř vždy i při dodržení zásad správné
zemědělské praxe (GAP), správné technologické praxe (GTP), správné hygienické praxe (GHP) a funkčního systému HACCP
(technologicky neovlivnitelné pozadí). Naopak v případě, že plísně nejsou v potravině přítomny je důvodné podezření,
že došlo k použití např. technologie radiačního ošetření nebo fumigace.
2. Potraviny (např. výživa kojenecká mléčná), kde by se při dodržení zásad GTP, GHP a funkčního systému HACCP plísně neměly
ani v minimálním množství vyskytovat. V případě jejich výskytu, který je závažný, došlo k hrubému porušení GTP, GHP
a systému HACCP.
3. Potraviny (např. chléb), kde by se při dodržení zásad GTP, GHP a funkčního systému HACCP plísně měly vyskytovat
v minimálním množství. Jejich výskyt souvisí s kontaminací potraviny během manipulace v pekárně, distribuce z pekárny,
manipulace a prodeje v obchodní síti.
4. Potraviny s kulturními plísněmi (např. sýry camembertského a roquefortského typu) kde by se při dodržení zásad GTP, GHP
a funkčního systému HACCP kontaminující plísně neměly vyskytovat. V případě výskytu kontaminace došlo k porušení GTP,
GHP a systému HACCP.
Získaná data studie („HYGIMON“) a vyhodnocení výskytu toxinogenních plísní v potravinách jsou prvním předpokladem
pro možnou realizaci recentního hodnocení dietární expozice a charakterizaci zdravotního rizika toxinogenních plísní izolovaných
z potravin v ČR.
Odběr vzorků
V osmi odběrových termínech bylo odebráno 38 druhů komodit na 12 odběrových místech v ČR, což představuje celkem
456 vzorků potravin.
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Tab.: Přehled odebraných druhů potravin

Použitá metodika
Mykologická analýza (kvantitativní a kvalitativní stanovení toxinogenních plísní v potravinách) byla prováděna podle platných
technických norem a doporučení Mezinárodní komise mykologie potravin (ICFM) k použití diagnostických živných půd
pro identifikaci toxinogenních plísní. Metody použité ve studii byly validovány. Zkoušky jsou akreditovány u Českého institutu
pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Metody jsou zpracovány do formy Standardních operačních postupů
(SOP). Při mykologické práci je používán certifikovaný referenční materiál a laboratoř se pravidelně úspěšně účastní mezinárodních
mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (Fapas® Fepas scheme, Fera, UK).
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Výskyt toxinogenních plísní byl pro potřebu hodnocení kontaminace potravin charakterizován stanovením celkového počtu
plísní (KTJ/g) a indexem kontaminace (Ik), tzn. poměrem počtu potenciálně toxinogenních plísní (KTJ/g) k celkovému počtu
plísní (KTJ/g). Jedná se o původní pomocný ukazatel, který byl zaveden pro potřeby studie. Index Ik nabývá hodnot 0 - 1.
Čím více se index blíží číslu 1, tím je kontaminace potravin toxinogenními plísněmi závažnější. Při indexu Ik = 1 se toxinogenní
plísně vyskytují v potravinách v monokultuře. V odborné literatuře se uvádí, že v monokultuře bývá mnohem vyšší produkce
mykotoxinů (např. aflatoxinů a ochratoxinu A) než ve směsné kultuře, kde se mohou uplatnit kompetitivní (ochranné) vztahy
mezi různými druhy plísní.
Technické normy:

Mykologická analýza (detekce a identifikace toxinogenních plísní metodou PCR) byla prováděna na základě relevantních informací a metodik získaných ze studií publikovaných ve vědeckých a odborných časopisech a knihách. Pro potřeby studie „HYGIMON“ v letech 2020–2021 byla vypracována a použita, v návaznosti na klasické mykologické vyšetření, metoda detekce plísní
Aspergillus flavus a A. parasiticus v rámci jejich rozlišení.
Interní metodiky pro molekulárně biologické metody:

Výsledky
U testovaných potravin byl stanoven celkový počet plísní (KTJ/g potraviny) a charakterizován jejich mykologický profil. Výskyt
sledovaných druhů toxinogenních plísní byl dále charakterizován indexem kontaminace (Ik), tzn. poměrem počtu potenciálně
toxinogenních plísní (KTJ/g) k celkovému počtu vláknitých mikroskopických hub (KTJ/g).
Byla získána frekvenční data o kvalitativním a kvantitativním výskytu toxinogenních plísní - producentů aflatoxinů a ochratoxinu
A ve vybraných potravinách v ČR. S využitím mykologického diagnostického média AFPA (Aspergillus flavus and A. parasiticus
agar) byla prokázána přítomnost 16 izolátů toxinogenních plísní Aspergillus flavus producentů aflatoxinů v 16 vzorcích,
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ze 120 vzorků (tj. 13 %) uvedených typů potravin: černý čaj, polohrubá mouka, těstoviny, rýže, ovocný čaj, pepř, listové těsto,
vlašské ořechy, hrách a dětská kaše. Druhová identifikace izolátů potenciálně toxinogenní plísně Aspergillus flavus z A. sekce
Flavi byla nezávisle konfirmována metodou PCR. Dále byla prokázána přítomnost 75 izolátů potenciálně toxinogenních plísní
Aspergillus sekce Nigri producentů ochratoxinu A v 44 vzorcích (tj. 33 %) potravin: černý čaj, ovocný čaj, rozinky, vlašské ořechy,
paprika sladká, černý pepř a hrozny. Při detailním mykologickém vyšetření izolátů Aspergillus sekce Nigri bylo 71 izolátů identifikováno jako Aspergillus cf. niger a 4 izoláty jako Aspergillus cf. carbonarius. Druhová identifikace izolátů A. niger a Aspergillus
carbonarius byla nezávisle konfirmována metodou PCR.
Izoláty plísní jsou uchovány v 30% roztoku glycerolu v hlubokomrazícím boxu při teplotě – 74 oC k dalšímu výzkumnému využití.
Z dalších výstupů substudie „Toxinogenní plísně a potraviny“ vyplývají následující závěry:
•

Vysoká kontaminace plísněmi byla zjištěna v 6 vzorcích rozinek (50 %) v rozsahu 10-8,2·104 KTJ/g, v 8 vzorcích jablek
(67 %) v rozsahu 14-4,1·104 KTJ/g, v 8 vzorcích kmínu (67 %) v rozsahu 25-1,1·104 KTJ/g, v 12 vzorcích vlašských ořechů
(100 %) v rozsahu 32-7,4·103 KTJ/g, v 5 vzorcích hroznů (42 %) v rozsahu 10-4,8·103 KTJ/g, v 11 vzorcích ovocného čaje
(92 %) v rozsahu 10-3,5·103 KTJ/g, v 9 vzorcích sladké papriky (75 %) v rozsahu 45-6·103 KTJ/g, v 12 vzorcích černého
čaje (100 %) v rozsahu 20-2,3·103 KTJ/g, v 12 vzorcích hladké mouky (100 %) v rozsahu 25-6,8·103 KTJ/g, v 10 vzorcích
pšeničné krupice (83 %) v rozsahu 23-1,0·103 KTJ/g, a v 10 vzorcích polohrubé mouky (83 %) v rozsahu 10-1,0·103 KTJ/g.

•

Kontaminace plísněmi nebyla zjištěna v kojenecké mléčné výživě, kakau, džusu, sýru Eidam, trvanlivém tepelně opracovaném
salámu, trvanlivém fermentovaném salámu, celozrnném chlebu, pšenično-žitném chlebu, žitném chlebu, pšeničných
rohlících a vece. Všechny testované vzorky (100 %) byly pod mezí stanovitelnosti < 10 KTJ/g.

•

Nízká kontaminace plísněmi byla zjištěna v dalších analyzovaných potravinách.

Závěr
Substudie „Toxinogenní plísně a potraviny“ v rámci studie „HYGIMON“ bude realizována ve stejném designu i v dalším dvouletém
monitorovacím období v letech 2022–2023.
Nově bude molekulárně biologická diagnostika toxinogenních plísní v potravinách v návaznosti na klasickou mykologickou
diagnostiku zaměřena na identifikaci významných druhů rodu Penicillium (P. expansum, P. verrucosum, P. crustosum, P. commune).
Poděkování:
Tato práce je podpořena MZ ČR – RVO (Státní zdravotní ústav – SZÚ, 75010330).
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ŠETŘENÍ ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍ Z POTRAVIN
Zdeňka Shumová
„Zdraví“ – to je hlavní logo, které by mělo charakterizovat hygienické stanice. Bohužel v posledních letech se na hygienické
stanice přenáší úkoly, které ne vždy úplně se zdravím souvisí. Patří tam např. klamání v oblasti potravin (např. zda smetana
je opravdu smetana a není to rostlinná náhražka nebo zda se v restauraci čepuje určitý druh piva a nedochází k záměně)
či klamání v oblasti kosmetiky (např. napodobeniny parfémů). Právě šetření zdravotních obtíží z potravin by mělo být základním
kamenem hygieny výživy. Šetření hromadných alimentárních onemocnění by mělo vždy probíhat ve spolupráci s epidemiologem,
který provádí podrobné epidemiologického šetření postižených osob. Ke kvalitnímu provádění šetření zdravotních obtíží
potřebujeme odborně vyškolený personál se zdravotnickým vzděláním. Šetření hromadných onemocnění musí probíhat rychle,
bez zbytečného odkladu, aby nedošlo k dalšímu šíření onemocnění. Zde uvedu klasický příklad hromadného salmonelové
onemocnění, který jsme řešili v minulém období. Ale při šetření zdravotních obtíží z potravin se nemusí vždy jednat o infekční
onemocnění. Příčinou obtíží mohou být chemické látky, fyzikální znehodnocení potraviny či alergeny u citlivé populace. V této
souvislosti uvedu příklad šetření zdravotních obtíží po konzumaci kojeneckého mléka.
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VÝZNAM TUKOVÉ TKÁNĚ PRO UDRŽOVÁNÍ INTEGRITY A ROVNOVÁHY VNITŘNÍHO
PROSTŘEDÍ ORGANISMU A ZEJMÉNA PRO FUNKČNOST IMUNITY
Petr Šíma, 2Vladimír Bencko
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Vývoj názorů na problematiku tukové tkáně
Tradičně se na tukovou tkáň pohlíží jako na inertní masu sloužící pouze jako izolační vrstva, která chrání tělo před prochlazením
a vnitřní orgány před otřesy, a jako zásobárna energie v obdobích sníženého přísunu nutrice a hladovění.
Lidé dodnes v převažující většině a dokonce i někteří odborníci vnímají tukovou tkáň jako něco, co má negativní dopad na zdraví
člověka. Z čeho však pramenily tyto negativní názory? Byl to především vzrůst obezity za posledních několik desítek
let, a zvyšující se výskyt tzv. chronických onemocnění, které ji provázejí. Tento pohled na tukovou tkáň jako příčinu vzniku
kardiovaskulárních a dalších závažných nemocí vedoucích k těžkému porušení zdraví a předčasným úmrtím, které shrnujeme
pod pojmem metabolický syndrom, který byl poprvé zmíněn dr. Hermanem Hallerem v r. 1975 (Leonhardt et al. 1975), máme
zakořeněn hluboce pod kůží. Počet lidí, které metabolický syndrom postihuje, se na celém světě rychle zvyšuje, což se přisuzuje
tzv. westernizaci životního stylu (vzrůstající podíl městského obyvatelstva, nízký výdej energie následkem nedostatku pohybu
a vysoký příjem energie způsobený levnou, nekvalitní a vysokokalorickou průmyslově vyráběnou stravou). Tento nárůst
se projevuje především v hospodářsky vyspělých státech, ale v současnosti také v rozvojových zemích.
Tuková tkáň z pohledu evoluce
Z evolučního hlediska je však třeba si uvědomit, že všechny mnohobuněčné organismy si vyvinuly specializované buňky nebo
orgány k ukládání přebytečných živin především ve formě lipidů, protože lipidy mají vyšší kalorický oproti jiným živinám.
Například háďátko (Caenorhabditis elegans, Nematoda), mimochodem sloužící jako modelový organismus, jehož genom byl
sekvenován jako první eukaryotický mnohobuněčný organismus (The C. elegans Sequencing Consortium 1998) ukládá přebytečnou energii ve formě lipidů ve střevních buňkách (McKay et al. 2003), zatímco octomilky (Drosophila spp., Diptera, Insecta)
hromadí zásobní lipidy v tukovém tělese (Miller et al. 2002) a žraloci (Elasmobranchii) v játrech (Van Vleet et al. 1984).
Pro člověka jako Homo sapiens bylo hromadění energetických zásob ve formě bílé tukové podkožní tkáně evolučně výhodné, protože mu na rozdíl od ostatních primátů, kteří podkožní tuk nevytvářejí, usnadnilo překonat období nedostatku potravy
a adaptovat se na chlad, což umožnilo jeho adaptivní radiaci z tropů do krajin s chladným a studeným klimatem (Coppens 1994,
Cordain et al. 2005; Eaton 2006;). Lze nikoliv neprávem usuzovat, že se současné doby dožili generace těch, jejichž předkové
se díky svým genetickým předpokladům uměli vyrovnávat s výkyvy klimatu a nedostatkem potravy (Šíma et al. 2016).
Naše organismy, které se takto adaptovaly, však mají omezenou schopnost omezit skladování energie a zbavovat jejího příjmu.
Původní evoluční výhoda zakódovaná geneticky stala pro současný druh člověka Homo sapiens sapiens dnes nevýhodnou.
Neumíme se vyrovnat s civilizačně kulturním fenoménem, přejídáním a nedostatkem fyzické aktivity. Proto vzrůstá počet
obézních lidí a výskyt metabolického syndromu.
Jak se v historii dívali na obezitu, aneb historie dietetiky
Výskyt obezity lze vysledovat až do pravěku, což dokládají nálezy „venuší“ z období mladšího paleolitu (před 40 až 20 tisíci let).
Jejich postavy zůstaly dosud měřítkem ženské krásy u řady etnik a odtud rovněž pramenila obliba tereziánských tolarů
s vyobrazením rozložité rakouské císařovny jako platidla v Africe. Dodnes např. v Mauretánii se tloušťka u žen považuje za krásu
a podmínku vstupu do manželství.
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Vztah obezity a jejích doprovodných patogenních změn vyúsťujících v závažná onemocnění si byli vědomi už v antice. K triádě
možností jak léčit nemoci patřila tenkrát vedle chirurgie a předepisování léků také dietetika. Ta byla chápána šířeji,
neznamenala jen zdravou životosprávu v jídle, ale i ve způsobu života. Hippokrates z Kósu (460–370 př. n. l.) nazývaný Otec
medicíny doporučoval: „… zdraví sestává ze správného mísení tělních šťáv různých druhů, ... a medicína toho dosahuje vhodnou
dietou (η διαιτα)...“; A také si byl vědom důležitosti fyzické aktivity. Radil: „Potrava naše tělo naplňuje a fyzická aktivita vyprazdňuje, …výsledkem by měla být rovnováha mezi nimi, aby tělo zůstávalo ve stejném stavu jako na počátku, v dokonalém zdraví…“
Stejné radil proslulý aténský lékař Diokles z Karystu (asi 375–295 př. n. l.), považovaný za druhého Hippokrata (mimo jiné autor
prvního dochovaného herbáře). Rovněž Claudius Galénus (129–200/216 n. l.) pojednává ve svých traktátech De sanitate tuenda
– O ochraně zdraví, o správné výživě (např. Peri leptynúsés diaités – Redukční dieta).
Antická tradice, co se týče dietetiky, se přenesla i do středověku. Je zahrnuta např. v tzv. Salernských pravidlech zdraví z 12. stol.
(Regimen sanitatis Salernitatum, neboli De conservanda valetudine, či Flos medicinae). Obsahovala návody a pouční pro každý
den hlavně jak se stravovat. Pro zajímavost lze zde zmínit osobního lékaře Karla IV., mistra Havla ze Strahova (Magister
Gallus de Monte Sion), profesora medicíny a astronomie na právě založené Univerzitě Karlově, který ve svém Regimen sanitatis
ad Carolum imperatorem mimo jiné píše: „… zdrženlivost je lepší než všichni lékaři…“ nebo „… hostiny zabíjejí častěji
než meče…“ Zároveň doporučuje císaři dietetické recepty, které měly upevnit jeho zdraví a vést k dlouhověkosti. Jeho znalosti
jsou na onu dobu velmi moderní. Týkají se např. tehdy zcela neznámé disciplíny, hygieny komunálna. Mistr Havel ze Strahova
přikládá velkou důležitost zakládání zahrad a prostorných přímých ulic nutných pro řádné provětrávání města; údajně prosadil
svůj názor na to, kde a jak má být vybudováno Nové Město pražské.
Teprve počátkem novověku si lékaři začali uvědomovat významu hypertrofované tukové tkáně pro zdraví, resp. její spojitosti se
závažnými onemocněními, které dnes řadíme pod pojem metabolický syndrom. Termín „obezita“ pro přebujelou tukovou tkáň
byl poprvé použit v roce 1651 ve spisu N. Biggse Mataeotechnia medicinae praxeos. The vanity of the craft of physick.
Krátká historie vědeckých přístupů problematiky tukové tkáně a jejího vztahu ke zdraví
Jako vůbec historicky dochované první výzkumy vztahů mezi příjmem potravy a ztrátou exkrementy prováděl italský lékař
Santorio Santorio (1561-1636). Sestrojil „metabolické váhy“ známé jako „santoriánská židle“. Sám používal tuto židli denně
před jídlem a po jídle, před a po chození na záchod a před a po odpočinku, cvičení a dokonce po pohlavním styku po dobu
třiceti let. Nashromáždil na deset tisíc váhových záznamů také u svých pacientů a přátel, včetně Galilea Galileiho. Tato originální
měření publikoval v díle Ars de statica medicina (O měření v medicíně), které vyšlo v r. 1614 v Benátkách. Avšak souvislosti mezi obezitou a některými nemocemi si lékaři začali důkladněji všímat až o století později. Anglický lékař George Cheyne
(1671–1743) si povšimnul, že tlustí lidé trpí více dušností a depresemi, a jako první popsal příčinnou souvislost mezi nadměrnou
abdominální a mediastinální akumulací tukové tkáně a hypertenzí, aterosklerózou a syndromem spánkové apnoe. Italský lékař
Giovanni Battista Morgagni (1682–1771) považovaný za zakladatele patologické anatomie (uskutečnil na 600 pitev) poukázal
na patologické vztahy mezi chorobnými symptomy a délkou života. Jako první zaznamenal u pacientů vliv vnějších faktorů,
např. počasí nebo typu práce, kterou vykonávali, na vznik patologických příznaků a změn. Svá pozorování a studie shrnul
do rozsáhlého pojednání De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis libri quinque– (O sídlech a příčinách nemocí
anatomicky zjištěných knih pět), které vyšlo r. 1765 (Enzi et al. 2003).
Teprve od 30. let 19. stol. se datuje vědecká snaha shrnout společně se vyskytující metabolické poruchy pod sjednocující pojem.
Index tělesné hmotnosti (body mass index – BMI, tzv. Queteletův index) byl definován už r. 1836 belgickým astronomem
a statistikem Adolphe Queteletem (1796- 1874). Byl však zapomenut a uplatnění při klasifikaci obezity se dočkal až koncem
20. stol. Používají se také jiné indexy (Brocův, Rohrerův, WHR) (De A. Braga a Lima 2002, Flegal 1999), ale BMI je používán
nejčastěji.
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A opět o století později uveřejňují rakouští lékaři Karl Hitzenberger a Martin Richter-Quittner klinický popis souvislosti
diabetu 2, hypertenze a hyperurikémie (Hitzenberger a Richter-Quittner 1921). Za skutečně první vědeckou studii o nemocech
spojených s obezitou lze považovat až práci švédského lékaře Eskila Kylina vydanou o dva roky později (Kylin. 1923). Na tuto
práci pak navazují další a další výzkumy upřesňující lohu tukové tkáně, kterou má pro udržování integrity vnitřního prostředí
organismu. V roce 1994 objevuje J. Friedman hormon leptin (Friedman 2014), ale až teprve s počátkem 21. století, kdy byly
objeveny další hormony produkované tukovou tkání jako adipokiny a lipokiny, začíná odborná veřejnost uznávat, že tuková tkáň
představuje další endokrinní orgán organismu (Wiecek, et al. 2002, Kershaw a Flier 2004, Galic et al. 2010). Dnes známe
na 600 bioaktivních látek uvolňovaných tukovou tkání, ale podrobněji je dosud charakterizováno jen několik desítek (Choe
et al. 2016).
Tuková tkáň jako imunitní orgán
Komplexnost imunitních účinků tukové tkáně je dána jejím specifickým buněčným složením. Mimo různá diferenciační stadia
tukových buněk (preadipocytů a adipocytů) a pojivových buněk (fibroblastů a fibrocytů) se v ní nacházejí i četné buňky přirozené nespecifické imunity jako žírné buňky, neutrofilní (mikrofágy) a eozinofilní granulocyty, makrofágy a přirození
zabíječi (NK buňky) a lymfoidní buňky imunity specifické, adaptivní, jež zahrnují subpopulace imunocytů (regulační, pomocné
a cytotoxické T lymfocyty a B lymfocyty produkující protilátky).
Je obecně známo, že tuková tkáň se vyskytuje v podkoží a v útrobách. Donedávna se však nevědělo, že doprovází jako vnější obal
také všechny velké cévy. Vnější vrstva cévní stěny, adventicie (tunica adventitia), je obalena vrstvou adipocytů, jejichž produkty
přecházejí přímo do krevního řečiště. Tuková tkáň obaluje také lymfatické uzliny, takže její produkty mohou přímo ovlivňovat
diferenciaci a aktivitu imunokompetentních lymfoidních buněk.
Při přetrvávajícím nadměrném příjmu potravy dochází v tukové tkáni k poruše efektivního ukládání energie a k aktivaci
zánětových pochodů. Zvyšuje se počet prozánětlivých makrofágů až na 50 % (Chawla et al. 2011, Huh et al. 2014), které vylučují
prozánětlivé molekuly, jako je tumor nekrotizující faktor (TNF)-α, oxid dusnatý (NO) a interleukin (IL)-6 (Castoldi et al. 2016).
Kromě toho neutrofily, Th1, Th17, CD8 T buňky a lymfoidní subpopulace buněk nespecifické imunity sekretují prozánětlivé
cytokiny včetně interferonu (IFN)-y, IL-6 a IL-17 (McLaghlin et al. 2017). Tyto prozánětlivé molekuly potlačují působení inzulínu
v adipocytech, což vyvolává inzulínovou rezistenci. Za těchto podmínek také dochází v hypertrofované tukové tkáni k aktivaci
signálů navozujících pocit sytosti. Touto zpětnou vazbou by se měl omezit příjem potravy, a tím i snížit množství tukové tkáně,
ale k tomu bohužel nedojde, protože lidé tuto vrozenou regulaci ignorují svou nekázní (přejídání, nedostatek výdeje energie
pohybem apod.) a postupně si k těmto regulačním signálům vybudují rezistenci.
Zatímco u hmotnostně normálních lidí jsou v tukové tkáni přítomny eozinofily a alternativně aktivované makrofágy, které
se podílejí na nezbytné regeneraci tkáně a produkují protizánětlivé cytokiny, u obézních jedinců tyto typy buněk z tukové tkáně
vymizí a jsou nahrazeny T lymfocyty a klasickými aktivovanými makrofágy, kterých mají obézní jedinci vyšší podíl a jsou u nich
hlavním zdrojem prozánětlivých cytokinů. Procesy vedoucí k této změně nebyly dosud spolehlivě vysvětleny, ale je možné,
že jsou vyvolány nejen samotnými tukovými buňkami, které nadměrné množství živin stresuje, ale i mikrobiálními antigeny,
jež pronikly do vnitřního prostředí organismu. Za takovýchto okolností se v tukové tkáni začne rozvíjet chronický neinfekční
zánět spojený, jak už bylo zmíněno, s rezistencí k inzulinu. Tento neinfekční zánět je provázen dalšími patologickými procesy,
které jsou vyvolány hypertrofovanými adipocyty, které produkují odlišné spektrum adipokinů, což jsou v podstatě cytokiny,
které plní různé imunoregulační funkce. Ovlivňují však také metabolismus glukózy, citlivost k inzulinu a hypotalamickou
rovnováhu pocitů sytosti a hladu, což znamená, že tyto imunitní faktory rovněž určují výdej a příjem energie.
Poslední výzkumy také odhalily vliv lipidů a volných mastných kyselin na imunitní pochody v tukové tkáni, v níž jejich
metabolismus podléhá změnám různých fyziologických podmínek (Park et al. 2020). Pokud dojde k poruchám metabolismu
lipidů v adipocytech vyvolaných hladověním, či stárnutím, je zároveň narušena imunita, ale a energetický metabolismus nejen
v tukové tkáni, ale i v celém organismu (Tessaro. et al. 2015). Naopak při obezitě se množství cirkulujících volných mastných
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kyselin zvyšuje, což úzce souvisí s metabolickými poruchami zahrnutými do metabolického syndromu a aktivací zánětlivé
reakce. Zvyšuje se také produkce ceramidů, což jsou prekurzory sfingolipidů, které primárně přispívají k zánětu tukové tkáně a dysregulaci energetické homeostázy (Summers et al. 2019). V makrofázích aktivují signální dráhy, které vedou k tvorbě
inflamazomů a sekreci IL-1β a IL-18, čímž prohlubují zánět tukové tkáně a zvyšují intoleranci glukózy (Chaurasia et al. 2020).
Závěry
Autoři se snažili ve stručnosti poukázat, jak se měnilo naše nazírání na problematiku tukové tkáně. Tuková tkáň, tradičně považovaná za pouhou zásobárnu energie a tepelnou izolaci, se v současné době jeví podobně jako nervový, endokrinní a imunitní
systém dalším významným orgánem účastnícím se homeostázy vnitřního prostředí organismu. Produkuje řadu bioaktivních
látek vykazujících hormonální a imunitní aktivity a stále jsou odhalovány nové.
Je ale třeba vzít na vědomí, že i když desítky studií potvrdily úlohu tukové tkáně jako významného regulátoru imunity,
jsme vlastně stále na počátku celkového objasnění, jak je tuková tkáň zapojena do celkové homeostázy organismu.
Poděkování:
Studie vznikla díky podpoře projektu RVO 61388971 a výzkumného záměru COOPERATIO UK PRAHA LF1.
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UDRŽITELNOST TUKŮ:
DOPA DY NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jiří Brát

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

Úvod
V poslední době se stále více hovoří o udržitelném rozvoji či o udržitelné produkci některých zemědělských komodit. Snad
nejčastěji bývá udržitelnost zmiňována ve spojení s palmovým olejem. Ne každý má však jasnou představu o tom,
co udržitelnost vlastně znamená a co zahrnuje. Řada lidí si myslí, že udržitelný rozvoj se týká jen životního prostředí,
aby nedocházelo k jeho poškozování. Udržitelný rozvoj však představuje mnohem širší oblast. Cílem je uvést v soulad
hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Právě na zlepšování životní úrovně
se v rámci udržitelného rozvoje někdy zapomíná. V září 2015 se státy Organizace spojených národů (OSN) dohodly na programu
transformace světa k udržitelnosti1. Tento program definoval 17 konkrétních cílů udržitelného rozvoje označovaných zkratkou
SDG – Sustainable Development Goals. Hlavním smyslem těchto cílů je, aby všichni lidé na světě mohli žít důstojný život bez
chudoby, hladu a nerovnosti a zároveň aby zlepšující se životní podmínky lidí nebyly na úkor budoucích generací. Schematické
znázornění udržitelného rozvoje je uvedeno na obr. 1.

		 Obr. 1. Schematické znázornění udržitelného rozvoje
Cíle OSN pro udržitelný rozvoj
17 cílů OSN zahrnuje tyto oblasti: konec chudoby; konec hladu; zdraví a kvalitní život; kvalitní vzdělání; rovnost mužů
a žen; pitná voda a kanalizace; dostupné a čisté energie; důstojná práce a ekonomický růst; průmysl, inovace a infrastruktura;
méně nerovností; udržitelná města a obce; odpovědná výroba a spotřeba; klimatická opatření; život ve vodě; život na souši;
mír, spravedlnost a silné instituce; partnerství ke splnění cílů. Podíváme-li se na výše vyjmenované cíle udržitelného rozvoje,
bude zásadní rozdíl v tom, zda budou tyto cíle naplňovány v rozvojových nebo ekonomicky vyspělých zemích. Z tohoto pohledu
budou různé priority z hlediska udržitelné produkce palmy olejné v Indonésii nebo řepky olejné v České republice. Sociální
a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje bude hrát v Indonésii větší roli než v České republice, což vyplývá ze srovnání průměrných výdělků v obou zemích z jednoho informačního zdroje. Průměrná čistá mzda v České republice je 1414,69 USD, v Indonésii
je to zhruba čtyřikrát méně (335,91 dolarů)2.
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Média často spojují pěstování palmy olejné s obrovským odlesňováním původní vegetace a existencí sociálních konfliktů. Oboje
řeší programy udržitelného pěstování palmy olejné. Existuje několik standardů pro udržitelné pěstování palmy olejné.
Nejznámějšími jsou RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) a ISCC (International Sustainability & Carbon Certification)3.
Pozadu nezůstávají ani nejvýznamnější státy produkující palmový olej. Indonésie a Malajsie založily standardy ISPO a MSPO,
které by měly být povinné pro všechny subjekty zabývající se pěstováním palmy olejné3.
Pěstování palmy olejné i jiných zemědělských plodin bylo zdrojem pokroku a nárůstu životní úrovně v Asii. V oblastech,
kde se palma olejná pěstuje, žije podstatně méně obyvatel pod hranicí chudoby4. Okolo 40 % půdy, na níž se v Indonésii pěstuje
palma olejná, je v rukou drobných farmářů. Příjmy farmářů pěstujících palmu olejnou jsou vyšší než u jiných plodin. S těmito
údaji se rovněž manipuluje. Palma olejná v Indonésii živí přes 5 milionů lidí a dalších 25 milionů je na produkci a zpracování
palmového oleje nepřímo napojeno i v jiných odvětvích průmyslu či služeb. Řada palmových plantáží poskytuje i širší zázemí
pracovníkům a rodinným příslušníkům (školy, zdravotní péče apod.).
Ochrana přírody do značné míry souvisí s bohatstvím země. Programy na ochranu životního prostředí vznikají v zemích
s vyšším životním standardem. Na druhou stranu rozvoj země s sebou nese rizika nešetrných zásahů do životního prostředí.
Je to závod s časem, zda příroda nepodlehne dříve, než se nastolí odpovídající životní standard. Vyspělejší západoevropské země
si uvědomují důležitost ekologického získávání palmového oleje spolu s jeho nezastupitelnou rolí ve výrobě potravin, a proto
vznikají programy na urychlený přechod k užívání palmového oleje z udržitelných zdrojů. V roce 2019 bylo do EU dovezeno
86 % palmového oleje z udržitelných zdrojů5. Do Evropy se dováží i sója. Větší podíl dovezené sóji se využívá ke krmným účelům.
Podíl udržitelně vypěstované sóji je však opačný. Pouze 13 % importované sóji je z udržitelných zdrojů, většina pochází z plantáží
založených na území původní vegetace v Jižní Americe5.
Udržitelné pěstování olejnin a získávání olejů
Ekologický profil rostlinných olejů můžeme měřit řadou ukazatelů. Mezi ně patří spotřeba energie potřebné na získání 1 tuny
oleje. Uhlíková stopa vyjadřuje množství skleníkových plynů uvolněných do ovzduší při činnostech souvisejících s pěstováním
olejnin a získáváním olejů. Acidifikace a eutrofizace představují zátěž pro životní prostředí díky činnostem spojeným s veškerou
průmyslovou výrobou podílejících se, byť i nepřímo, na zemědělské produkci (výroba hnojiv a prostředků ochrany rostlin),
se zpracováním surovin a kontaminací podzemních vod v důsledku zemědělské produkce. Fotochemický smog zahrnuje emise
těkavých organických látek do ovzduší. Hlavní příčinou je extrakce olejů ze semen a plodů organickými rozpouštědly. Dalším
ukazatelem je využití půdy vyjádřené plochou potřebnou k získání jedné tuny oleje. Obr. 2 ukazuje srovnání těchto ukazatelů
mezi nejběžnějšími oleji6.

		 Obr. 2. Ekologický profil rostlinných olejů a tuků
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Ze srovnání vychází, že nejlepší ekologický profil vykazuje pěstování palmy olejné a získávání palmového oleje. To může být
pro někoho velké překvapení, zvláště když se v médiích často vyskytují informace o tom, že pěstování palmy olejné představuje
ekologickou katastrofu. Nicméně tyto informace jsou do značné míry vytrženy z kontextu. Palma olejná poskytuje vysokou
výtěžnost oleje, nejvyšší ze všech plodů a semen. Z jednoho hektaru získáme šestkrát více palmového oleje než řepkového, osmkrát více než slunečnicového a desetkrát více než sójového. Pěstování vyžaduje použití nižšího množství chemických prostředků
(hnojiv i pesticidů) v porovnání s jinými plodinami, jako např. s řepkou či sójou. Z analýzy životního cyklu (obr. 2) vyplývá,
že palmový olej má nižší uhlíkovou stopu, acidifikační a eutrofizační potenciál, lepší využití půdy a spotřebu energie na výrobu
1 tuny oleje, než jiné běžně používané oleje. Hlavní ekologickou zátěží v souvislosti s pěstováním palmy olejné je vypalování
původní vegetace při zakládání nových plantáží. Rozsáhlé požáry jsou zdrojem obrovského množství oxidu uhličitého, který
se jednorázově uvolní do ovzduší. Vysoké emise skleníkových plynů způsobuje rovněž vysoušení rašelinišť při zakládání nových
plantáží. Pokud by se zamezilo těmto jevům, lze považovat pěstování palmy olejné za ekologické. Řepka má velmi dobrý
parametr využití půdy na produkci 1 tuny oleje díky vyšší výnosnosti oproti jiným olejninám. U ostatních parametrů je nutno
hledat cesty ke zlepšování a snižování ekologické zátěže.
Živočišné tuky oproti rostlinným obvykle představují větší zátěž pro životní prostředí. Tab. I ukazuje srovnání ekologického
profilu másla, směsného tuku a margarinů ve 3 zemích (Velká Británie, Německo a Francie). Výrobky představují reálné vzorky
na trhu, u margarinů se liší obsahem tuku a procentuálním zastoupením jednotlivých rostlinných olejů. Hodnoty v tabulce jsou
vyjádřeny v % vztažených k máslu ve Velké Británii, které představuje referenční hodnotu (100 %) ve všech parametrech7.

		 Tab. I Relativní srovnání parametrů analýzy životního cyklu roztíratelných tuků (máslo VB = 100 %)
Z výsledků je patrné, že ve všech ukazatelích mají margariny a směsný tuk lepší ekologický profil než máslo, kromě elektrochemického smogu. Tento parametr je ovlivněn způsobem získávání rostlinných olejů, kdy se pro zvýšení výtěžnosti u některých
z nich používá extrakce. Ekologický profil směsného tuku logicky leží mezi máslem a margariny, vzhledem k tomu, že obsahuje
jak mléčný, tak i rostlinný tuk (v tomto případě řepkový olej), který vylepšuje ekologický profil směsného tuku.
Důležitost udržitelného pěstování a získávání olejů
Poptávka po olejích a jejich spotřeba neustále roste. Nárůst je u všech nejvýznamnějších olejů. Z obr. 3 vyplývá, že se za posledních 10 let udržují proporce ve spotřebě mezi palmovým, sójovým, řepkovým, slunečnicovým a ostatními rostlinnými oleji8.
Dynamika růstu je srovnatelná. Podle prognóz by měl tento trend pokračovat i v budoucnosti. Důvodem je neustále rostoucí
populace, sekundárním efektem je i zvyšování životní úrovně obyvatel v rozvojových zemích a s tím rostoucí spotřeba olejů
v těchto oblastech. Proto se očekává, že spotřeba olejů bude růst rychleji (exponenciální křivka) než nárůst počtu obyvatel
(lineární závislost). Z tohoto pohledu ještě více vzrůstá význam udržitelného pěstování a získávání všech olejů. Jednotlivé
ukazatele ekologického profilu na 1 tunu oleje je nutno snižovat a hledat rezervy v zemědělství i v následném zpracování
surovin tak, aby se vzrůstající produkcí olejnin nerostla úměrně zátěž pro životní prostředí.
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		 Obr. 3. Celosvětový vývoj spotřeby rostlinných olejů
Udržitelné pěstování řepky olejné
O tom, zda je řepka (podobně jako jiné plodiny) pěstována udržitelným způsobem, rozhoduje řada oblastí: zdraví půdy, ztráty
půdy, živiny, boj se škůdci, biodiverzita, hodnotový řetězec, energie, voda, společenský a lidský kapitál, místní ekonomika.
Půda je pro zemědělství naprosto zásadní. Udržitelné zemědělské postupy mohou zlepšovat kvalitu ekosystému půdy. Ozimá
řepka olejka pomáhá udržovat organickou hmotu v orné půdě díky velkému množství zbytků plodiny. Je skvělou předplodinou
pro obiloviny, jako třeba ozimou pšenici. Aby se předešlo zvýšení výskytu škůdců a chorob, doporučuje se mezi jednotlivými
výsevy řepky pauza dva, lépe však tři roky. Založení porostu ozimé řepky olejky je velice důležité, protože vykazuje vyšší citlivost
k podmínkám vnějšího prostředí než obiloviny. Obzvláště důležitý je časný kontakt semen s vlhkostí. Správná zemědělská praxe
by měla být vedena s cílem bránit zhutňování půdy. Větrná a vodní eroze mohou způsobovat, že půda ztrácí svou strukturu
a organickou hmotu a snižuje se její hlavní přínos pro zemědělský systém. Ozimá řepka olejka od zasetí po sklizeň kryje a chrání
půdu po dlouhou část roku a její intenzivní pokryv může půdní erozi snížit. Na svažitých terénech je nutno použít vhodné
způsoby obdělávání půdy. Stopy zemědělské techniky by měly vést rovnoběžně s vrstevnicemi svažujícího se pole.
Hnojení a požadavky na sklizeň musí být v rovnováze. Půda ztrácí živiny při sklizni, odplavováním, erozí a emisemi do ovzduší.
Udržitelné praktiky mohou zvýšit efektivitu živin a snížit jejich ztráty. Udržitelný systém hospodaření by měl maximalizovat
živiny, které se v systému obnovují, a minimalizovat tak množství živin, které je nutné do půdy dodávat. Celkový přísun živin
(včetně mineralizace půdy) by se měl co nejvíce blížit živinám přijímaným sklízeným produktem a živinám uloženým v půdě
a biomase. Z tohoto důvodu by měla být pečlivě vyvážena bilance živin (poměr mezi jejich příjmem a výdejem). Některé polymikrobiální přípravky mohou při sníženém používání hnojiv kompenzovat výnosy díky lepšímu využití dusíku z ovzduší a fosforu
z půdy. Integrovaná ochrana rostlin je klíčem k udržitelnému vypořádání se se škůdci. Udržitelné praktiky mohou nahradit nebo
pomoci snížit závislost na pesticidech. Použití pesticidů striktně reguluje národní i evropská legislativa, kterou musí zemědělci
dodržovat. Ozimá řepka olejka se dobře vypořádává s pleveli, a to díky svému rychlému vývoji listů. Aplikace herbicidů ovšem
zůstává ve většině případů nevyhnutelná. Ozimá řepka olejka je náchylná k různým závažným houbovým chorobám včetně
fómy (Phoma lingam syn. Leptosphaeria maculans) a hlízenky napadající stonek (Sclerotinia sclerotiorum), což může dramaticky snížit výnos a kvalitu semen. Mnohým houbovým chorobám lze předcházet výsevem odolných odrůd. Pauza v pěstování
řepky v cyklu střídavého hospodaření pomáhá předcházet hlízence a nádorovitosti. Používání pesticidů v období, kdy vylétají
včely, je přísně omezeno na speciální přípravky. Včelaři musí být ze zákona informováni o záměru zemědělce provádět postřik.
Jedním z příkladů správné praxe je omezení postřiků na dobu východu nebo západu slunce (před nebo po aktivním denním
období letu včel).
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Udržitelná produkce ozimé řepky olejky musí být efektivní a konkurenceschopná. Produktovou hodnotu určuje kombinace
kvality ozimé řepky olejky a výnosu na hektar. Řepkový olej má vysoký podíl mononenasycených mastných kyselin (65 %)
a jen malý podíl nasycených mastných kyselin (6 %). Řepkový olej je skvělým zdrojem polynenasycených mastných kyselin
obsahujících vysoký podíl řady omega 3 a omega 6, které pomáhají udržovat příznivou hladinu cholesterolu v krvi.
Výnos na hektar jako ukazatel ekonomické udržitelnosti ozimé řepky olejky by se měl vylepšovat, jak jen to je možné. Základním
předpokladem vysokého výnosu a dobré produktové kvality řepkového oleje a řepkového šrotu je používání certifikovaného
osiva vhodných odrůd. Pravidelně aktualizovaný Seznam doporučených odrůd vytvořený na základě přesných maloparcelních
pokusů je dobrým vodítkem k výběru nejvýkonnějších odrůd. Sklizeň v optimální zralosti správně seřízenou technikou,
čištění a sušení semen jsou pro kvalitu produktu rovněž důležité.
Vyhodnocení životního cyklu ozimé řepky olejky může pomoci určit, jak zemědělské aktivity přispívají k celkovému využívání
energií a množství emisí vyprodukovaných na cestě z pole k zákazníkovi. Největší nepřímá spotřeba energií spojená s ozimou
řepkou olejkou souvisí s výrobou hnojiv a hlavní složkou přímé spotřeby energií je proces kultivace a sklizně. Tyto oblasti
lze z hlediska spotřeby energií snadno optimalizovat. Ačkoli fyzické výnosy řepky olejky jsou oproti obilninám pouze poloviční,
vzhledem k vysokému obsahu oleje v řepce jsou energetické výstupy téměř stejné.
Dostupnost čisté čerstvé pitné vody je pro dobro společnosti zásadní a takovou vodu je třeba chránit. Udržitelné praktiky pomáhají snižovat ztráty vody a kontaminaci vodních zdrojů zemědělskými aktivitami. Kvalita vody je zásadní pro zdraví přírodních
ekosystémů. Kontaminace vody není přípustná. Do této oblasti spadá kontaminace spodních vod a pitné vody erozí půdy,
hnojivy a pesticidy. Přísná evropská a národní nařízení určují množství používaných hnojiv a období, kdy lze tato hnojiva
aplikovat. Rámcová směrnice EU o vodě dále zvyšuje míru ochrany vodních cest, stojatých vod a vodonosných vrstev podzemních
vod.
V Evropě patří ozimá řepka olejka mezi plodiny přirozeně zavlažované dešťovou vodou. Extenzivní kořenový systém a objem
snadno mineralizovatelných zbytků plodiny několika způsoby ovlivňují koloběh dusíku v půdě. Na podzim je ozimá řepka olejka
jednou z plodin s nejvyšším potenciálem příjmu dusíku. To významně snižuje riziko odplavování dusičnanů do podzemních vod
v zimním období. Po sklizni ozimé řepky olejky se většinou sejí ozimé obilniny, které před zimou spotřebovávají malé množství
dusíku, a proto je zde vysoká pravděpodobnost odplavování dusičnanů, závisí to na typu půdy a povětrnostních podmínkách.
Kombinace těchto dvou efektů během celého osevního postupu vykazuje jen průměrné riziko.
Udržitelná zemědělská výroba pomáhá k rozvoji venkovských oblastí, protože zlepšuje životní a pracovní podmínky a vytváří
pracovní příležitosti. Ozimá řepka olejka je důležitou ekonomickou plodinou a může zemědělcům pomáhat udržovat jejich příjmy či je zvyšovat. Dobře proškolení zodpovědní zemědělci se správnými znalostmi jsou základem podnikání. Využívání místních
zdrojů v zemědělství pomáhá udržovat podnikání, životní úroveň a místní komunity. Udržitelné praktiky maximalizují využití
místních zdrojů a zvyšují tak efektivitu. Udržitelná výroba ozimé řepky olejky může tvořit základ pro podstatnou část
včelaření a produkci medu. Zářivé a přitažlivé květy řepky jsou dosud v České republice nedoceněny. Pěstování řepky bývá
terčem některých nátlakových skupin, zatímco například v Německu je podporou turismu v přilehlých oblastech.
Mezikontinentální aspekty udržitelnosti
Často se diskutuje dopad mezikontinentálního transportu některých komodit na uhlíkovou stopu. Jak ukazuje tab. I, nemusí hrát
doprava některých komodit klíčovou roli. Přestože je palmový olej dovážen z Asie, mají výrobky jej obsahující nižší uhlíkovou
stopu než živočišné tuky vyprodukované lokálně. Lokální produkce živočišných produktů může mít paradoxně významný dopad
na odlesňování. Volně pasoucí se krávy jsou spíše raritou. Na produkci 1 litru mléka v EU kráva zkonzumuje 35 g sóji9. K výrobě 1 kg
másla je třeba 22-27 litrů mléka. Na produkci 1 tuny másla krávy zkonzumují 770-945 kg sóji. Jak bylo zmíněno výše, většina
sóji je dovážena z Jižní Ameriky a pochází z odlesněných oblastí. Při průměrném výnosu sóji 2,93 t/ha bylo kvůli produkci 1 tuny
másla v EU odlesněno 0,37-0,45 ha pralesů v Jižní Americe. To je více než v případě neudržitelné produkce palmového oleje,
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kdy na produkci 1 tuny je třeba plocha 0,25 ha. Pokud by byly více využívány ke krmným účelům řepkové šroty místo sóji, mohlo
by se omezit odlesňování v Jižní Americe.
Závěr
V posledních letech roste zájem o udržitelnost v různých oblastech zemědělství a zpracovatelského průmyslu. Nezbývá než
věřit, že se v praxi objeví i lokální standardy pro udržitelné pěstování řepky olejky, podobně jako Malajsie a Indonésie zavedly
standardy udržitelného pěstování palmy olejné. Je zde ještě jeden významný aspekt, který uniká pozornosti. Extrahované šroty
po zpracování semen řepky mají hlavní prozatímní využití jako krmivo. Kvalita bílkovin je srovnatelná se sójou a má i potenciál
využití pro lidskou výživu10. Je to však otázka zavedení vhodných technologických úprav. Lepší komplexní zhodnocení olejnin
(tj. oleje i zbytků po lisování či extrakci) je jedním z klíčových prvků udržitelnosti.
Poděkování:
Příspěvek vznikl za finanční podpory z prostředků Ministerstva zemědělství v rámci projektu “Jak se lépe orientovat v problematice tuků“.
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SUPLEMENTACE VITAMINU D2 KONZUMACÍ ŽAMPIONŮ S JEHO NAVÝŠENÝM OBSAHEM
Monika Bludovská, 1Eva Dědečková, 3Lucie Drábová, 1 Michal Jirásko, 2Iva Kladnická, 1Maria Králová,
Dana Müllerová, 2 Pavel Sedláček, 1 Radek Kučera
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Suplementovat vitamin D, jehož deficit je zejména v zimních měsících u naší populace velmi častý, je možné pomocí doplňků
stravy, ale také konzumací potravin fortifikovaných vitaminem D. Zdrojem vitaminu D2 mohou být díky obsahu ergosterolu
i žampiony ošetřené UVB zářením.
Materiál a metody:
Byly použity uměle pěstované žampiony ošetřené přesně kontrolovanou dávkou UVB záření, jehož vlivem došlo k navýšení
obsahu vitaminu D2 na 5–20 µg/100 g čerstvé hmotnosti. Celkem 57 osob (23 mužů a 34 žen) konzumovalo 2-3x týdně pokrm obsahující 250-350 g žampionů s vysokým obsahem vitaminu D (celkem 10 porcí za měsíc). Celková dávka vitaminu D2
zkonzumovaná v průběhu 4 týdnů byla cca 22 000 IU, což odpovídá průměrné dávce 785 IU/den. Hladina celkového vitaminu D
(25-hydroxyvitaminu D) v séru byla měřena před zahájením konzumace, ihned po jejím skončení a měsíc po skončení konzumace žampionů. Do studie byly zařazeny osoby, které vitamin D nesuplementovaly, a pokud ano, bylo jeho užívání měsíc před
zahájením konzumace žampionů ukončeno. Účastníci byli rozděleni do 2 skupin. Nejprve byla zahájena konzumace žampionů
ve skupině 1 (27 osob) a skupina 2 (30 osob) sloužila jako kontrolní. Po 4 týdnech byla konzumace u první skupiny ukončena
a zahájena konzumace ve skupině 2.
Výsledky:
Průměrná koncentrace vitaminu D v séru byla při vstupu do studie 50,8 nmol/l. U 51 % účastníků byl zjištěn nedostatek nebo těžký
deficit vitaminu D. Pouze 7 osob (12,3 %) mělo při zahájení studie hladinu vitaminu D v normě (> 75 nmol/l).
Ke statisticky významnému zvýšení hladiny celkového vitaminu D v séru konzumace žampionů nevedla. U 29 osob se jeho
hladina snížila.
Z výsledků této části studie vyplývá, že pro dostatečnou suplementaci vitaminu D pomocí žampionů s jeho navýšeným obsahem
by zřejmě byla potřeba delší pravidelná konzumace. Pokles celkové hladiny vitaminu D již byl po podávání vitaminu D2
popsán. Vysvětlením by mohla být schopnost vitaminu D2 a/nebo jeho metabolitů zvyšovat metabolickou degradaci cirkulujícího 25(OH)D3.
Na první fázi studie navázal pilotní experiment malé skupiny účastníků (n= 6). Cílem bylo ověřit vliv krátkodobého podávání
vyšší dávky vitaminu D2 prostřednictvím konzumace nadstandardně fortifikovaných žampionů a vliv dlouhodobé suplementace vitaminu D2 žampiony s jeho standardně navýšeným obsahem. V této části studie byla stanovována odděleně hladina
25-hydroxyvitaminu D2 a 25-hydroxyvitaminu D3.
Účastníci nejprve konzumovali 2-3x týdně po dobu 4 týdnů dodávaný hotový pokrm (= celkem 10 porcí) obsahující 250-350 g
žampionů s obsahem vitaminu D2 cca 45 µg/ 100 g čerstvé hmotnosti, celková dávka vitaminu D2 tedy byla cca 49 600 IU,
což odpovídá průměrné dávce 1 770 IU/den.
Po pauze v průběhu letních měsíců následovala 6měsíční konzumace žampionů se standardně navýšeným obsahem vitaminu
D2 (5-20 µg/100 g čerstvé hmotnosti), a to v množství 2 porce týdně (= 450 g žampionů/týden).
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Významné zvýšení celkové koncentrace 25(OH)D v séru (z průměrných 9 nmol/l na 65 nmol/l) bylo zjištěno pouze po 4týdenní
konzumaci žampionů s obsahem navýšeným na 45 µg/100 g čerstvé hmotnosti, což je nad limitem, který v UVB ošetřených žampionech povoluje současná legislativa. Hladiny 25(OH)D3 se i přes letní období, ve kterém se tato dávka podávala,
po zahájení konzumace snížily nebo stagnovaly.
Dlouhodobá konzumace žampionů se standardně navýšeným obsahem vitaminu D2 vedla jen k mírnému vzestupu hladin vitaminu D2 (z průměrných 10 nmol/l na 17 nmol/l).
Výsledky pilotní studie potvrzují předpoklad, že vitamin D2 a/nebo jeho metabolity mohou zvyšovat metabolickou degradaci
cirkulujícího 25(OH)D3. Dostatečná suplementace vitaminu D pomocí žampionů s obsahem vitaminu D2 navýšeným na maximální legislativou povolený limit by vyžadovala jejich dlouhodobou velmi vysokou konzumaci.
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UMBRELLA REVIEW: JAK JSEM ZJISTILI, CO VŠECHNO SKUTEČNĚ VÍME
O VEGANSKÉ STRAVĚ
Eliška Sellinger
Popularita veganské stravy, tedy stravy s vyloučením všech živočišných produktů, včetně vajec nebo mléka, je na vzestupu.
Dle dostupných odhadů se jen v České republice stravuje vegansky zhruba 1% dospělé populace a stoupá i počet veganský dětí.
Navzdory vzrůstající oblibě ale stále přetrvává mnoho nezodpovězených otázek týkajících se zdravotních dopadů této stravy.
S cílem popsat dostupné informace a důkazy o zdravotních dopadech vegankého stravování, bylo vypracováno tzv. umbrella
review. Umbrella review zahrnuje všechny systematické studie a metaanalýzy publikované na téma veganská strava,
shrnuje jejich výsledky a hodnotí jejich metodologickou kvalitu a vytváří tak základní východisko pro další výzkum.
K nejzásadnějším zjištění patří, že veganská strava je spojena s nižším BMI a příznivějšími hodnotami kardiometabolického zdraví.
Zároveň se ale zdá, že vegané mají vyšší riziko zlomenin. Zároveň však většina studií publikovaných na toto téma nemá
dostatečnou kvalitu a závěry z nich je tak třeba brát s rezervou. Vzhledem ke stoupající oblibě rostlinné stravy je tak i z těchto
důvodů třeba investovat do dalšího výzkumu.
Příspěvek vysvětlí metodologii umbrella review a představí výsledky meta-analýzy dostupných dat.
Poděkování:
Práce byla podpořena z grantů PROGRES Q36, AZV č. NU21-09-00362 and NV18-01-00040
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BALENÉ POTRAVINOVÉ DÁVKY AČR V ROCE 2022
Vladimír Pavlík, Blanka Kupsová, Vladimír Šafka, Petr Lašák

Univerzita Obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny

Úvod
Nutriční zajištění odpovídající fyzické a psychické odolnosti vojenských profesionálů je zásadním předpokladem dosažení vysoké
bojové připravenosti, a to i v rozdílných a měnících se podmínkách okolního prostředí. V případech, kde není možné zásobovat
vojáky čerstvou a tepelně upravenou stravou z polních nebo stacionárních kuchyní, je nutné použít systém balených potravinových
dávek. Balená potravinová dávka (BPD) je tak definována jako balíček trvanlivé stravy určený k okamžité spotřebě ve studeném
či ohřátém stavu (1,2).
Od roku 2002 jsou v Armádě České republiky (AČR) zavedeny bojové dávky potravin. Tyto balené dávky potravin svým složením
a povahou odpovídají podle alianční normy STANAG 2937 bojovým dávkám individuálním. I přes rozšíření počtu variant
současných českých BPD se jedná o téměř dvacet let užívanou formu balených dávek potravin. Stávající BPD přestávají vyhovovat
jak po stránce energetické, tak po stránce biologické. Současné potřeby moderní armády mají také jiné požadavky na logistiku,
délku exspirace nebo na balení dávek.
Požadavky na nové balené potravinové dávky
Pro oblast proviantního zabezpečení vojáků platí STANAG 2937, kde jsou specifikovány požadavky na bojové dávky potravin.
Tento dokument zajišťuje legislativní rámec, jak má po nutriční stránce bojová dávka potravin vypadat (3). Projekt řízený Sekcí
logistiky Ministerstva obrany České republiky reaguje na současné potřeby vojsk k zajištění stravování jednotlivců v době,
kdy není k dispozici stálá nebo polní kuchyně. Návrh nových balených potravinových dávek je koncipován za účelem rozšíření
a vylepšení stávajících BPD, dodávaných do AČR. Hlavní změnou nově navrhovaných BDP je praktické dělení na několik balíčků
podle jednotlivých denních jídel. Odpadá tak nepraktické balení v jedné veliké neskladné papírové krabici. Dalším požadavkem
bylo zavedení bezplamenného ohřívače pro ohřev hotových pokrmů a snížení hmotnosti dávky při zachování všech hodnocených
ukazatelů. Nová koncepce BPD odráží požadavky standardizačního dokumentu NATO. Byl zohledněn požadavek na rozšíření
sortimentu, zlepšení senzorických a funkčních vlastností při současném dodržení energetické a biologické hodnoty dávky (4,5).
Nově navrhované BPD umožní sestavit kombinace základních potravinových dávek podle velikosti výdeje energie, nebo podle
druhu vojsk.
Charakteristika nových balených potravinových dávek
Balené potravinové dávky jsou koncipovány jako přizpůsobitelná sestava různých základních dávek, přídavků a balíčků. Systém
tvoří následující prvky:
•
		
•
		
•
		
•
		
		

balené dávky potravin - individuální, verze základní, skládá se ze samostatných balíčků snídaní, obědů a večeří,
v energetické a biologické hodnotě základní stravní dávky podle vyhlášky č. 266/1999 Sb. (6)
balená dávka potravin - individuální, verze dehydrovaná, složená ze samostatného balíčku snídaně, oběda a večeře,
v energetické a biologické hodnotě základní stravní dávky podle příslušné vyhlášky, v dehydrovaném provedení
přídavky potravin „C“ a „D“ - určeny jako úhrada přídavků „C“ a „D“ podle příslušné vyhlášky. Přídavek potravin C
se vydává při zvláště namáhavé službě a přídavek potravin D se vydává při nepřetržitém vojenském výcviku
doplňkové balíčky - letecký a výsadkový, určeny k úhradě rozdílů energetických a nutričních hodnot mezi hodnotou
základní stravní dávky a stravních dávek pro letce a výsadkáře podle vyhlášky č. 266/1999 Sb. Doplňkové balíčky lze
chápat jako svačinové, které rozšíří nabídku na pět denních jídel. Svačinové balíčky tak navýší energetickou hodnotu BPD.
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Stávající počet dávek obsahuje 6 druhů snídaní, 6 druhů obědů a 6 druhů večeří. Z toho jsou tři dávky potravin vytvořeny
z dehydrovaných surovin (BPD 6). Jedná se tak o varianty balení BPD 1 - BPD 6. Selekce a konzumace bude možná kombinovaným způsobem, kdy se dosáhne několika desítek kombinací. Rozměr sáčků podle jednotlivých druhů BPD je od 270x350 mm.
Hmotnost základních BPD (varianta 1-5) začíná od 1 400 g. Hmotnost dehydrovaných BPD (varianta 6) je méně než 1 000 g.
Přídavkové druhy BPD mají hmotnost v rozmezí 130-270 g dle kompozice složení jednotlivých dávek. Energetická hodnota
každé varianty BPD je cca 13 700 kJ. Jedná se o energetickou hodnotu a hmotnost na celý den (balíček snídaně, oběd, večeře).
Balená potravinová dávka individuální složená v základu z tří balíčků - snídaně, oběd, večeře ve všech variantách je tak
určena k zabezpečení stravy vojákům, kteří se stravují 24 hodin denně, nemohou-li být zabezpečeni teplou stravou.
Přídavky potravin C a D jsou určeny k doplnění BPD. Balíčky letecký a výsadkový jsou určeny k spotřebě u uvedených specializací
vojsk (7,8).
Hotové sterilované pokrmy tvoří nutričně i svojí hmotností výrobku hlavní část potravinových balíčků. Jedná se o kombinaci
hotového sterilovaného pokrmu s přílohou. Tyto pokrmy jsou součástí každého balíčku pro oběd a každého balíčku pro večeři.
Minimální trvanlivost je 27 měsíců od data převzetí. Dávka BPD je určena pro mírné klimatické pásmo a je odolná běžným
vlivům klimatického pásma i vlivům okolí jako je prach, vibrace, mírný tlak a rázy. Jednotlivé komponenty dávek jsou baleny
samostatně, celý druh je balen do tří samostatných sáčků s označením B – Breakfast, L – Lunch, D – Dinner s číselným odlišením
a označením obsahu dle hlavní složky balíčku (9).
Výhody nových potravinových dávek
Za hlavní výhody nově navrhovaných BPD lze považovat větší rozmanitost nabídky hlavních pokrmů, nabídku dehydrovaných
pokrmů s nižší hmotností balíčků a balení celodenních BPD do menších samostatných celků, které tak lépe odpovídají požadavkům
spotřebitelů. Uzavření komponent, tvořících jedno hlavní jídlo do jednoho sáčku se jeví jako výhodné z hlediska praktického
užití. Jednotlivé balíčky jsou také mnohem lépe skladné a umožní uživateli jejich lepší uložení.
Z navržených potravinových dávek lze zajistit stravování na libovolně dlouhé časové období. Složení BPD a její nutriční hodnoty
odpovídají potřebě lidského organismu vystaveného nadměrné fyzické zátěži. Velkou výhodou nově navržených BPD je skutečnost,
že je lze sdružovat a tvořit kombinace, je tak zaručena variantní pestrost stravy.
Značení obalu dávek je vícejazyčné včetně užití piktogramů pro využití na mezinárodních misích nebo pro zahraniční humanitární
účely s ohledem na kulturní stravovací zvyklosti místního obyvatelstva. Systém chemického ohřevu umožňuje bezpečný ohřev
speciálním ohřívačem. Bariérové vlastnosti balení zabezpečující praktickou odolnost pokrmu při plnění úkolů vojsk.
Diskuze a závěr
Hotové pokrmy jsou hlavní potravinovou komponentou bojových dávek potravin v armádách NATO, včetně AČR. Nové BPD v AČR
se vyznačují univerzálností použití a jejich uplatnění tak není pouze u vojsk v bojových situacích. Jejich využití může být uplatněno
také v civilním sektoru při mimořádných událostech a katastrofách pro nouzové zajištění přežití obyvatelstva.
Složení BPD reaguje na rychlé změny prostředí a je přizpůsobivé zvláštním požadavkům nastalé situace. Nutriční hodnota
potravinových dávek je přizpůsobena předpokládanému energetickému výdaji jednotlivce. Primárně jsou BPD určeny pro
výcvik v poli, nasazení v zahraničních operacích, zabezpečení bojové pohotovosti, dočasné stravování v průběhu krizových situací.
Jednotlivé části BPD svým složením zajišťují příjem energie na minimálně 4 hodiny a dají se tak využít i pro stravování jiných
silových složek, operujících po 4 hodinách mimo dosah stravovacích služeb. Pro potřebu vojsk speciálního určení je připravena
dávka dehydrovaná, kde je hlavní výhodou její snížená hmotnost.
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BPD lze využít i při humanitárních akcích či pro řešení situací při přírodních katastrofách. Typickým příkladem je nouzové
stravování obyvatelstva v období od vzniku mimořádné události do okamžiku zavedení stravování obyvatelstva náhradním
způsobem. Vedle stravování příslušníků AČR lze nově navrhované BPD využít při stravování složek Integrovaného záchranného
systému Typickým případem bylo nasazení záchranných složek během povodní v roce 2021.
V plánu je další rozvoj BPD. V současnosti se na úrovni velení Sekce logistiky vede diskuze, zda do budoucna zachovat stávající
počet šesti menu BPD a vždy po jednom roce obměňovat jednotlivé komponenty, nebo rovnou rozšířit nabídku o další nové BPDi
s přidělenými čísly menu 7 a výše. V plánu je také specifikovat stávající menu (balíčky 1-6) podle převažující suroviny
(např. menu 2 sladké, menu 3 masové aj.).
Další vývoj nově navrhovaných BPD pro potřeby AČR musí být zaměřen na rozšiřování sortimentu, zlepšení senzorických a funkčních
vlastností při současném dodržení energetické a biologické hodnoty dávky. Důraz se klade také na co nejnižší hmotnost balení
bez dopadu na nutriční hodnotu, kvalitu a je projevována snaha o prodloužení trvanlivosti potravin.
Literatura:
1. Pavlík V.: Současný pohled na bojové dávky potravin. Źyw Czlow Metabol. 2007; 34(1/2): 466-469.
2. Pavlík V, Chaloupka J.: Bojové dávky potravin vybraných armád NATO. Voj Zdrav Listy. 2007; 77(1): 23-26.
3. STANAG 2937 AMedP - 1.11. Requirements of individual operational rations for military use. Allied medical publication. 2019.
4. Pavlík V, Fajfrová J.: Vitamin levels in a selected population in the Czech Republic. Neuroend Letters. 2010; 31(Suppl.2): 120-123.
5. Šafka V, Pavlík V, Fajfrová J.: Doporučený příjem tekutin a evidence-based medicine. Čas Lék Čes. 2019; 158: 141-146.
6. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních
náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů, Česká republika, 2014.
7. Pavlík V.: Český post na velitelství ISAF, Afghánistán. Voj Zdrav Listy. 2009; 78(1): 28-31.
8. Pavlík V., Fajfrová J.: Hygienic conditions in Afghanistan. Int Rew Arm Forc Med Serv. 2013; 1: 48-49.
9. STANAG 2556 MED - Food safety, defense and production in support of NATO operations.

30

PODPORA KOJENÍ U NEDONOŠENÝCH DĚTÍ
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Klíčová slova:
Nedonošené dítě, Kojení, Výživa dítěte
Abstrakt
Mateřské mléko je pro předčasně narozené děti obzvlášť důležité nejen z nutričního hlediska. Mateřské mléko je první
volbou výživy stejně jako u donošených dětí. Kojení předčasně narozených dětí však není samozřejmé. Ošetřovatelským cílem
je děti co nejdříve přikládat ke kojení, rozjet a udržet laktaci. Nedonošené děti, které nejsou schopny sát přímo z prsu, lze krmit
odstříkaným mateřským mlékem. Zdraví novorozence závisí na správném provedení tohoto zákroku a rodiče potřebují během
tohoto procesu podporu a povzbuzení. Podle Světové zdravotnické organizace je nízká porodní hmotnost novorozence definována jako hmotnost při narození nižší než 2 500 g. I když se novorozenec narodí se základními životními funkcemi, matka mu stále
musí zajistit výživu prostřednictvím kojení. Nejpřirozenější a nejzdravější stravou pro novorozence je mateřské mléko. Obsahuje
živiny a ionty v optimálních koncentracích. V ideálním případě by výlučné kojení všech novorozenců mělo trvat nejméně šest
měsíců, je však vhodné pokračovat v kojení dítěte spolu s pevnou stravou dva roky i déle.
Poděkování:
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PROMOTING BREASTFEEDING IN PREMATURE BABIES
Keywords:
Premature infant, Breastfeeding, Infant nutrition
Abstract
Breast milk is especially important for premature babies not only from a nutritional point of view. Breast milk is the first choice
of nutrition just as it is for premature babies. However, breastfeeding premature babies is not a given. The nursing goal is to get
babies to breastfeed as soon as possible, to get lactation started and to maintain it. Premature babies who are unable to suck directly from the breast can be fed with expressed breast milk. The health of the newborn depends on the correct performance of
this procedure, and parents need support and encouragement during this process. According to the World Health Organization,
low birth weight is defined as a newborn's birth weight of less than 2 500 g. Even if a newborn is born with basic life functions,
the mother still needs to provide nutrition through breastfeeding. The most natural and healthiest diet for a newborn is breast
milk. It contains nutrients and ions in optimal concentrations. Ideally, exclusive breastfeeding of all newborns should last at
least six months, but it is advisable to continue breastfeeding the baby along with a solid diet for two years or more.
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BAKTERIE V MATEŘSKÉM MLÉCE
Lenka Nedvědová
Klíčová slova:
Mikrobiom mateřského mléka, Holderova pasterizace, banka mateřského mléka, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus
Abstrakt
Prezentace je zaměřená na bakterie vyskytující se v mateřském mléce a to jak těch prospěšných pro mikrobiom novorozence,
tak zároveň těch potencionálně patogenních, které mohou představovat jisté zdravotní riziko zejména pro nezralé novorozence.
Mikrobiom mateřského mléka a bioaktivní složky v něm obsažené hrají klíčovou roli v ovlivnění střevní mikroflóry novorozence,
s čímž souvisí i vývoj imunitního systému daného jedince. Snižují také výskyt perinatálních komplikací zejména u nedonošených
novorozenců (např. retinopatie nedonošených či bronchopulmonální dysplazie a další). Zároveň v dlouhodobém hledisku
mohou příznivým způsobem ovlivnit rozvoj některých autoimunitních či civilizačních chorob.
Ve druhé části, která je věnována bankám mateřského mléka a pasterizačnímu procesu, bude pozornost zaměřena na rizika
přenosu bakteriální infekce dárcovským mateřským mlékem. V současné době neexistují globální předpasterizační či postpasterizační normy pro druh a množství bakterií v mateřském mléce. Celosvětově není shoda mezi bankami mateřského mléka
ani v České republice, zároveň najdeme rozdíly i ve způsobu testování vzorků. Přenos a rozvoj bakteriálního onemocnění kojením
či dárcovským mateřským mlékem je vzácný, avšak reálný.
Na závěr budou představeny hlavní obávané patogeny a jejich možný dopad na zdravotní stav novorozence. V budoucnu
by se mohly uplatnit nové metody ošetření mateřského mléka, které zachovávají jeho nezastupitelnou nutriční a imunologickou
hodnotu a zároveň jsou bezpečné z hlediska bakteriální kontaminace.
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Úvod a cíl
Předčasně narozené děti jsou ohroženy podvýživou, selháním růstu a novorozeneckou morbiditou. Cílem této studie bylo
vyhodnotit, jak zavedení balíčku nutriční péče ovlivnilo růst a morbiditu u velmi předčasně narozených dětí.
Metody
Tato studie před a po srovnávala 87 velmi předčasně narozených dětí (<32 gestačních týdnů) narozených v roce 2018 (BG)
se 75 dětmi narozenými v roce 2020 (AG), které byly všechny léčeny na stejné novorozenecké jednotce intenzivní péče v České
republice. V průběhu roku 2019 byl implementován nutriční balíček zahrnující denní výpočet tekutin pomocí on-line softwaru,
cílenou fortifikaci mateřského mléka a použití standardního koncentrovaného parenterálního roztoku. Antropometrické údaje
byly registrovány jednou týdně pomocí Fentonovy růstové křivky a perinatální údaje byly prospektivně registrovány pro obě
skupiny.
Výsledky
Mezi skupinami nebyly žádné rozdíly ve výchozích charakteristikách. Během postnatálních dnů 1-14 byl parenterální příjem
tekutin významně nižší v AG ve srovnání s BG a naopak příjem enterální tekutiny byl významně vyšší v AG. Hmotnostní z-skóre
se snížilo významně méně od narození do 36 týdnů v AG (–0,8 [IQR –1,3 až –0,5]) ve srovnání s BG (–1,5 [IQR –2,0 až –1,2])
a obvod hlavy z-skóre se snížilo významně méně v AG (–0,8±0,9) ve srovnání s BG (–1,6±1,1). Pokles počtu léčených
patentových ductus arteriosus byl zaznamenán v AG (P<0,001).
Závěry
Individuální denní výpočet tekutin, použití koncentrovaného parenterálního roztoku a cílená enterální fortifikace podporují
postnatální růst a snižují výskyt patentových ductus arteriosus u velmi předčasně narozených dětí.
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INFORMOVANOST A POSTOJ MATEK DVOJČAT KE KOJENÍ
Miroslava Zemanová, Ivana Lamková, Natalia Levit
Úvod
Již z doby 3000 let před naším letopočtem je známo, že kojení je nenahraditelným způsobem poskytování potravy dítěti.
Je to nejpřirozenější a nejzdravější způsob výživy dětí. Mateřské mléko obsahuje všechny živiny potřebné pro správný
růst a vývoj dětského organismu. Má i ochranný vliv před infekčními a neinfekčními nemocemi. Samotný proces kojení vyžaduje
tělesný kontakt mezi matkou a jejím dítětem, což posiluje mezi nimi vzájemný citový vztah a přináší dítěti pocit bezpečí.
Náročnější a problematičtější je kojení dvojčat. Matka, která má dvojčata, potřebuje více času na edukaci a více pomoci. Pro lepší
přípravu ženy na takovou situaci je vhodné, aby v průběhu těhotenství vyhledala odbornou edukaci. Příběhy a vyprávění žen,
které s tím měly vlastní zkušenosti a zvládly kojení dvojčat, mohou napomoci.
Nejčastějším problémem při kojení dvojčat je specifika porodu. Dvojčata se častěji rodí předčasně a většinou císařským řezem,
což může komplikovat kojení, zejména v prvních dnech po porodu. Po císařském řezu ženy potřebují pomoci se zahájením kojení
a přikládáním novorozence. V takovém případě je důležitá pomoc zdravotnickéh ersonálu a větší úsilí než po porodu vaginální
cestou. Nástup laktace po císařském řezu je zpravidla až za 72 hodin. Porod císařským řezem může způsobit obtíže s kojením.
Mezi hlavní důvody tohoto problému patří opožděný první kontakt matky s dětmi, poporodní emoční labilita matky, opožděný
nástup laktace a poporodní bolesti matky Při porodu císařským řezem se používá epidurální analgezie, která slouží k tlumení
porodních bolestí. Většina těchto léků prochází placentou a rychle proniká do oběhu plodu. Některé studie prokázaly souvislost
epidurální analgezie během porodu s potížemi novorozence s kojením. Dochází ke snížení schopnosti sání, dítě neefektivně
stimuluje prsy, a tím může ovlivnit nástup laktace.
V případě, že matka a děti jsou klinicky stabilní, kojení by mělo začít ihned po porodu. Pokud při porodu matka měla epidurální
analgezii, může se přiložit děti k prsu ihned po výkonu. Pokud matka měla celkovou analgezii, potřebuje pomoc s přiložením
a to ihned, jakmile se na to bude cítit.
Cíl
Zjistit informovanost matek dvojčat o kojení a zdroje informací. Zjistit postoje matek dvojčat ke kojení.
Metodika
Kvantitativní šetření pomocí dotazníku zveřejněného v několika skupinách na sociální síti „Kojení dvojčat“, „Dvojčata a vícerčata“,
„Máme dvojčátka a trojčátka“, „Radost s dvojčaty“. Průzkumu se zúčastnilo celkem 319 respondentek.
Výsledky
235 z 317 (74,1 %) těhotenství bylo ukončeno císařským řezem. Celkem 74 (23,3 %) žen rodilo vaginální cestou a jenom osmi
(2,5 %) ženám se jedno dvojče narodilo vaginálně a druhé císařským řezem. 134 (42,1 %) žen z celkového počtu 318 (100 %)
uvedlo, že dvojčata se narodila lehce nezralá (34. – 37. týden těhotenství). 124 (39 %) respondentek rodilo po 37. týdnu těhotenství, což znamená, že dvojčátka byla donošená. 31 (9,7 %) z dotazovaných rodilo mezi 32. až 34. týdnem těhotenství a mělo
tak středně nezralá dvojčata. U 25 (7,9 %) žen těhotenství bylo ukončeno mezi 28. až 32. týdnem gestace a dvojčata se narodila
jako velmi nezralá. Extrémně nezralá dvojčata (do 28. týdne těhotenství) se narodila čtyřem ženám (1,3 %)
V době dotazníkového šetření mělo 73,5 % ve věku nad 12 měsíců, 47 (14,8 %) ve věku šest až 12 měsíců, 37 (11,7 %) žen v
souboru má dvojčata ve věku do šesti měsíců.
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Většina matek dvojčat uvedla kladný vztah ke kojení. Nejvíce využívaným informačním zdrojem o kojení mezi respondentkami
je internet. Tento zdroj použilo 180 (57 %) žen z 316 dotazovaných. 114 (36,1 %) žen se o kojení dozvědělo v porodnici
od dětské sestry, 93 (29,4 %) žen od laktační poradkyně, 57 (18 %) žen čerpalo informace z knih a brožur o kojení a 46 (14,6 %) žen
od kamarádky nebo sousedky. Mezi nejméně často využívanými zdroji jsou porodní asistentky v porodnici – 40 (12,7 %), kurzy
předporodní přípravy – 39 (12,3 %) a matky, sestry nebo tety.
U 238 (79,1 %) z 301 (100 %) žen proběhlo první přiložení k prsu až po 30 minutách po porodu. U 34 (11,3 %) žen proběhlo první
přiložení k prsu ihned po porodu a 29 (9,6 %) žen do 30 minut po porodu.
246 (77,4 %) žen souboru uvedla, že byly ke kojení motivovány personálem, 72 (22,6 %) respondentek nebylo motivováno
ke kojení personálem.
183 (57,5 %) žen vůbec nedostalo žádnou informaci o tom, jak je kojení výhodné. O výhodách kojení pro matku i dítě bylo
informováno 101 (31,8 %) žen.
Celkem 234 (73,8 %) žen bylo odděleno od dětí po porodu.
Většině žen, a to 163 (51,9%) personál ukázal polohy vhodné ke kojení. 114 (37,1 %) žen mělo pomoc personálu při každém
kojení, 107 (34,9 %) ženám jenom ukázali polohu/y a 86 (28 %) matkám personál pomohl jen jednou, a to když o to požádaly.
166 z 316 (53 %), výlučně kojila šest měsíců, 78 (24,9 %) žen výlučně kojilo jeden až čtyři měsíce a 47 (15 %) žen výlučně kojilo
kratší dobu než jeden měsíc, 22 (7 %) respondentek nekojilo vůbec.
89 (30,8 %) celkově kojila 13-14 měsíců. 68 (23,5 %) žen celkově kojilo jeden až šest měsíců, 56 (19,4 %) žen sedm až 12 měsíců,
55 (19 %) žen déle než 24 měsíců a u 21 (7,3 %) žen celková doba kojení trvala méně než jeden měsíc.
Sedmdesát (22,2 %) z 316 respondentek ohodnotilo přístup personálu k podpoře kojení jako výborný, 67 (21,2 %) jako dobrý,
65 (20,6 %) jako nedostatečný, 63 (19,9 %) jako chvalitebný a 51 (16,1 %) jako dostatečný.
Závěr
Matky dvojčat mají pozitivní vztah ke kojení a kojit chtějí. Informace o kojení získávají především z internetu. Velká část kojí obě
děti výlučně do 6 měsíce věku. Matky dvojčat by jistě uvítaly intenzivnější předávání informací ze stran zdravotnického personálu,
větší podporu a pomoc přikládání dvojčátek.
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SPECIFIKA VÝŽIVY U DĚTÍ S ROZŠTĚPOVOU VADOU OBLIČEJE - KAZUISTIKA
Machová Alena

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice

Úvod
Výskyt orofaciálních rozštěpových vad se pohybuje mezi 2-4 % ze všech hlášených vad. Tyto vady jsou lehce zjistitelné pohledem
a klinickým vyšetřením ihned po narození novorozence. Vadu lze zjistit prenatálním UZ, přesto je až 40 % vad diagnostikováno
až po porodu. Vady dělíme na izolovaný rozštěp rtu, celkový rozštěp rtu a patra, izolovaný rozštěp patra a submukózní rozštěp
patra (Šebková, Klíma a kol., 2020).
Nejčastější příčinou jsou zevní vlivy fyzikální (úraz v těhotenství, toxické látky, kouření atd.), biologické (virové infekce, vyšší
věk matky) a genetické (pouze v 7 %). Rozštěpy obličeje mají nejen estetický dopad na vzhled dítěte, ale jsou provázeny řadou
funkčních obtíží, zejména problémy s polykáním a příjmem potravy, negativním ovlivněním vývoje řeči, častými záněty středouší
a horních cest dýchacích, zvýšenou kazivostí zubů atd. (Fiala a kol., 2017).
Péče o pacienty s rozštěpovou orofaciální vadou je multidisciplinární, systematická a především dlouhodobá. Na péči se podílí
řada odborností: plastický chirurg, dětský anesteziolog, neonatolog, pediatr, ORL lékař, ortodontista, logoped a další (Fiala a kol.,
2017). Timing operačního řešení závisí na závažnosti vady (Šebková, Zíma a kol., 2020).
Zásadním ošetřovatelským problémem je zajištění výživy novorozence. V případě menších rozštěpů lze novorozence kojit,
volíme spíše vzpřímenou polohu, kdy tkáň prsu zakrývá defekt (Fendrychová, Borek a kol., 2012). Dále je možno použít alternativní
techniku krmení kádinkou nebo speciální lahvičky se savičkou pro děti s rozštěpovou vadou. V případě větších rozštěpů
je nutné někdy novorozence krmit žaludeční sondou (Šebková, Zíma, 2020).
Vlastní kazuistika
Novorozenec narozený v 37. týdnu gestace císařským řezem pro hrozící rupturu dělohy. Porodní váha 2820 g, délka 49 cm.
Fyziologické funkce v normě, pouze porucha termoregulace řešená umístěním do postýlky s výhřevnou poduškou (38°C), teplota
postupně snižována. Diagnostikován rozštěp měkkého patra. Novorozenec v péči dětských sester novorozeneckého oddělení,
matka na gynekologicko-porodnické JIP. Od 3. dne novorozenec v péči matky v systému rooming in.
První 2 dny přikládán k prsu, matka edukována o stimulaci laktace. Dokrmován alternativně kádinkou cizím MM. Při kojení i
krmení kádinkou vydává mlaskavé zvuky, sání je neefektivní. Vyzkoušen kojící klobouček bez efektu. 3. den vyzkoušeno krmení
speciální lahvičkou Haberman, kterou netoleruje. 4. den zahájeno krmení speciální lahvičkou Brown, která dítěti vyhovuje.
Matka edukována o krmení, proveden praktický nácvik matkou pod dohledem dětské sestry.
Novorozenec propuštěn 8. den po narození s váhou 2760 g, krmen vlastním mateřským mlékem lahvičkou Brown v dávkách 80 -90 ml.
Podněty k diskusi, závěr
Poprvé byla na oddělení použita speciální lahvička Brown určená pro krmení dětí s rozštěpovou vadou. Pro ošetřovatelský
personál je velmi důležité sledovat a následně implementovat trendy v ošetřovatelské praxi.

36

Literatura:
1. Fendrychová J., Borek I. a kol., 2012.: Intenzivní péče o novorozence. Brno: NCONZO. ISBN 978-80-7013-547-1.
2. Fiala M., Košková O., Vokurková J., Bartošková J., 2017.: Rozštěpy rtu a patra – principy primární i následné péče. Pediatrie
pro praxi. 18(5): 297–299. ISSN 1213-0494.
3. Šebková A., Zíma Z. a kol., 2020.: Praktické dětské lékařství. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-1200-5.

37

ZNALOSTI O VÝŽIVĚ A POTRAVINOVÁ GRAMOTNOST STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMŮ FZS UJEP
Miroslava Zemanová, Karel Hrach, Aneta Hujová, Olga Jarabicová, Ivana Lamková, Lucie Libešová,
Lucia Mičíková, Dagmar Stupková, Barbora Váverková, Jolana Rambousková
Úvod
Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví člověka je výživa. Vysoká prevalence životním stylem ovlivnitelných nepřenosných nemocí
včetně nadváhy a obezity je hlavní výzvou pro veřejné zdraví 21. století. Rozvoj nadváhy, obezity, kardiovaskulárních nemocí,
nádorů a diabetu 2. typu je často zapříčiněno způsobem výživy, která je bohatá na jednoduché sacharidy, tuk, obsahuje málo
zeleniny a ovoce.
Studenti jako dospívající a mladí dospělí jsou důležitou cílovou skupinou pro podporu zdraví a prevenci nemocí. Rozvíjející
se dospělost souvisí s nastolením nezávislosti a převzetí odpovědnosti za životní rozhodnutí, včetně zdraví (Vega et al. 2014).
Zároveň výživové chování dospívajících není často v souladu s národními doporučeními a výživa mladých lidí je mnoha odbornými pracemi popisována jako nedostatečná - chudá (poor) s nízkým zastoupením zeleniny a ovoce, ale bohatá na příjem sladkých
nápojů, sladkostí a předpřipravené nebo vysoce průmyslově zpracované stravy (convenience, processed food).
Nutriční gramotnost je vnímána jako specifická forma zdravotní gramotnosti, kdy musí mít jedinci kapacitu získávat,
zpracovávat a porozumět základním výživovým informacím (Zoellner et al. 2009) a činnostem, které jsou důležité při přijímání
adekvátních výživových rozhodnutí. Potravinová gramotnost je chápána jako soubor dovedností, které pomáhají lidem při denní
přípravě zdravých, chutných a cenově dostupných jídel pro sebe a své rodiny. Potravinová gramotnost zvyšuje odolnost jedince,
protože zahrnuje dovednosti a zručnosti v oblasti stravování jako techniky, vědomosti, plánovací schopnosti, dále sebedůvěru
v improvizaci a řešení problémů a schopnost přístupu k informacím a jejich sdílení (Silk et al. 2008).
V posledních letech vzniklo několik prací i v České republice, které mapují potravinovou či nutriční gramotnost středoškoláků
(např. Přikrylová 2021). Není nám známá žádná publikovaná práce, která by se zabývala potravinovou či nutriční úrovní
vysokoškoláků v ČR. Tématem se zabývali kolegové z Prešovské univerzity v Prešově, a to se zajímavými výsledky (Mrosková
a kol. 2021).
Studenti fakulty zdravotnických studií budou jako zdravotníci zásadním způsobem ovlivňovat a edukovat populaci. Je důležité,
aby si během studia propojili souvislosti mezi teorií a praxí a aby měli přímou zkušenost na sobě samém. Zdravotničtí pracovníci
jsou navíc všeobecně profesní skupinou, která je v rámci výkonu svého povolání ohrožena psychickou i fyzickou zátěží, k jejímuž
zvládání může významně pomoci dobrý zdravotní a nutriční stav.
Cíl
Zjistit úroveň znalostí studentů o výživě FZS UJEP a frekvenci konzumace vybraných potravin.
Metodika
Účastníci projektu byli zařazeni do studie na základě dobrovolnosti. Osloveni byli zatím studenti 3. ročníků FZS UJEP, a to studijních
programů všeobecné ošetřovatelství, porodní asistence, ergoterapie, fyzioterapie. Vypracován byl motivační materiál pro vstup
do studie o významu výživy a včasné eliminaci rizikových faktorů nemocí kardiovaskulárního systému, obezity a diabetu II. typu.
Součástí šetření byl také frekvenční dotazník zjišťující konzumaci vybraných potravin.
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Výsledky
Do průzkumného šetření se v první fázi zapojilo 67 studentů třetího ročníku studijního programu Všeobecné ošetřovatelství,
Porodní asistence a Fyzioterapie FZS UJEP. 11,9% respondentů projevilo neznalost makronutrientů; 70,1% respondentů
se domnívá, že nejvíce energie v 1 g obsahují sacharidy; 70% respondentů má za to, že dle doporučeného trojpoměru živin
má být ve stravě nejvíce bílkovin. 40,3% respondentů nezná denní doporučenou dávku bílkovin. Naopak doporučenou dávku
soli, skutečný průměrný příjem soli a vitamíny rozpustné v tucích znali téměř všichni respondenti. Jako nejčastější zdroj informací
je využíván internet, dále knihy.
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MĚŘENÍ SOLI VE ŠKOLNÍCH OBĚDECH
Irena Řehůřková, Jana Řeháková, Jana Hornová, Jiří Ruprich

Státní zdravotní ústav Praha – Centrum zdraví, výživy a potravin (SZÚ – CZVP)

SZÚ – CZVP se v letech 2015 – 2016 a 2017 – 2018 zabývalo studiemi zaměřenými na školní stravování: „Studie obsahu nutrientů
v pokrmech ze školního stravování“ a „Studie aktualizace standardu nutriční adekvátnosti školních obědů“.1,2
V obou studiích byly prováděny odběry vzorků oběda složeného z polévky, hlavního chodu, doplňku a nápoje v předepsaném
systému a režimu, ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi, odbory hygieny dětí a mladistvých. V každém kraji byly
vybrány 2 školní jídelny (ŠJ), v 1. studii náhodně, ve 2. studii se jednalo o tzv. „nejlepší“ ŠJ, tzn. provozovny školního stravování
s nejlépe hodnocenými jídelníčky za účelem srovnání obsahu vybraných nutrientů obsažených ve „standardní“ porci oběda žáků
1. stupně ZŠ (7-10 let), s nutričním doporučením.
Jako jeden z nedůležitějších výsledků se projevilo nadměrné solení, tedy nadbytečný přívod sodíku (Na). Jaký je vliv sodíku
na lidské zdraví je všeobecně známo. Na jedné straně se bez něj neobejdeme (přispívá k normální funkci pochodů v organismu,
udržuje rovnováhu tekutin a výši krevního tlaku, je nezbytný, pro správnou funkci srdce, svalů, nervů, pro vstřebávání různých
látek ve střevě a v ledvinách). Na druhé straně jeho nadbytek má nepříznivý vliv na kardiovaskulární systém, zvyšuje krevní tlak,
zadržuje vodu v organismu. Následně pak dochází ke vzniku kardiovaskulárních a mozkových příhod, poškození ledvin a cév,
chronickým onemocněním jater, rakovině žaludku, osteoporóze. Podstatné je, že dostatečné množství Na pro lidský organismus
je saturováno z průmyslově vyráběných potravin, především z pekárenských a masných výrobků. Není v podstatě třeba solí
pokrmy dochucovat. Je vhodné využít jiných možností, např. bylinek, česneku, atp. tak, abychom snižovali konzumované množství
soli.
Jedním z cílů uvedených studií bylo učit děti správným stravovacím návykům včetně správného nastavení vnímání chutě, která
odpovídá doporučenému množství soli. Referenční hodnota, na základě která byla data naměřená v rámci studií je porovnávána
dle WHO (2012). Maximální doporučený přívod Na = 2 000 mg /osobu /den, tzn. 5 g soli (NaCl)3. Školní oběd představuje
dle vyhlášky (č. 107/2005 Sb. o školním stravování) 35 % z doporučení WHO, tj. 700 mg Na /den, tzn. 1,75 g NaCl4.
Vyšší přívod Na, než definuje doporučení WHO, byl zaznamenán u všech ŠJ. Téměř 50 % z nich překračovalo doporučení i více
než 2x. Průměrný přívod Na ze školního oběda představoval  1,37 g (= 3,43 g NaCl, což znamená 69 % z maximálního denního
doporučení pro přívod Na. V několika ŠJ stačila na pokrytí potřeby soli na oběd již konzumace jedné porce polévky.
Na základě těchto alarmujících výsledků bylo snahou pomoci danou situaci řešit. Pro personál ŠJ je velmi důležité znát aktuálně
hodnotu koncentrace soli ve svých pokrmech, mít možnost ji ovlivnit, naučit se při dochucování a ochutnávání, jak má žádoucí
koncentrace chutnat.
Průzkumem trhu byla zjištěna existence „kapesních“ přístrojů, které by mohly vyhovovat především tím, že měření lze
provádět bezprostředně na místě. Bylo třeba vybrat optimální zařízení tak, aby byly získány spolehlivé hodnoty, aby manipulace
s přístrojem byla jednoduchá, včetně jeho uchovávání, dostupnosti spotřebního materiálu a především, aby se měření dalo
provádět v komplikovaných matricích, jakými jsou pokrmy. Principiálně lze na trhu získat 2 druhy přístrojů lišících se fyzikálně
chemickou podstatou. Pomocí 1. typu se jedná o měření vodivosti konduktometry a u 2. typu o iontově selektivní elektrodu
a měření potenciálu.
Elektrickou vodivost ovlivňují další látky/chemické sloučeniny (např. ocet, kyselina citrónová apod.). V takovém případě je naměřena
relativní hodnota využitelná jako kontrolní hodnota při výrobě (např. salámů) a uplatnění konstantní/závazné receptury.
Funkci přístroje je třeba kontrolovat např. prostřednictvím nasyceného roztoku NaCl. V případě nevyhovujícího výsledku
musí následovat servisní seřízení tak, aby byla v pořádku vnitřní kalibrační křivka. Tato kalibrační křivka je pak graficky k dispozici
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pro odečet naměřené koncentrace NaCl. Na měření vodivosti je také založena pomůcka ve tvaru lžičky, která by měla sloužit
i v domácnosti. Lze s ní proměřit celkové množství rozpouštěných látek, především NaCl v přepočtu na %. Pro interpretaci slouží
barevná škála určující příslušný interval koncentrací NaCl z pěti, kde minimum je 0,25 % (neslaný pokrm) a maximum
je 1,76 % (silně přesolený pokrm).
U 2. typu zařízení je využita iontově selektivní elektroda (ISE). Dochází zde k měření rozdílu potenciálů mezi dvěma elektrodami
ponořenými do vzorku. Využívá se elektrody selektivně citlivé pouze k Na iontům. 2. elektroda je referenční. K vyhodnocení
výsledků je využito dvoubodové kalibrace. Přístroj měří koncentraci sodíkových iontů ve vzorku a rovnou přepočítá na obsah
soli v %.
Z porovnání „lžičky“ a ISE se sofistikovanou akreditovanou metodou hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
(ICP-MS) na sérii 88 vzorků polévek (odebraných v rámci studií ŠS a z provozoven veřejného stravování) vyplynulo, že pomocí
ISE lze získat spolehlivá data korelující s ICP-MS. Pomocí lžičky bylo dosahováno nespolehlivých, zavádějících výsledků, které
spotřebitele uvádějí v omyl (deklarují barevný interval jako vyhovující slanost). Ve skutečnosti se již jedná o překročení horní
hranice doporučení WHO.
Z experimentů byl jako nejvhodnější zařízení pro praktická měření ve školních jídelnách vyhodnocen přístroj na bázi ISE.
Následovala příprava na realizaci úkolu Hlavní hygieničky ČR (HH), jehož motivací bylo řešit nadměrné používání soli ve ŠJ
na národní úrovni, vysvětlovat důležitost této problematiky a hlavně přímo ukázat, jakou koncentraci soli obsahují aktuálně
připravené pokrmy a jak rozpoznat optimální koncentraci.
Ve spolupráci s odbory hygieny dětí a mladistvých KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně a KHS Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně byly připraveny potřebné materiály pro odběry vzorků, návod na přímé měření soli, pomůcky pro interpretaci výsledků,
edukaci personálu, etc. Tyto materiály byly použity a prověřeny kolegyněmi z uvedených KHS – HDM při pilotní studii. Výsledky byly
pozitivní, personál navštívených kuchyní ŠJ měl zájem o naměřené hodnoty i o poučení jak situaci řešit. Po uzavření výsledků
mělo dojít na vlastní definování úkolu HH5. Nastoupila ale 1. vlna pandemie Covidu-19 a veškerá činnost na dané problematice
byla pozastavena. V současné době je zájem navázat na dřívější provedenou práci a dotáhnout úkol HH do konce.
Literatura u autora.
1. http://www.szu.cz/uploads/CZVP/Skolni_stravovani_16_corr2.pdf
2. http://www.szu.cz/uploads/documents/knihovna_SVI/pdf/2019/AHEM_1_2019.pdf
3. WHO. Guideline.: Sodium intake for adults and children. Geneva, WHO, 2012
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JSOU ROSTLINNÁ MLÉKA ALTERNATIVOU V PROGRAMU EU „MLÉKO DO ŠKOL“?
Irena Řehůřková, Jana Řeháková, Jana Hornová, Miroslava Krbůšková, Svatava Bischofová, Jiří Ruprich
Státní zdravotní ústav Praha – Centrum zdraví, výživy a potravin (SZÚ – CZVP)

Školní projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“
Školní projekt„Ovoce, zelenina a mléko do škol“ (OZMDŠ) je projekt Evropské unie (EU), který je vymezen příslušnou legislativou1,2,3,4.
Projekt je v České republice realizován od roku 2017 pod gescí Ministerstva zemědělství ČR (MZe). Jeho cílem je podnítit zvýšení
spotřeby ovoce, zeleniny, mléka a neochucených mléčných výrobků u dětí (vše dostávají zdarma) a přispět tak k ovlivnění
a nastolení jejich zdravých stravovacích návyků.
Petice Pro Veg International za „rostlinná mléka do škol“
V poslední době se objevila iniciativa organizace Pro Veg International, která spustila petici, v níž vyzývá Evropskou komisi,
aby umožnila zahrnutí také rostlinných mlék obohacených vápníkem do výše uvedeného školního projektu5. Dle petice bude EU
zařazením rostlinného mléka do školního projektu OZMDŠ podporovat inkluzivitu ve školách, chránit planetu a zlepšovat životní
podmínky zvířat.
Petice se hlavně zastává dětí, které trpí laktózovou intolerancí. I když OZMDŠ poskytuje pro tyto děti kravské mléko bez laktózy,
petice vyžaduje, aby byla nabízena i možnost dodat těmto dětem i mléko rostlinné, obohacené vápníkem (Ca) a vitaminy.
Dle petice je tak lze považovat z pohledu nutrice za alternativu kravského mléka. To, že nejsou rostlinná mléka zařazena
do OZMDŠ, považuje petice za diskriminaci ze strany EU.
Intolerance laktózy
Nezaměňujme intoleranci za alergii. Intolerance může být vrozená. Postihuje asi 2 – 5 % kojenců v prvních 12 měsících života.
Tzv. primární intolerance je způsobená geneticky a je nerovnoměrná. Ve srovnání s kojencem, člověk ve věku 60 let už laktózu
vůbec nestráví.
V jižní části Evropy je intolerance asi u 40 – 70% obyvatel, zatímco v severní Evropě je intolerance asi u 15 – 20 % dospělých
osob. Druhotná intolerance vzniká sekundárně následkem např. při onemocnění celiakií, zánětem střev nebo důsledkem použití
antibiotik na střevní mikroflóru. Podle odhadů je v ČR intolerance k laktóze asi u 15 – 20 % populace6. Nejsou k dispozici přesná
data, kolik školních dětí od 3 roků do 15 let trpí určitým stupněm intolerance laktózy. Odhady jsou tedy nepřesné, asi mezi
5 – 10 % u školních dětí.
Cíl je objektivně popsat situaci u rostlinných nápojů
Odběr a popis vzorků
Na podnět odborné veřejnosti, bylo na SZÚ – CZVP rozhodnuto na tento podnět reagovat a snažit se danou situaci analyticky
popsat. Na základě průzkumu trhu, byla vytipována nejfrekventovaněji využívaná rostlinná mléka (poznámka: je třeba používat
pojmu „nápoj“ vzhledem k tomu, že „mléko“ je definováno jako produkt mléčných žláz samic savců během laktace a v EU se dbá
na správné označování/pojmenování produktů). V tržní síti ČR (Brno) bylo odebráno 23 vzorků neslazených rostlinných nápojů
(5 vzorků na bázi mandlí, 4 vzorky na bázi sóji, 4 vzorky na bázi ovsa, 4 vzorky na bázi rýže, 2 vzorky na bázi kokosu, dále
po 1 vzorku směsi rýže a kokosu, lískových ořechů, hrachové bílkoviny a směsi sóji a mandlí) a současně i 3 vzorky kravského
mléka o tučnosti 1,5 % pro aktuální srovnání. Při odběru bylo využito postupů uplatňovaných v rámci provozu monitoringu
dietární expozice. U všech vzorků byly podchyceny veškeré údaje na obalu pro následné porovnání deklarovaných a naměřených
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hodnot. Z daných hodnot je zřejmá snaha srovnat parametry s kravským mlékem. Jako zdroj vápníku je uplatňován
buď fosforečnan nebo uhličitan vápenatý (Ca3(PO4)2 nebo CaCO3), tzn. anorganická chemická látka s pravděpodobně omezenou
vstřebatelností do lidského organismu. Přidané jsou také vitaminy – např. B2, B12, E, D2. Pro dosažení údržnosti a ovlivnění
vlastností rostlinných nápojů se v převážné většině výrobků uplatňují přídatné látky („éčka“) ze skupiny stabilizátorů,
emulgátorů, zahušťovadel, aromat apod. Cena 1 l rostlinných nápojů se pohybovala od 30 do 80 Kč. Cenu ovlivňuje, zda jsou,
či nejsou přidány vápník, vitaminy. Cena mléka kravského o 1,5% tučnosti se pohybovala od 20 do 24 Kč.
Laboratorní úprava a analýzy vzorků
Vzorky rostlinných nápojů byly zhomogenizovány a rozděleny do laboratoří na jednotlivé analýzy akreditovanými metodami:
tuk (extrakce), bílkoviny (dle Kjeldahla), sacharidy (dopočet na základě gravimetrického stanovení obsahu sušiny a popelovin),
sůl (přepočet z obsahu sodíku), sodík a ostatní prvky – nutrienty, kontaminanty (ICP-MS: hmotnostní spektrometrie s indukčně
vázaným plazmatem), rtuť (AAS: atomová absorpční spektrometrie), jód (spektrofotometrie), mastné kyseliny (GC-FID: plynová
chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem).
První výsledky – rostlinné nápoje
Výsledky – monitoring dietární expozice
Z prvních výsledků zaměřených především na konfrontaci obsahu dodaného Ca a deklarovanou hodnotou na obalu nápoje
(ve všech případech 120 mg/100 ml nápoje) odpovídá cca 6 vzorků z 15 dotovaných nápojů. Z nich pak Ca byl přidán ve 4 případech
ve formě uhličitanu, ostatních 11 vzorků ve formě fosforečnanu. U 6 dotovaných vzorků hodnota přítomného Ca odpovídala
deklaraci na obale. U ostatních dotovaných nápojů nebylo deklarace dosaženo (minimum: 42,22 mg/100 g bylo naměřeno
u dotovaného vzorku, kdy byl dodán Ca jako uhličitan). 8 nápojů z 23 odebraných vzorků dotované nebyly.
Výsledky byly také porovnány s kravským mlékem odebraným současně (3 vzorky s 1,5% obsahem tuku) a s výsledky
získanými v dlouhodobém projektu monitoringu dietární expozice7. Zde se od roku 2004 do roku 2021 pohybovaly hodnoty
vápníku v intervalu 100,9 – 138,0 mg/100 ml. Z analýzy dalších prvků, které byly měřeny v rostlinných nápojích, kravském mléku
a v monitoringu dietární expozice (Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Se, Zn) se jako „zajímavé“ jeví
v oblasti benefičních látek např. obsah selenu. Se je v rostlinných nápojích obecně 5 - 20 x nižší než v kravském mléce (v závislosti
na výchozí surovině). Obdobně je v neprospěch rostlinných nápojů cca 10 x nižší přítomnost Zn nebo K než v kravském mléce
(kromě nápoje ze sóji, kde je obsah Zn a K zhruba obdobný). Stejně tak i P a Mg jsou v kravském mléce obsaženy ve více než
dvojnásobné koncentraci. Zvýšenou pozornost si zaslouží ale také porovnání obsahu kontaminantů a některých minerálních
prvků. Všechny druhy rostlinných nápojů (bez závislosti na rostlinné složce) jsou zatíženy výrazně vyššími obsahy Al, As, Cd, Cr,
Mn a Ni. Byly naměřeny až 20 x vyšší obsahy těchto kontaminantů v porovnání s hodnotami v kravském mléce.
Dílčí závěry
Rostlinné nápoje jsou propagovány jako alternativa kravského mléka. Pro představu jaké hodnoty benefičních prvků
a kontaminantů reálně obsahují, byla provedena analytická měření, která budou ještě rozšířena o další, pro lidské zdraví
důležité, látky. Tato měření byla porovnána s daty naměřenými v kravském mléce, shromážděnými v rámci monitorování
dietární expozice (projekt VI systému „Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“, který
od r. 1994 garantuje SZÚ). Čerstvé kravské mléko je mj. především dobrým zdrojem vápníku. Rostlinné nápoje ho obsahují
minimum. Aby je bylo možné považovat za alternativu kravského mléka, jsou dotovány fosforečnanem/uhličitanem vápenatým
s pravděpodobně omezenou vstřebatelností. Deklarovaným hodnotám Ca odpovídalo 40 % dotovaných vzorků. U mnoha
významných prvků (Se, Zn, K, P, Mg) není zdaleka dosahováno hodnot, které přináší kravské mléko. Rostlinné nápoje jsou,
bohužel, zdrojem kontaminantů (ve významném množství Al, As, Cd, Cr, Mn a Ni) na rozdíl od kravského mléka.
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Uvedené výsledky společně s dalšími doměřenými látkami, přítomností přídatných látek, ale i s finanční stránkou (rozdíl
2x vyšší ceny ve srovnání s kravským mlékem) je třeba zvážit při rozhodování o významu zavedení rostlinných nápojů
do školního projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“. Ekologie je jistě důležitý argument. V daném případě je třeba mít
na paměti primárně zdraví dětí, které, pakliže trpí intolerancí laktózy, mají ve škole k dispozici kravské mléko bez laktózy,
s přirozeně se vyskytujícími benefičními látkami, prosté kontaminantů. Pro uplatnění rostlinných nápojů je jistě mnoho dalších
příležitostí ve výživě dětí během dne mimo školní stravování, které mohou rodiče využít.
Literarura u autora
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6. Intolerance laktózy https://cs.wikipedia.org/wiki/Intolerance_lakt%C3%B3zy
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Diabetická noha je pozdní komplikace diabetes mellitus, definovaná jako infekce, ulcerace nebo destrukce tkání dolní končetiny1.
Jedná se o častou komplikaci diabetu s incidencí 19 – 34 % a ročním nárůstem 2 %. Např. v ČR jsou k dispozici pouze data
o prevalenci, která se pohybuje kolem 41 000 nemocných s diabetickou nohou. V současnosti je v klinické podiatrické praxi
nejvíce vyhledáván amoxicilin and ceftazidim jako účinná antibiotika. Pro kontrolu úspěšné terapie diabetické nohy je účelné
monitorovat distribuci antibiotika přímo v periferních tkáních. Za tímto účelem je potřeba zavést málo invazivní, sekvenční
a zároveň humánně příznivou diagnostickou techniku2. Odběr vzorku z podkožní tkáně se proto provádí pomocí mikrodialýzy,
kdy je do podkožní tkáně implementována miniaturní mikrodialyzační sonda3. Stanovení obou antibiotik v lidském séru
a mikrodialyzátech podkoží diabetické nohy je provedeno pomocí kapilární elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí.
Oddělení amoxicilinu od ostatních složek je dosaženo v 0,5 mol/L kyselině octové jako základním elektrolytu a separace ceftazidimu v 3,2 mol/L kyselině octové s přídavkem 13 % metanolu. Elektroforetické stanovení se provádí v 25 μm křemenné kapiláře
s potlačeným elektroosmotickým tokem a dosažený migrační čas je 4,2 min pro amoxicilin a 4,4 min pro ceftazidim. Pro analýzu
je použito pouhých 20 μL séra nebo 15 μL mikrodialyzátu, který je upraven přídavkem acetonitrilu, a dosažený limit kvantifikace
je 148 ng/mL pro amoxicilin a 339 ng/mL pro ceftazidim. Vyvinutá metoda je použita pro monitorování prostupu antibiotika
z krevního oběhu do podkoží v blízkosti diabetických ulcerací a pro sledování farmakokinetiky při bolusové a kontinuální aplikaci
antibiotik2,4.
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PRO NUTRI-SCORE PLATFORMA A VÝHODY NUTRI-SCORE JAKO TRANSPARENTNÍHO
NUTRIČNÍHO OZNAČOVÁNÍ NA PŘEDNÍ STRANĚ OBALŮ POTRAVIN
Petr Kopáček

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

V příspěvku shrneme aktuální vývoj diskusí o Nutri-Score a nutričním označování v ČR i EU.
Diskuse o roli výživy a vlivu jejich jednotlivých aspektů na zdravotní stav obyvatel probíhá v Evropě i v Česku dlouhodobě.
Evropská unie schválila strategii „Z farmy na vidličku“, která do této debaty vnesla nové důležité momenty. Jde právě
i o problematiku jednotného a srozumitelného zdravotně-výživového značení potravin. Evropská komise se zavázala
rozhodnout o harmonizovaném označování výživových hodnot potravin do konce roku 2022. Reaguje tak na dohodu evropských
ministrů zdravotnictví, kteří apelovali na vlády jednotlivých zemí k podpoře zdraví populace.
Otázky podpory zdraví obyvatelstva stále přibývají v důsledku nárůstu civilizačních chorob. Jejich řešení je prioritou nejen
pro lékaře a zdravotnické instituce, ale i pro výrobce a prodejce potravin. Je to doslova úkol pro celou společnost. Jedním
z nejlepších nástrojů na podporu veřejného zdraví, i každého spotřebitele, od dětí až po seniory, je výchova ke zdravé
životosprávě. Součástí široké výchovy jsou i jasné a srozumitelné zdravotně-výživové informace na obalech potravinářských
výrobků.
Průzkumy veřejného mínění i praktické poznatky opakovaně dokládají, že Češi jako spotřebitelé z valné části studují nutriční
informace na zadní straně obalů, ať již z nedostatku času, chutě, nebo malé velikosti písma. Přehledné, srozumitelné nutriční
označování na přední straně obalů by jim výrazně usnadnilo orientaci a motivovalo je k výběru mezi mnoha různými potravinami.
A všichni víme, jak je to potřeba, protože zdravotní stav české populace se stále zhoršuje, covid to ještě akceleroval.
Jedním ze systému označování potravin na přední straně obalu je systém Nutri-Score, který lze chápat jako jakousi analogii
energetického barevného štítku, který jsme již dávno zvyklí u elektrospotřebičů používat. Podle Nutri-Score se spotřebitelé
mohou lépe rozhodovat při výběru z řady potravin na základě principů zdravé životosprávy.
Nutri-Score je v současnosti s předstihem nejrozšířenějším systémem v Evropě a předmětem největších diskusí. Systém
Nutri-Score v současnosti oficiálně podporuje velká část členských států EU. Již dnes se používá v Německu, Nizozemsku, Francii,
Belgii, Lucembursku, Španělsku, Švýcarsku, Portugalsku a v dalších státech. I na českém trhu se objevuje čím dál více potravin
označených Nutri-Score.
Princip systému Nutri-Score také podporují přední mezinárodní instituce v čele se Světovou zdravotnickou organizací. Česká
republika má v evropských diskusích šanci být co nejvíce aktivní a podpořit veřejné zájmy země a zájmy našeho obyvatelstva
v oblasti zdraví.
Nutri-Score je dle dosavadních poznatků nejlepší dostupný systém zjednodušeného nutričního označování na přední straně
obalu. Je to nejlepší průsečík srozumitelnosti pro spotřebitele, jak opakovaně potvrdily průzkumy veřejného mínění v různých
zemích Evropy, a nutričně relevantního systému. Nutri-Score je výsledkem mnohaleté činnosti předních evropských odborníků
na výživu a je validován desítkami studií a průzkumů. Ty v různých zemích včetně České republiky opakovaně potvrdily,
že Nutri-Score je pro spotřebitele velmi srozumitelný systém, který je ale zároveň nutričně validní, tj. jeho základní kritéria,
dle kterých se vypočítává hodnota různých potravin, opravdu kopírují ty nejzásadnější faktory, které jež ovlivňují lidské zdraví
a zdravé a vyvážené stravování. Není to dokonalý ani všespasitelný systém, ale jsem přesvědčen o tom, že pomůže přispět
ke zlepšení stravování českého obyvatelstva, jehož celkový zdravotní stav se začal po dlouhé době bohužel opět zhoršovat.
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V roce 2021 byla v ČR ustanovena platforma Nutri-Score. Jde o neformální sdružení českých institucí a odborníků, kteří
na základě expertních studií a spotřebitelských průzkumů podporují zavedení Nutri-Score. Považují ho za nejlepší dostupný
systém zjednodušeného zdravotně-výživového označování na přední straně obalů potravin a nápojů. Tuto širokou Platformu
nyní tvoří přední instituce a asociace, které se zabývají veřejným zdravím (Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Česká
obezitologická společnost), sdružení spotřebitelů (dTest), velké potravinářské firmy (Nestlé, Danone, Dr. Oetker, Emco, Europasta),
zástupci prodejců a obchodních sítí (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) a další instituce (Český gastronomický institut,
UniConsulting, Proveg, Rostlinne.cz, STOP STOB obezitě). Myšlenku Nutri-Score aktivně podporuje i Ministerstvo zdravotnictví
ČR a Státní zdravotní ústav.

Více informací o Pro Nutri-Score platformě a Nutri-Score, včetně vědeckých studií, najdete zde www.nutriscorecesko.cz
Základní vědecké teze Nutri-Score
•

Výživa patří mezi základní faktory zdraví. Pokud je správná, pak udržuje dobré zdraví ve všech fázích života. Pokud se odchyluje
od výživových doporučení definovaných vědeckými odborníky, stává se významným rizikovým faktorem chronických
onemocnění, mezi které patří kardiovaskulární onemocnění, diabetes 2. typu, rakovina, obezita, ale i poruchy z podvýživy.
Pro veřejné zdraví je zásadní rovnováha mezi zdravou stravou a fyzickou aktivitou.

•

K dosažení vysoké úrovně ochrany zdraví spotřebitelů a omezení zbytných ekonomických nákladů k léčbě, je potřeba zaručit
jejich právo na informace. Spotřebitelé potřebují náležité informace o výživové hodnotě potravin, které konzumují.

•

Informace na etiketě potravin, nesmí spotřebitele uvádět v omyl. Je třeba jim pomoci při výběru potravin, pokud možno
směrem ke zdravějšímu výběru.

•

Zdravotní logo na přední straně obalu může spotřebitelům pomoci při výběru nutričně cennější potraviny na první pohled.
V praxi se ukázalo, že informace o výživové hodnotě na zadní straně obalu jsou pro spotřebitele důležité, ale pro řadu
některé spotřebitele obtížně srozumitelné.

•

Po mnoha letech vývoje byl vytvořen cenný nástrojem, tzv. Nutri-Score, který může spotřebitelům pomoci při výběru
nutričně cennějších potravin. Vědecky podloženy výpočet je základem Nutri-Score. Je založen na výživových doporučeních.
Reaguje na zkušenosti v oblasti zdravotní gramotnosti a doporučeními na podporu změn chování.
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•

Kromě změny chování spotřebitelů, má Nutri-Score potenciál dále stimulovat změnu složení výrobků ze strany producentů
potravin.

•

Mnohaleté výzkumy v několika zemích EU a prvních průzkumů v ČR ukazují, že Nutri-Score je v současné době nejlépe
fungujícím systémem. Spotřebitelům má pomáhat porovnávat výživovou hodnotu potravin v řadě výrobků a rozhodovat
se při nákupu zdravějších alternativ v rámci různých potravinových skupin.

•

Systém Nutri-Score pomáhá spotřebitelům vybírat nutričně cennější potraviny v rámci jedné skupiny potravin a v rámci
podobných skupin potravin.

•

Systém používá pět barev/písmen (tmavě zelená až tmavě oranžová, A až E), kde A (tmavě zelená) je považována za lepší
výživovou volbu a E (tmavě oranžová) za horší výživovou volbu.

•

Sumární skóre je založeno na výpočtu "pozitivních" živin a složek a "negativních" živin a vybraných složek s významem
pro zdraví. Výsledkem bodového systému je sumární barevné/písmenné hodnocení, které producenti potravin uvádějí na
přední straně obalu svých výrobků.

•

Řada zemí EU a evropského regionu již dobrovolně zapracovali Nutri-Score ve svých vnitrostátních právních předpisech
v souladu s platnými předpisy EU. Tyto právní předpisy jsou oficiálně oznámeny Evropské komisi.
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STUDIE PREVALENCE DEFICITU KOBALAMINU A SUPLEMENTACE VITAMINU B12
U DĚTÍ VEGETARIÁNŮ A VEGANŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Martin Světnička, Anat Sigal, Eliška Selinger, Marina Heniková, Eva El-Lababidi, Jan Gojda
Vegetariánská (VG) a veganská (VN) strava v dětství je stále zajímavější kvůli jejich možným, doposud však nepotvrzeným
přínosům pro zdraví a životní prostředí. Hlavní a pochopitelné obavy přetrvávají kvůli reálnému riziku narušení fyziologického
růstu a vývoje dětí. Tento protichůdný názor pochází především z důvodu absence dostatečného množství kvalitních vědeckých
prací zabývajících se touto problematikou. Mezi živiny zvláštního zřetele patří také vitamín B12. V rámci Česká studie veganských
dětí (CAROTS) jsme se rozhodli prozkoumat vztah mezi parametry metabolismu B12 a příjmem B12 prostřednictvím stravy
a suplementace. Analyzovali jsme laboratorní parametry u n = 79 VG, n = 69 VN a n = 52 dětí konvenčně se stravujících (OM)
ve věku 0–18 let. Nepozorovali jsme žádné významné rozdíly v hladinách holotranskobalaminu (aktivní B12 = aB12), folátu,
homocysteinu (hcys) nebo MCV (v rámci krevního obrazu). Byl však popsán významný rozdíl v hladinách kyanokobalaminu
(celkový B12) (p = 0,018). Překvapivě jsme identifikovali pouze n = 1 VG a n = 2 VN děti s laboratorním deficitem vitaminu B12.
Na druhou stranu jsme překvapivě popsali n = 35 VG, n = 28 VN a n = 9 OM dětí s laboratorní hypervitaminózou vitaminu B12
(p = 0,004). Toto zjištění pravděpodobně souvisí s vysokou prevalencí nadměrné suplementace ve skupině dětí na rostlinné
stravě (průměrná dávka pro VG 178,19 ± 238,5 μg denně; VN 278,35 ± 394,63 μg denně). Navíc jsme zjistili významný
(p < 0,05) rozdíl mezi hladinami B12, aB12 a hcys u pravidelně suplementovaných a nesuplementovaných dětí na rostlinné
stravě. To nás přivádí k myšlence, že příjem vitaminu B12 prostřednictvím stravy ve skupině VG nemusí být dostatečný při pouhé
konzumaci mléčných produktů a vajec. Za druhé jsme analyzovali vztah mezi užíváním výživových doplňků v těhotenství
a během kojení a jeho dopadem na hladinu vitaminu B12 u dětí ve věku 0–3 let, tedy dětí kojených. Z n = 46 matek neužívalo
žádnou suplementaci s dostatečným množstvím vitaminu B12 pouze n = 3 (asi 6,5 %). Nezjistili jsme žádné klinické projevy
nedostatku B12 a v naší skupině je pouze n = 1 dítě s nízkým obsahem sérového kobalaminu, dítě, které nedostávalo žádnou
suplementaci vitaminem B12 a jehož matka užívala pravděpodobně nízké dávky vitaminu B12 (25/μg/den) během gravidity
i kojení. Závěrem lze říci, že jsme nepozorovali žádné život ohrožující nebo závažné důsledky laboratorního nedostatku vitaminu
B12; naše skupina tak byla dobře – nadměrně - suplementována a informována o možném nedostatku vitaminu B12,
který hrozí při omezení nebo vynechání živočišných produktů ze stravy. Na druhou stranu jsme identifikovali mnoho jedinců
s hypervitaminózou vitaminu B12 s neznámým dopadem na jejich zdraví (existují studie popisující asociaci mezi vysokou
hladinou vitaminu B12 a vyšším rizikem některých karcinomů). Další výzkum by se měl zabývat stanovením vhodné dávky
vitaminu B12 v suplementu, abychom úspěšně zabránili rozvoji deficitu, ale také předešli jeho nadbytku.
Poděkování:
Podpořeno grantem: NU21-09-00362
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VLIV VITAMINŮ A, C, D, E NA NEUROPSYCHICKÝ VÝVOJ U DĚTÍ
Radim J. Šrám

Ústav experimentální mediciny AV ČR, Praha

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. (2021) 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 < 12 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.
Poděkování:
Podpořeno grantem Healthy Aging in Industrial Environment HAIE CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.
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PROBLEMATIKA BAMBUSOVÝCH A DALŠÍCH ORGANICKÝCH VLÁKEN PŘIDÁVANÝCH
DO PLASTŮ PRO STYK S POTRAVINAMI
Jitka Sosnovcová

Státní zdravotní ústav
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SLEDOVÁNÍ MIGRACE STYRÉNU Z POTRAVINÁŘSKÝCH OBALŮ
Kristýna Hanušová, Jitka Sosnovcová
Státní zdravotní ústav

 standardní - GPPS
 houževnatý - HIPS
 expandovaný - EPS
 extrudovaný - XPS
 orientovaný - OPS
 kopolymery - SAN, ABS

→ volný monomer styrenu

Styren (CAS No. 100-42-5)
 monomer uvedený v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 x není stanoven konkrétní specifický migrační limit ani
jiná omezení
 2019 – IARC - překlasifikování styrenu a jeho metabolitu styren-7,8-oxidu z látek skupiny 2B na látky skupiny 2A, tj. „látky
pravděpodobně karcinogenní pro člověka“ + genotoxicita?
 EFSA - přehodnocení bezpečnosti styrenu ve FCM - úrovně migrace až 230 µg/kg do tučných potravin

→ EK – uvažuje se o SML 0,01 mg/kg a stanovení styrenu v potravinách
Jitka Sosnovcová | jitka.sosnovcova@szu.cz | +420 267 082 432

Kristýna Hanušová |kristyna.hanusova@szu.cz | +420 267 082 389

 vzorky jednorázových polystyrenových obalů - 7x XPS, 7x EPS, 3x OPS a 3x HIPS = 20 vzorků

 určené pro krátkodobé uchovávání hotových pokrmů teplých (termoboxy) i studených

 migrační zkoušky do potravinových simulantů za podmínek krátkodobého styku
včetně plnění za tepla:
→ 3% kyselina octová – 2 h, 70°C
→ poly(2,6-difenyl-1,4-fenylenoxid) (Tenax®) – 2 h, 70°C
→ 95% ethanol – 2 h, 60°C
→ isooktan – 0,5 h, 40°C
 stanovení styrenu plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GC-MS)

Jitka Sosnovcová | jitka.sosnovcova@szu.cz | +420 267 082 432

Kristýna Hanušová |kristyna.hanusova@szu.cz | +420 267 082 389
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Migrace styrenu do 3% kyseliny octové:
 nálezy migrace nízké v rozmezí 0,0025 - 0,031 mg/kg potravinového simulantu
 u 9-ti vzorků migrace < LOQ (0,002 mg/kg)

Migrace styrenu do izooktanu:
 nálezy migrace pouze u 4 vzorků v rozmezí 0,0063 – 0,069 mg/kg u všech 3 vzorků HIPS a
0,93 mg/kg u 1 vzorku OPS
 u 16-ti vzorků migrace < LOQ (0,005 mg/kg)

Jitka Sosnovcová | jitka.sosnovcova@szu.cz | +420 267 082 432

Kristýna Hanušová |kristyna.hanusova@szu.cz | +420 267 082 389

Migrace styrenu do 95% ethanolu:
 nálezy migrace téměř u všech vzorků v rozmezí od 0,0094 mg/kg až 1,9 mg/kg
 vysoká poréznost „napěněného“ PS → sorpce roztoků ethanolu do matrice polymeru (↑T)
→ nabobtnání (swelling) polymeru → nadhodnocení výsledků???

Migrace styrenu do poly(2,6-difenyl-1,4-fenylenoxidu):
 nálezy migrace u všech vzorků v rozmezí od 0,018 mg/kg až 1,2 mg/kg
 migrace styrenu u vzorků „napěněného“ polystyrenu řádově vyšší
než u vzorků polystyrenu „nenapěněného“ u obou simulantů

Jitka Sosnovcová | jitka.sosnovcova@szu.cz | +420 267 082 432

Kristýna Hanušová |kristyna.hanusova@szu.cz | +420 267 082 389
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 migrace styrenu = komplexní proces - výroba a zpracování obalového materiálu,
typ a složení balené potraviny, podmínky při zpracování a skladování (doba, teplota)
balených potravin

 u obalů z EPS a XPS naměřeny hodnoty migrace styrenu až řádově jednotek mg/kg
x navrhovaný specifický migrační limit EK pro styren 0,01 mg/kg
 ? bobtnání PS v roztocích EtOH při ↑T
 migrační zkoušky se simulanty potravin představují nejhůře předvídatelné
podmínky použití → ? nadhodnocené výsledky + vhodnost pro odhad typické orální
expozice styrenu?
 stanovení migrace styrenu v reálných potravinách x ne v simulantech potravin!!!

Jitka Sosnovcová | jitka.sosnovcova@szu.cz | +420 267 082 432

Kristýna Hanušová |kristyna.hanusova@szu.cz | +420 267 082 389

 Nařízení Komise (EU) č. 2020/1245 – posouzení, zda jsou přítomny
látky, které mohou být genotoxické → informování uživatele o
obsahu látek v meziproduktu, jejichž genotoxicita nebyla vyloučena,
jsou záměrně používány během výroby a lze předpokládat, že
migrace z konečného materiálu přesáhne 0,00015 mg/kg =
Prohlášení o shodě k meziproduktu → ověření migrace u konečného
materiálu

 Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní
prostředí (16.8.2022 podepsán prezidentem)
→ zákaz se vztahuje na nádoby z expandovaného polystyrenu (EPS)
x nevztahuje se na extrudovaný polystyren (XPS)

Jitka Sosnovcová | jitka.sosnovcova@szu.cz | +420 267 082 432

Kristýna Hanušová |kristyna.hanusova@szu.cz | +420 267 082 389
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POTRAVNÍ CHOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH HLODAVCŮ A JEHO VLIV NA ZDRAVÍ LIDÍ
Pavel Rödl, Sylva Rödlová, Marian Rybář, Marcela Fraňková, Radek Aulický, Václav Stejskal
Abstrakt
Negativní vliv především synantropně žijících hlodavců na zdraví lidí je všeobecně známý. Jedná se nejen o bakteriální
kontaminace rozšiřované zejména prostřednictvím produktů jejich zažívacího traktu, ale i virové infekce, přenosné různými
vektory (roztoči, blechy, dvoukřídlý hmyz aj.). I škody způsobené vlastními hlodavci jsou značné – okus a znečištění uskladněných
zemědělských surovin, případně jejich pouhá přítomnost, působící na psychiku lidí.
V tomto příspěvku se autoři pokusili upozornit i na jiné, nenápadné, avšak ne méně významné poškozování lidského zdraví –
a sice prostřednictvím kontaminací potravinových komodit, surovin i hotových produktů nejen přímým kontaktem s hlodavci,
ale i prostřednictvím jimi vytvářených zásob. Takovéto zásobárny synantropních hlodavců vznikají prakticky všude v místech
jejich pravidelného výskytu, jakožto produkt jejich přirozeného potravového chování. Děje se tak i v prostředí, které jim různou
potravu poskytuje (sklady, výrobní haly, prodejny). Ke kontaminaci skladovaných potravin a k následnému ohrožení zdraví osob
může docházet i při současném provádění deratizace nevhodnými přípravky a způsoby, při kterých není ochota nebo možnost
toxické přípravky v deratizační staničce fixovat a zamezit tak hlodavcům v jejich roznášení po okolí. Nástrahové deratizační
přípravky či jejich fragmenty, transportované hlodavci, nejen že obsahují příslušné toxické látky (zpravidla antikoagulanty),
ale jsou kontaminovány i obsahem jejich ústní dutiny, což často urychluje proces masivního zaplísnění. Mimo to bývají volně
přístupné deratizační nástrahy (tukové bloky, cereální granule různého provedení a další různé formulace) často napadány
skladištními škůdci, kteří se pak rychle šíří i na okolní skladované potraviny.
Takové chování celé řady druhů hlodavců je známé již od nepaměti a díky některým, dříve hojnějším, druhům se v příslušných
termínech dodnes udržuje i v lidové slovesnosti jakožto „křečkování“ nebo „syslení“, přestože oba tyto druhy jsou v současné
době označovány za ohrožené.
Z deratizační zkušenosti je známo, že potkani jsou schopni i při mnohokrát opakovaných cestách odnášet z deratizačních
staniček nefixovanou potravu - a to nejen používané tukové bloky, sáčky s gelovou formulací nástrahy, ale i objemné plastové
sáčky s granulemi o hmotností několika desítek g na vzdálenost desítek metrů. Tato skutečnost vedla autory k sestavení pokusu,
který by umožnil zhodnotit množství odnášeného materiálu. Při deratizaci může toto množství nástrahy představovat chybné
hodnocení celého procesu a zároveň být zdrojem nebezpečných látek bez kontroly člověka, které jsou přístupné necílovým,
případně domácím zvířatům. V případě skladování surovin pak může toto množství být např. zdrojem plísní a dalších škůdců.
Uplatňování tohoto chování potkanů jsme v případě volně sypaných obilek spíše nepředpokládali, protože při transportu jedné
obilky by byla energetická ztráta pro 300 g a těžší zvíře větší, než může následná konzumace takové obilky poskytnout. Přesto
byly pro výše zmíněné sledování pšeničné obilky použity, abychom potvrdili, že shromažďování potravy a vytváření zásob
je pro potkany typickým vzorcem potravového chování, se kterým musíme při deratizačních procesech vždy počítat, nehledě
na formulaci a typ nástrahy.
Experimentální prostor představoval nezastřešenou oválnou arénu o ploše cca 20 m2, zapuštěnou 1 m oproti okolnímu terénu.
Dno arény bylo vyloženo armovanými betonovými panely se spárami pro vsakování vody, dodatečně zabezpečenými proti úniku
zvířat. Do dna arény zapuštěné jezírko z pozinkované koupací vany poskytovalo zálohu vody (za mrazu prostřednictvím ledu),
přestože na malé zastřešené plošce o rozměrech necelý 1 m2, určené pro aplikaci sledované potravy, byla vždy zásoba čerstvé
pitné vody.
Stěny arény jsou zhotovené z ocelových tabulí o síle 6 mm byly vsazeny do pravoúhlého rámu z “L“ profilů 5x5 cm. Přivařené
pletivo bylo omítnuté venkovní omítkou bylo zpevněno potěrem z cementového lepidla. Zabezpečení proti úniku bylo
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akcentováno po celém obvodu 1,5 m vysokou stěnou z pozinkovaného plechu, ve které se nacházel uzavíratelný vstupní prostor.
Po celou dobu sledování byla na vnitřní stěně pokusné arény měřena teplota s registrací všech dat.
Hnízdní komory byly pro tento pokus tvořeny celkem čtyřmi korugovanými trubkami o vnitřním průměru 14 cm, délky 47 cm.
Zaslepený konec trubky pozinkovaným plechem jednak znemožňoval její převracení a na rovném terénu zabezpečil mírný náklon
směrem k otevřenému vstupu, aby se zamezilo hromadění tekutin. Na zadní stěně bylo za perforovaným plechem umístěno
čidlo s automatickou registrací teploty. Dno přístupné hnízdní dutiny bylo tvořeno snadno demontovatelným perforovaným
plechem. Výstelku hnízda tvořilo každý týden čerstvé seno, vkládané po pravidelných kontrolách. Aplikace předem navážených
pšeničných obilek byla prováděna do misky, která spočívala ve větší novodurové („foto-misce“) pro možnost kvantitativního
zjišťování zbytků.
Pokusná zvířata - 5 adultních kusů potkanů (1 samec a 4 samice), získaná odchytem v zemědělských objektech, byla do arény
s připravenými hnízdy vypuštěna začátkem července r. 2019. Po týdenní aklimatizaci bylo denně, po dobu celkem 437 dní
aplikováno odvážené množství pšenice a jednou týdně (60 kontrol) byl zjišťován počet obilek v použité výstelce a v ostatním
prostoru každého ze čtyř hnízd.
Prvním nekvantifikovatelným výsledkem bylo překvapující zjištění způsobu transportu obilek. Potkani to řešili ponořením
otevřené tlamy do hromady obilek, „nabagrovali“ co bylo možné a v hnízdě toto odkládali (plivali). Tyto obilky propadaly
perforovaným plechem do prostoru, odkud byly každý týden vybírány. Mohly též ulpívat na výstelce hnízda - seně, odkud mohly
po zaschnutí slin rovněž propadnout do prostoru, který již nebyl potkanům přístupný, nebo mohly být postupně konzumovány.
Takové nezjistitelné (a tedy nezjišťované množství) je tedy na úkor hodnot, označovaných jako „zásoby v hnízdech“, které jsme
však pro výpočty a grafickou prezentaci nijak nenavyšovali.
Při všech kontrolách po celou dobu sledování bylo možno dokázat „zásobovací“ chování potkanů. Se zmíněným odnosem
materiálu a jeho kupením na neznámém místě je tedy nutno počítat i v lokalitách, ve kterých mají hlodavci stálý a dostupný
zdroj potravy, byť se to z lidského pohledu jeví nelogicky a proto je (a pravděpodobně i bude) tato skutečnost opomíjena.
Intenzita a míra odnosu se v průběhu sledování významně měnila. Největší závislost odnosu je pozorovaná na teplotě.
V chladných měsících (teplota pod 5 °C) se odnos výrazně zvýšil a během jednoho týdne mohl činit běžně kolem 500 g obilek
(na uvedených 5 pokusných zvířat), což je nezanedbatelné množství. Intenzivní zásobování začíná při poklesu teploty pod tuto
hranici a při vyšší teplotě se sledovaná činnost sice minimalizuje, ale nikdy neustává.
Také preferované místo uskladnění materiálu potkany se měnilo. V různých obdobích se měnily preference uskladňování
v hnízdech, důvod jejich výběru není zcela úplně znám, až na výjimky však byly používány k uskladnění všechna 4 hnízda.
Z uvedených výsledků jasně vyplývá, že synantropní hlodavci (podobné chování bylo pozorováno i u myší) způsobují
nezanedbatelné škody i svým méně zmiňovaným, z hygienického pohledu však důležitým chováním, kdy přenáší a hromadí jak
materiál vhodný k vlastní potravě, tak nástrahy z deratizačních staniček (případně stále praktikovaného volného pohozu nástrah
– tento způsob je v rozporu s doporučenou metodikou deratizace, nicméně k němu stále dochází).
Toto sledování ukázalo na řadu detailů v zajímavém potravním chování potkanů a současně zjistilo, že tvoření zásob u hlodavců
ve vztahu k teplotě je statisticky významné.
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DOZOR NAD FCM VE SPOLEČNÉM STRAVOVÁNÍ
Pavel Zikl

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Nedílnou součástí státního zdravotního dozoru v provozovnách společného stravování je i kontrola materiálů a předmětů,
které přicházejí do styku s potravinou.
Přednáška se zaměřuje na legislativní rámec dozoru a některé příklady jakým směrem zaměřit dozor v těchto provozovnách.

Co je to FCM
Pro zkrácení pojmu „Materiály a předměty určené
pro styk s potravinami“ je používána zkratka FCM
(Food contact materials)

Obecné podmínky pro dozor FCM
 Oprávnění dozorovat daný typ subjektu
 Musí existovat povinnost subjektu, která bude
kontrolována
 Za neplnění povinností by měl existovat přestupek
v gesci kontrolujícího
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Oprávnění dozorovat daný typ subjektu
 Přímo platné předpisy dozorové kompetence
neurčují
 Dozorové kompetence určuje speciální zákon
 HSHMP má oprávnění k dozoru provozovatele
potravinářského podniku provozujícího stravovací
služby dle zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č.
110/1997 Sb.

Základní legislativa stanovující požadavky na
FCM
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES
 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 (pro plasty)
 Nařízení Komise (ES) č.2023/2006 (správná výrobní praxe)
Jde o výčet nejčastěji použitelných předpisů, existují další specifická nařízení,
která pro přehlednost nejsou vyjmenována

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb.
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Některá legislativní ustanovení využitelná k dozoru na FCM
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES
Článek 1 - 1. Účelem tohoto nařízení je zajistit účinné fungování vnitřního trhu ve
vztahu k uvádění materiálů a předmětů určených pro přímý nebo nepřímý styk s
potravinami na trh Společenství a stanovit základ pro zabezpečení vysokého
stupně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů.
2. Toto nařízení se vztahuje na materiály a předměty, včetně aktivních a
inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami (dále jen
„materiály a předměty“), které v konečném stavu:
a) jsou určené pro styk s potravinami;
b) již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny;
c) se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při
jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do
potravin

Některá legislativní ustanovení využitelná k dozoru nad FCM
Článek 2 - Definice
b) „uváděním na trh“ se rozumí držení materiálů a předmětů za účelem prodeje, včetně jejich
nabízení k prodeji nebo jiné formě převodu, úplatného nebo bezúplatného, a prodej, distribuce a
jiné formy převodu samotné.
c) „podnikem“ se rozumí jakýkoliv podnik, ziskový či neziskový, bez ohledu na to, zda je soukromý
nebo veřejný, který provozuje činnost související s kteroukoliv fází výroby, zpracování nebo
distribuce materiálů a předmětů;
Článek 24 - Kontrolní opatření
Členské státy provádějí úřední kontrolu s cílem vynutit dodržování tohoto nařízení v souladu s
odpovídajícími právními předpisy Společenství, která upravují úřední kontrolu potravin a krmiv.
Zákon č. 110/1997 Sb.
§ 3 odst. 1
písm. g) používat jen takové obaly a obalové materiály, které chrání potravinu před
znehodnocením, znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu a
odpovídají požadavkům na předměty a materiály určené pro styk s potravinami,

písm. q) Neprodleně vyřadit - 2. balené do obalů, které neodpovídají požadavkům přímo
použitelného předpisu Evropské unie o materiálech a předmětech určených pro styk s
potravinami32) nebo vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s
potravinami a pokrmy33) nebo do obalů, které nechrání potraviny před znehodnocením,
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Jaké požadavky na FCM kontrolovat?
 Značení
- Výrobek určený pro potraviny musí být označen
jedním z těchto způsobů: název určující
potravinářské užití nebo symbol číše vidlička nebo
text „pro potraviny“, nebo tento údaj musí být
uveden v průvodní dokumentaci.
- V případě potřeby lze kontrolovat další povinné
údaje: pokyny k používání, jméno a adresa
odpovědné osoby, kód sledovatelnosti (něco jako
šarže) viz čl. 15 nařízení EP a R č.1935/2004.

Jaké požadavky na FCM kontrolovat?

 Prohlášení, případně podklady k prohlášení
- Prohlášení má smysl kontrolovat pouze u plastových FCM,
protože je stanoven rozsah prohlášení včetně údajů o
způsobu použití
- bod 8) prohlášení v příloze IV nařízení Komise č. 10/2011 tj.
specifikace týkající se použití materiálu nebo předmětu,
například:
druh nebo druhy potravin, se kterými má přijít do styku;
délku a teplotu pro zpracování a skladování při styku s
potravinami;
poměr povrchu, který je ve styku s potravinou, a
objemu, použitý k ověření shody materiálu nebo
předmětu;
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Jaké požadavky na FCM kontrolovat?
 Vhodnost použití FCM
Ověřit dle prohlášení či značení, že je obal používán
v souladu s těmito dokumenty, tj.:

• Zda je vhodný pro daný typ potraviny (kyselé,
tučné apod.)
• Zda je používán za odpovídající teploty a doby
kontaktu
• Překročení plochy v kontaktu je málo
pravděpodobné

Jaké požadavky na FCM kontrolovat?
 Stav FCM/obalu
- FCM nesmí ohrozit zdraví lidí, senzoricky ovlivňovat potravinu (nesmí
barvit, měnit chuť a pach potraviny) a způsobovat nepřijatelnou změnu
ve složení potraviny (čl. 3 nařízení EP a R č. 1935/2004)
- Obal (především pro opakované užití) musí umožňovat řádné čištění
(neporézní, nerozpraskané, neodlupující se,) – více viz. § 5 vyhlášky č.
38/2001 Sb., rovněž obecně v příloze II nařízení EP a R č. 852/2004
- Jednorázový obal - dle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 38/2001 Sb. obal, který
není určen pro opakované užití nelze opětovně použít pro styk s
potravinami.
Nejčastější porušení – provozovatel potravinářského podniku používá
jednorázový obal opakovaně a na jiné druhy potravin/pokrmů.
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Jiné možnosti kontroly povinností souvisejících s FCM
 Kontrola dle Nařízení EP a R č. 852/2004
- Čl. 4 odst. 2. Provozovatelé potravinářských podniků provádějících
činnosti v jakékoli fázi výroby, zpracování a distribuce potravin, které
následují po fázích, na něž se vztahuje odstavec 1, dodrží všeobecné
hygienické požadavky stanovené v příloze II
- Kapitola II (pro pojízdné stánky totéž v kap.III) – POVRCHY (používán pojem
čistitelné, netoxické materiály)

- Kapitola V - POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ

- Kapitola X - PRVNÍ A DALŠÍ BALENÍ POTRAVIN

Nařízení EP a R 852/2004
Článek 5 Analýza rizika a kritické kontrolní body

1. Provozovatelé potravinářských podniků vytvoří a zavedou jeden nebo více stálých
postupů založených na zásadách HACCP a postupují podle nich.
2. Zásady HACCP ve smyslu odstavce 1 spočívají
a) v identifikaci všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo která musí být
vyloučena či omezena na přijatelnou úroveň,
c) ve stanovení kritických limitů v kritických kontrolních bodech, které s
ohledem na předcházení identifikovanému riziku, jeho vyloučení nebo jeho
omezení oddělují přijatelnost a nepřijatelnost,
d) ve stanovení a použití účinných monitorovacích postupů v kritických kontrolních
bodech,
e) ve stanovení nápravných opatření, jestliže z monitorování vyplývá, že kritický
kontrolní bod není
4. Provozovatelé potravinářských podniků
a) prokáží příslušnému orgánu, že jednají v souladu s odstavcem 1, přičemž
důkaz musí být podán způsobem požadovaným příslušným orgánem s
přihlédnutím k typu a velikosti potravinářského podniku;
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Rizika výrobků určených pro styk s potravinami
Za méně rizikové se považují výrobky z nerezové oceli a
keramiky.
K rizikovým materiálům patří především některé plasty

Příklady:
Melaminové nádobí/ „bambusové“ nádobí -misky, pohárky, lžíce.
Výrobky překračovaly limit uvolňování formaldehydu (15 mg
formaldehydu/ kg simulantu), někdy i melaminu.
Zjištěn případ použití bambusové misky pro podávání zeleninových salátů
v kyselé zálivce
Jaké riziko formaldehyd představuje:
Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a
zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se
vstřebává kůží a může způsobit podráždění nebo alergie.

Příklad nebezpečné melaminové misky
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Polyamidové náčiní
Černé polyamidové náčiní – obracečky, lžíce apod.
Jaké možné riziko výrobky z polyamidu představují:
Ze závadných výrobků se uvolňují primární aromatické
aminy (PAA) – zejména karcinogenní 4,4diaminodifenylmethan s možnými karcinogenními účinky
na lidský organismus zejm. na játra a štítnou žlázu.
Riziko spočívá v tom, že při styku výrobku s potravinou
nebo pokrmem může dojít k jeho kontaminaci
karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

Příklad polyamidových výrobků
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Senzorické ovlivnění potravin
Nejčastěji zjišťováno u elektrických rychlovarných
konvic (zejména nižší cenové kategorie), rovněž
náčiní z plastů a dřeva.
U těchto výrobků nemusí jít o nebezpečnost
výrobku, ale zápach výrobku nebo vařené vody tyto
výrobky vyřazuje z používání.
Kromě výrobků z plastu se jednalo i o nerezové
konvice, které mají plastové víčko nebo nevhodné
těsnění.

Poškozené povrchy – možnost mikrobiální i
mechanické kontaminace
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NUTRIČNÍ SCREENING JAKO SOUČÁST MULTIDIMENZIONÁLNÍHO PROGNOSTICKÉHO
INDEXU U GERIATRICKÝCH PACIENTŮ S ONEMOCNĚNÍM SARS - COV - 2?
Anna Štorková
Klíčová slova:
COVID – 19, geriatrický pacient, geriatrické syndromy, nutrice, MPI index
Abstrakt
COVID – 19 je hyperkatabolické multiorgánové onemocnění, jedním jeho z negativních vlivů je vliv na nutriční stav pacienta.
V seniorní populaci se především zvyšuje riziko geriatrických syndromů a dalších komplikací včetně respiračního selhání vedoucí
k přímému ohrožení života. Nutriční intervence je významnou součástí péče o geriatrického pacienta s touto akutní respirační
infekcí.
Výzkum byl proveden pomocí vyhodnocení datasetu 151 pacientů Geriatrické kliniky VFN v Praze. Podmínkou byl věk nad
65 let, COVID – 19 pozitivita potvrzená PCR testem a podepsaný informovaný souhlas. Do výzkumu bylo zařazeno celkem 151
pacientů, z tohoto vzorku bylo 98 žen (64,90 %) a 53 mužů (35,10 %). Z gastrointestinálních příznaků se u 18 pacientů (11,92%)
projevilo výrazné snížení příjmu potravy, u 65 pacientů (43,05%) bylo zaznamenáno mírné snížení příjmu potravy a u 68 pacientů (45,03%) se neprojevilo nechutenství vůbec. Úbytek váhy větší než 3 kg se projevil u 28 pacientů (18,54%), úbytek váhy mezi
1 a 3 kg se projevil u 49 pacientů (32,45%), 62 pacientů nevědělo (41,06%) a žádný úbytek váhy nezaznamenalo 12 pacientů
ze 151 (7 ,95%). Průjem se projevil pouze u 35 pacientů (23,2 %).
Z respiračních příznaků se u 76 pacientů (50,3 %) projevil kašel a u 89 pacientů (58,9 %) byla zaznamenána dušnost. Neinvazivní
ventilace byla zapotřebí u 71 pacientů (47,02 %) a invazivní ventilace pouze u 3 pacientů (1 ,98 %) z celkového počtu 151 pacientů. 62 pacientů bylo imobilních (41,06%), 77 pacientů bylo schopno chodit s dopomocí (50,99%) a bez omezení bylo schopno
chodit 12 pacientů (7 ,95%). Výsledky hodnocení stresu byly následující: 98 pacientů (64,9 %) trpělo nějakým onemocněním
za poslední 3 měsíce, 53 pacientů (35,01%) nikoli. Vážnou demencí trpělo 33 pacientů (21,85%), mírnou 71 pacientů (47,01%)
a žádné psychické problémy nemělo 47 pacientů (31,12%). Delirium bylo pozorováno u 74 pacientů, což činí 49,0 %.
Na základě vyhodnocení nutričního screeningu MNA – SF bylo zaznamenáno 79 pacientů (52,3 %) malnutričních, 62 pacientů
(41,1 %) bylo v riziku vzniku malnutrice a normálního výživového stavu dosáhlo pouze 10 pacientů (6 ,6 %).
V této studii z uvedených dat bylo zjištěno, že v nejrizikovější skupině MPI 3 (0 ,67 – 1 ,00) bylo celkem 69 pacientů (45,7 %).
Tento výsledek poukazuje na fakt, že malnutrice zásadně přispívala k horší prognóze a zvyšovala mortalitu na základě vyššího
skóre MPI indexu.
Z celkového vzorku 151 pacientů přežilo 94 pacientů (62,25%), onemocnění COVID – 19 a z něho vzniklým komplikacím podlehlo
57 z nich (37,75%). Procentuální zastoupení mortality bylo následující: 38,78 % žen z 98 zemřelo. V kategorii mužů zemřelo
35,85 % z 53 pacientů.
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Design studie, příprava a provedení výběru
Dotazníkové šetření bylo zpracováváno v období od ledna do května 2022. Dotazník, který byl v této studii používán,
byl vytvořen v rámci italské studie SIGOT a byl použit v české verzi u pacientů geriatrické kliniky VFN jako Case Report Form.
Dotazník sestával z odběru základní osobní anamnézy a výběrových kritérií, vakcinace, symptomů COVID – 19 jako teplota,
kašel, dušnost, gastrointestinální příznaky, laboratorní hodnoty a rentgenová vyšetření. Dále se rozebírala farmakologická anamnéza,
NIV, IMV, delirium, délka hospitalizace a MPI index. V rozšířenější verzi byl rozebrán 3 měsíční follow – up zacílený na MPI index,
který sestával z osmi údajů, které již byly rozebrány v teoretické části.
Použité nástroje a metody pro analýzu dat
Získaná data byla zpracovávána v programu Microsoft Office Excel 365.
Výsledky
Charakteristika vybraného souboru
Vybraný soubor činil celkem 151 pacientů geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Z tohoto vzorku bylo 98 žen
(64,90 %) a 53 mužů (35,10 %). Všichni pacienti byli starší 65 let a průměrný věk činil 82 let. Podmínkou pro zařazení do studie
byl věk nad 65 let, COVID – 19 pozitivita potvrzená PCR testem a podepsaný informovaný souhlas pacienta. Šetření probíhalo
v roce 2019. Nejprve byly vyhodnoceny kategorie mužů a žen zvlášť, poté byl vyhodnocen celý soubor všech 151 pacientů.
Z veškerých hodnot, které byly především zaměřené na nutrici a problematiku nutričního stavu byly vybrány tyto hodnoty: věk,
ADL, CIRS, ESS, IADL, MNA – SF, MPI index a SPMSQ. Dále bylo zdokumentováno pohlaví, očkování proti chřipce a pneumokokovi,
tělesná teplota, průjem, dušnost, kašel, farmakoterapie, počet dní hospitalizace, počet dní na invazivní a neinvazivní ventilaci,
delirium a úmrtnost. Screening MNA – SF, podle něhož se určuje, zda je pacient v riziku malnutrice nebo ne, byl rozebrán mnohem
podrobněji.
Výsledky měření a test hypotéz
Hodnocení datasetu – muži
Světová zdravotnická organizace klasifikuje věk u geriatrických pacientů následovně: 65 – 74 let jako rané stáří, 75 – 89 vysoký
věk a 90 a více let označuje WHO (World Health Organisation) jako období dlouhověkosti.
Celkem bylo ve zkoumaném vzorku 53 mužů, což činilo 35,10 %. Průměrný věk činil 80,35 let, maximální hodnota činila 93 let,
minimální 65 let. Směrodatná odchylka byla 8,10 a rozptyl činil 62,83 let. Medián činil 82 let a modus 90 let.
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Následující graf č. 1 popisuje věkové rozložení mužů dle periodizace podle WHO (viz. tabulka).

Následující tabulka č. 1 sumarizuje veškerá data, která mají vliv na stav geriatrického pacienta.
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Následující tabulka č. 2 popisuje využití invazivní a neinvazivní ventilace. NIV byla nutná u 25 pacientů (47,2 %).

Následně došlo k vyhodnocení MNA – SF. MNA – SF je rozdělen do 3 kategorií podle bodového hodnocení. Hodnoty jsou uvedeny takto:

Dle výpočtů vyšlo 33 pacientů malnutričních (62,26 %), 16 pacientů vyšlo v riziku podvýživy (30,19 %) a 4 pacienti (7 ,55 %)
měli normální stav nutrice.

Graf č. 2 popisuje výsledky MNA – SF u mužů. Rozmezí hodnot MNA – SF činilo v tomto případě 2 – 13.
Prvním kritériem byla hmotnost. Z celkového počtu 53 pacientů u 2 z nich nebylo možné hmotnost změřit, proto bylo nutné
změřit obvod lýtka, který byl měřen na nejširším místě. Ten u obou pacientů dosáhl hodnoty 3 , což znamená, že činil více než 31
cm. Hodnoty BMI u těchto dvou pacientů nebyly vypočítány.
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Následující tabulka č. 3 přehledně sumarizuje veškeré hodnoty MNA – SF u kategorie mužů.

Dalším parametrem bylo BMI. Následující graf č. 4 popisuje hodnoty BMI u mužů.

Tabulka č. 4 popisuje hodnoty BMI u kategorie mužů.
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Tabulka č. 5 popisuje další dvě podotázky MNA – SF 2002, konkrétně týkající se snížení příjmu stravy a úbytku hmotnosti.

Následující tabulka č. 6 popisuje další zkoumaný parametr v MNA – SF: mobilitu.

Další otázkou v MNA – SF bylo, zda pacient trpěl během uplynulých 3 měsíců psychickým stresem nebo závažným onemocněním.
U 36 pacientů (67,9 %) byl zaznamenán, u 17 pacientů (30,1 %) nikoliv. Posledním bodem byl výskyt neuropsychických poruch
nebo obtíží. U 12 pacientů (22,6 %) se vyskytla vážná demence, u 26 pacientů (49,1 %) se vyskytla mírná demence a žádné
psychické problémy se neobjevily u 15 pacientů (28,30 %).
Dalším hlavním bodem bylo zhodnocení všech osmi parametrů MPI indexu – řadí se mezi ně ADL, IADL, EES, CIRS, MNA – SF,
SPSMQ, dále farmakologická a sociální anamnéza. Následující graf č. 5 popisuje výsledné hodnoty indexu MPI u mužů. V kategorii
0 ,00 – 0 ,33 byli 4 pacienti, v kategorii 0 ,34 – 0 ,66 bylo 26 pacientů a v kategorii 0 ,67 – 1 ,0 bylo 23 pacientů.
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Následující tabulka č. 7 popisuje hodnoty MPI ve vzorku 53 mužů.

Z celkového vzorku 53 pacientů 19 pacientů zemřelo (35,85 %) a 34 pacientů přežilo (64,15 %).
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Hodnocení datasetu – ženy
Vzorek žen se skládal ze 98 žen, což činilo 64,90 % z celkového vzorku 151 pacientů. Věk byl klasifikován stejně jako u mužů podle
WHO, o čemž informuje následující tabulka.

Průměrný věk činil 83,03 let, maximální hodnota činila 97 let, minimální 65 let. Směrodatná odchylka byla 8 ,07, medián činil 85,5
let a modus 86 let.
Následující graf č. 6 popisuje věkové rozložení pacientek podle WHO.

Následující tabulka č. 8 popisuje sledované hodnoty u žen.
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Následující tabulka č. 9 popisuje využití invazivní a neinvazivní ventilace a přítomnost deliria.

Následně došlo k vyhodnocení MNA – SF. MNA – SF je rozdělen do 3 kategorií podle bodového hodnocení. Hodnoty jsou uvedeny takto:

Dle výpočtů vyšlo 46 pacientek malnutričních (46,9 %), 46 pacientek vyšlo v riziku podvýživy (46,9 %) a 8 pacientek (6 ,1 %)
mělo normální stav nutrice.
Graf č. 7 popisuje výsledky MNA – SF u žen. Rozmezí hodnot MNA – SF činilo v tomto případě 0 – 13.
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Prvním kritériem byla hmotnost. Z celkového počtu 98 pacientek u tří z nich nebylo možné hmotnost změřit, proto bylo nutné
změřit obvod lýtka, který byl měřen na nejširším místě. Hodnota u těchto tří pacientek byla odlišná: dvě z nich měly hodnotu
0 , což znamená, že obvod lýtka činil méně než 31 cm.
Jedna z pacientek měla hodnotu 3 , což znamená, že obvod lýtka činil více než 31 cm. Hodnoty BMI u těchto tří pacientek nebyly
vypočítány, nebyla měřena ani výška, ani hmotnost. Následující tabulka č. 10 přehledně sumarizuje veškeré hodnoty MNA – SF
u kategorie žen.

Dalším parametrem bylo BMI. Následující graf č. 8 popisuje hodnoty BMI u žen.
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Následující tabulka č. 11 popisuje hodnoty BMI u žen.

Tabulka č. 12 popisuje další dvě podotázky MNA – SF 2002, konkrétně týkající se snížení příjmu stravy a úbytku hmotnosti

Následující tabulka č. 13 popisuje další zkoumaný parametr v MNA – SF: mobilitu.
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Další otázkou v MNA – SF bylo, zda pacientky trpěly během uplynulých 3 měsíců psychickým stresem nebo závažným onemocněním. U 62 pacientek (63,3 %) byl zaznamenán, u 36 pacientek (36,7 %) nikoliv.
Posledním bodem byl výskyt neuropsychických poruch nebo obtíží. U 21 pacientek (21,4 %) se vyskytla vážná demence,
u 45 pacientek (45,9 %) se vyskytla mírná demence a žádné psychické problémy se neobjevily u 32 pacientek (32,7 %). Dalším
hlavním bodem bylo zhodnocení všech 8 parametrů MPI indexu – řadí se mezi ně ADL, IADL, EES, CIRS, MNA – SF, SPSMQ,
farmakologická a sociální anamnéza.
Následující graf č. 9 popisuje výsledné hodnoty indexu MPI u žen. V rozmezí 0 ,00 – 0 ,33 bylo 11 pacientek, v rozmezí
0 ,34 – 0 ,66 44 pacientek a v rozmezí 0 ,67 – 1 ,0 celkem 43 pacientek.

Následující tabulka č. 14 popisuje zkoumané hodnoty MPI u žen.
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Celkem bylo ve zkoumaném vzorku 151 pacientů. Celkem zemřelo 94 pacientů (62,25 %), 57 z nich (37,75 %) infekci přežilo.
Průměrný věk činil 82,23 let, maximální hodnota činila 97 let, minimální 65 let. Směrodatná odchylka byla 8 ,20. Medián činil
85 let a modus 89 let.

Následující tabulka č. 15 sumarizuje základní data o všech 151 pacientech.
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Následující tabulka č. 16 popisuje využití invazivní a neinvazivní ventilace a přítomnost deliria.
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Následně došlo k vyhodnocení MNA – SF. MNA – SF je rozdělen do 3 kategorií podle bodového hodnocení.

Následující tabulka č. 17 a graf č. 10 sumarizují výsledky MNA – SF u všech 151 pacientů.
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Následující tabulka č. 18 popisuje další zkoumané hodnoty MNA – SF.

Následující graf č. 11 popisuje výsledné hodnoty BMI u všech 151 pacientů.

Tabulka č. 19 popisuje další dvě podotázky MNA – SF 2002, konkrétně týkající se snížení příjmu stravy a úbytku hmotnosti.

Následující tabulka č. 20 popisuje další zkoumaný parametr v MNA – SF: mobilitu.
Další otázkou v MNA – SF bylo, zda pacienti trpěli během uplynulých tří měsíců psychickým stresem nebo závažným onemocněním.
U 98 pacientů (64,9 %) byl zaznamenán, u 53 (35,1 %) nikoliv.
Posledním bodem byl výskyt neuropsychických poruch nebo obtíží. U 33 pacientů (21,9 %) se vyskytla vážná demence,
u 71 pacientů (47,0 %) se vyskytla mírná demence a žádné psychické problémy se neobjevily u 47 pacientů (31,1 %).
Následně byly vyhodnoceny a srovnány hodnoty MPI indexu u obou pohlaví.
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Následující graf č. 12 srovnává hodnoty MPI indexu u obou kategorií. Spodní lišta znázorňuje hodnoty MPI indexu.

Z celkového vzorku 53 mužů 19 pacientů zemřelo (35,85 %) a z 98 žen zemřelo 38 pacientek (38,78 %).
Graf č. 13 popisuje procentuální zastoupení mortality.

Graf č. 14 porovnává mortalitu u obou kategorií.
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Následující tabulka č. 21 srovnává hodnoty MNA – SF v souvislosti s výsledky MPI indexu.

Následující graf č. 15 porovnává hodnoty MNA – SF a MPI index v jednotlivých kategoriích MNA.
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JAHODY AKO SUPERPOTRAVINY A ICH KONZUMÁCIA V NÁHODNE VYBRANEJ
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Abstrakt
Superpotraviny, sú potraviny čoraz viac vyhľadávané a konzumované vďaka svojim prospešným látkam, ktoré obsahujú
a zdravotným benefitom, ktoré poskytujú. Cieľom práce bolo zistiť informovanosť o superpotravinách a ich konzumáciu
v náhodne vybranej populácii. Pomocou dotazníka sme u respondentov zisťovali či poznajú superpotraviny, ako často ich
konzumujú, taktiež sme sa zamerali na to, či poznajú obsah prospešných látok a zdravotné benefity, ktoré poskytujú jahody.
Sledovanú skupinu tvorilo 76 žien a 24 mužov, najväčšie zastúpenie mala veková kategória od 18 - 25 rokov, ktorú
tvorilo 61 respondentov. V ďalšej časti sme sa zaujímali o všeobecný prehľad našich respondentov o superpotravinách, kde sme
zistili že, 64 % respondentov pozná superpotraviny ale 36 % respondentov ich nepozná a len 53 % respondentov odpovedalo že superpotraviny konzumujú. Na otázku či si myslia, že medzi superpotraviny patria banány, jahody a slivky odpovedalo
83 % respondentov áno a 17 % odpovedalo nie. V poslednej časti sme sa zamerali na prospešné látky a pozitívne účinky, ktoré
poskytujú jahody. Z pozitívnych účinkov, ktoré poskytujú jahody označilo najviac respondentov (28 %) antioxidačný účinok
a z prospešných látok označilo 28 % respondentov vitamín C, E a K.
Úvod
Oficiálna definícia superpotraviny neexistuje a v dnešnej dobe sa týmto výrazom rozumie množstvo rozmanitých potravín
s rôznymi vlastnosťami. Pôvodne sa termín superpotravina používal pre funkčné potraviny. Toto je zastrešujúci pojem, ktorý
sa používa na označenie potravín, ktoré majú prospešné účinky na zdravie a / alebo bránia chorobám nad rámec svojich
obvyklých výživových hodnôt (Lunn, 2006).
Pojem ,,superpotraviny " je pomerne nový označujúci potraviny, ktoré poskytujú maximálny výživový prínos pri minimálnom
množstve kalórií. Tieto potraviny, sú väčšinou rastlinného pôvodu, ale aj niektoré ryby a mliečne výrobky – o ktorých,
sa predpokladá že sú nutrične prospešné pre naše zdravie. Takéto potraviny sú plné antioxidantov, vitamínov, minerálnych látok,
fytochemikálií a majú vysoký obsah vlákniny. Medzi hlavných predstaviteľov patria banány a bobuľové ovocie ako čučoriedky,
jahody, brusnice a pod. (Ware, 2019). Koncepčne superpotraviny sú potraviny, ktoré majú vysokú výživovú hodnotu vďaka svojej
koncentrácii živín a na druhej strane veľkú biologickú hodnotu vďaka uspokojivej biologickej dostupnosti a biologickej aktivite
v tele vďaka rôznym bioaktívnym zložkám, ktoré obsahujú. Superpotraviny zahŕňajú potraviny, ktoré majú tucet alebo viac
jedinečných vlastností a tvoria špecifický súbor potravín, prírodných alebo stredných spracovaných s množstvom výživných
látok. Sú to potraviny, ktoré dokážu zvýšiť vitalitu ľudského tela a môžu byť dobrou voľbou pre zlepšenie celkového zdravia
posilnením imunitného systému (Wolfe, 2009). Epidemické prepuknutie mnohých degeneratívnych ochorení spôsobilo potrebu
hľadať riešenia z prírodného prostredia, pretože sa čoraz viac ľudí obracia na potraviny s vysokou výživovou hodnotou,
aby zlepšili kvalitu svojho života a podporili ich zdravie. Superpotraviny podporujú celkové zdravie, zvyšujú imunitu, produkciu
serotonínu a ďalších hormónov a podporujú plynulý chod organických systémov ľudského tela, ale iba ak sú zahrnuté
vo vyváženej strave, konzumujú sa s mierou a obozretnosťou (Daugherty, 2011).
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Mnoho ľudí považuje superpotraviny za exotické ovocie a zeleninu z ďalekých miest. Potraviny však nemusia byť len exotické,
aby boli super. Jahody sú jedným z najlepších druhov ovocia, ktoré sa konzumuje, a to vďaka rôznym výživným látkam ktoré
obsahujú. Rubínovo sfarbené ovocie, ktoré konzumujeme takmer po celý rok, je plné zdraviu prospešných látok ako je kyselina
listová, vitamín C, vláknina, antokyány a kvercetín (Afrin et al., 2016). Jahody sú považované za funkčné potraviny, ktoré majú
mnoho zdravotných výhod vrátane antioxidačných, kardiovaskulárnych či antiproliferačných (Basu et al., 2014). Hlavnými antioxidačnými zlúčeninami sú antokyanín a ellagitaníny. Navyše sú jahody dôležitým zdrojom vitamínov skupiny B, vitamínu C
a E, draslíka, kyseliny listovej, karotenoidov a špecifických flavonoidov ako sú kvercetín, katechín a tilirosid, ktorý je glykozidový
flavonoid a má významné protizápalové, antioxidačné, antikarcinogénne a hepatoprotektívne účinky (Gampieri et al., 2012).
1. Vplyv konzumácie jahôd na ľudský organizmus
Bioaktívne zlúčeniny jahôd sú schopné modulovať rôzne molekulárne dráhy zapojené do patogenézy niekoľkých chronických
degeneratívnych ochorení. Na jednej strane sú skutočne účinné proti zápalu a na druhej strane vykazujú antikarcinogénne
a antiproliferatívne vlastnosti moduláciou rôznych onkogénnych signálnych dráh pri rôznych typoch rakoviny. Súčasne jahody
majú pozitívny vplyv na na postrandiálnu hyperglykémiu a metabolický syndróm (obr. 1) (Giampieri a kol., 2017).

		 Obr. 1 Efekt jahôd na ľudské zdravie (Giampieri et al., 2017)
1.1 Antioxidačné účinky
V poslednom desaťročí sa preukázalo, že konzumácia potravín bohatých na antioxidanty a bioaktívne zlúčeniny, ktoré sú schopné
pôsobiť proti oxidačnému stresu a zápalu môžu predstavovať strategický nástroj na udržanie zdravia a na prevenciu pred
rôznymi chronickými chorobami. Antioxidačná aktivita jahôd má súvis so zníženým rizikom chronických ochorení (Giampieri et
al., 2017). Jahody majú dobré antioxidačné vlastnosti, ktoré pripisujeme ich obsahu polyfenolov a vitamínov. Bolo identifikovaný
približne 40 fenolových zlúčenín v jahodách ako sú kvercetín, kaempeferol, kyanidín, pelargonidín, kyselina ellagová ako
aj ellagitaníny. Ukázalo sa, že vitamín C, ellagitaníny a antokyány sú najvýznamnejšími prispievateľmi k antioxidačnej aktivite
v jahodách (Basu et al., 2014).
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1.2 Protizápalové účinky
Vývoj, progresia a komplikácie niekoľkých patológií, ako je diabetes mellitus 2. typu, Alzheimerova choroba a kardiovaskulárne
ochorenia sú vyvolané pretrvávajúcim prozápalovým stavom regulovaným produkciou cytokínov. Cytokíny sú produkované
rôznymi bunkami na reguláciu rôznych buniek, ktoré sa podieľajú na zápaloch a bunkovej imunite (Joseph et al., 2014).
Zápal môže vyvolať veľa podnetov, ako sú vírusy, endotoxíny a zmena hladín mastných kyselín, rastové faktory, ako aj nadbytok
telesného tuku, nesprávna strava či karcinogény. Fenoly v strave majú protektívnu úlohu pri etiopatológii chronických ochorení
súvisiacich so zápalom. Jahody vďaka svojím bioaktívnym zlúčeninám majú dobrý protizápalový účinok, napríklad fisetín,
jeden z flavonolov, vykazuje protizápalovú aktivitu potlačením prozápalových molekulárnych dráh, v dôsledku čoho sa znižujú
prozápalové cytokíny (Giampieri et al., 2015). Protizápalové pôsobenie jahôd sa preukázalo aj pri žalúdočných ochoreniach.
Taníny z extraktu z jahôd sú účinné pri inhibícii sekrécie interleukínov v ľudských žalúdočných epiteliálnych bunkách liečených
s tumor nektorizujúcim faktorom α a v kultivovaných ľudských rakovinových bunkách žalúdka liečených Helicobacter pylori
(Fumagalli et al., 2016). Príjem jahôd súčasne chráni proti oxidácii lipidov a proteínov, zvyšuje rezervu antioxidačných enzýmov
a zlepšuje funkčnosť izolovaných pečeňových mitochondrií, čo pozitívne prispieva k boju proti zápalu (Giampieri et al., 2017).
1.3 Vplyv jahôd na kardiovaskulárne ochorenia
Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú hlavnú príčinu úmrtí na celom svete, je to približne 17 miliónov úmrtí ročne, do roku
2030 sa toto číslo pravdepodobne zvýši na viac ako 23 miliónov úmrtí ročne. Na vzniku kardiovaskulárnych chorôb sa podieľa
niekoľko rizikových faktorov, medzi ktoré patrí obezita, diabetes mellitus 2.typu, metabolický syndróm, hypertenzia a dyslipidémia (Mozaffarian et al., 2016). Konzumácia jahôd v dávkach od 10 do 500 g v období od 1 do 3 mesiacov znižuje hladinu adhéznej molekuly vaskulárnych buniek, glykovaného hemoglobínu, celkový lipoproteín s nízkou hustotou (LDL) a cholesterol bez
ohľadu na fyziologický stav, vek a pohlavie jednotlivých jedincov. Jahodový extrakt zlepšuje antihemolytickú obranyschopnosť
aj funkciu krvných doštičiek znížením centrálne zoskupených krvných doštičiek, čo ich robí menej prístupné na aktivačné stimuly,
čo je aspekt, ktorý je rozhodujúci pre vývoj a progresiu aterosklerózy (Alvarez-Suarez et al., 2014; Alarcón et al., 2015). Alarcón et
al. (2015), zistili že, jahodové extrakty sú schopné nielen obmedziť agregáciu krvných doštičiek vyvolanú kyselinou arachidónovou a adenozíndifosfátom (ADP), ale aj zabrániť tvorbe trombov. A podľa Cassidy et al. (2013), vysoký príjem antokyánov jahôd
súvisí so zníženým rizikom infarktu myokardu a zmierňuje oxidačné činidlá, ktoré vedú k aterogenéze.
1.4 Protinádorový účinok
Jahody sú vyhovujúcim zdrojom mnohých vitamínov, minerálov a fytochemikálií ako antokyány, ktoré majú schopnosť zamerať
sa na kľúčové bunkové štádium podieľajúce sa na začiatku a progresii rakoviny. Jahodový extrakt vykázal inhibíciu ľudských
nádorových buniek, vrátane rakoviny prostaty, vaječníkov, krčka maternice, leukémie a melanómu (Kresty et al., 2016; Lee et al.,
2016; Forni et al., 2014). Jahodový extrakt má antiproliferačné účinky s podporou apoptózy, navyše vo vysoko agresívnych
a inváznych bunkách rakoviny prsníka a rakoviny pľúc bol jahodový extrakt schopný znížiť oxidačný stres a potlačiť bunkovú
migráciu, rast a adhéziu. Jahodový extrakt bohatý na antokyány má preventívne účinky na leiomyóm maternice prostredníctvom
podpory apoptózy, čo zvyšuje intracelulárne účinky (Brown et al., 2012). Deriváty pelargonínu a kyanidínu v jahodách vykazujú
protirakovinové účinky na rakovinu prsníka, hrubého čreva, prostaty, pľúc a pankreasu a leukémiu. Kaempferol indukuje chemoprevenciu u hrubého čreva, vaječníkov a prsníka, leukémie a osteosarkómu. Fisetín má antikarcinogénne účinky
na rakovinu pľúc, prostaty, kože, hrubého čreva, prsníka, močového mechúra a krčka maternice, zatiaľ čo kyselina ellagová
a gallová sú účinné pri leukémii, osteosarkóme, fibrosarkóme, melanóme, rakovine hrubého čreva, pankreasu a ústnej dutiny
(Chen a Chen, 2013; Zhang et al., 2014).
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2. Materiál a metodika
Vzorku respondentov tvorilo 100 ľudí, z toho bolo 24 mužov a 76 žien. Na získanie potrebných údajov sme využili dotazníkovú
metódu, formou on-line dotazníkov. Vyplnenie dotazníkov bolo dobrovoľné a anonymné. Dotazník tvorili zatvorené otázky dichotomické (odpoveď: áno, nie), priraďovacie (viac možností odpovedí) a otvorené otázky s textovou odpoveďou, kde respondent voľne odpovedal, bez možnosti výberu odpovede. Získané výsledky prostredníctvom on-line dotazníkov boli spracované
pomocou dotazníkového systému Survio. Dotazník obsahoval 25 otázokrozdelených na: charakteristiku súboru - pohlavie, vek,
sociálny status a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, všeobecné otázky o superpotravinách a vedomostné otázky o obsahu prospešných
látkach a pozitívnych účinkoch jahôd na ľudské telo.
Na štatistické vyhodnotenie bol použitý program MS Excel 2007 (Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA). Porovnanie
medzi jednotlivými skupinami sme uskutočnili pomocou χ2 testu.
3. Výsledky a diskusia
3.1 Charakteristika súboru
Sledovanú skupinu tvorilo 100 respondentov, ktorá pozostávala zo 24 mužov a 76 žien. Najvyšší počet respondentov zastupovala
veková kategória 18 - 25 rokov, ktorú tvorilo 61 respondentov, nasledovala veková kategória 26 - 40 rokov, ktorú tvorilo
28 respondentov, 41 - 60 rokov označilo 9 respondentov a najmenej respondentov bolo v kategóriách menej ako 18 rokov a viac
ako 60 rokov, ktoré mali obe po 1 respondentovi. Najväčšie zastúpenie mali študenti, ktorých bolo 53, nasledovala skupina
pracujúcich, ktorých bolo 41 a poslednú skupinu tvorili nezamestnaní, ktorých bolo 6. V našom prieskume bolo najviac zastúpených respondentov s vysokoškolským vzdelaním, ktorých bolo 50, respondentov s ukončeným stredoškolským vzdelaním bolo
48 a 2 respondenti mali základné vzdelanie.
3.2 Konzumácia superpotravín
Superpotraviny sú potraviny s vysokým obsahom živín, ktoré poskytujú zdravotné benefity nášmu telu. Sú to potraviny bohaté
na antioxidanty, vitamíny či minerálne látky (Wheeler, 2019). Na otázku či respondenti poznajú superpotraviny odpovedalo
64 respondentov áno a 36 odpovedalo nie. Z toho odpovedalo nie 12 mužov a 24 žien a áno označilo 12 mužov a 52 žien. Rozdiel
v odpovediach medzi mužmi a ženami nebol štatistický preukazný (p>0,05).
Z roka na rok sa zoznam superpotravín významne rozširuje. Medzi najdôležitejšie superpotraviny patrí ovocie, zelenina, strukoviny,
orechy, morské riasy, mliečne a včelie produkty. Známe superpotraviny sú napríklad čučoriedky, brokolica, chia semená alebo
goji. Novým trendom medzi superpotravinami je napríklad aj nápoj nazývaný kombucha (Lorent et al., 2013). Respondentom
sme položili otázku, či konzumujú superpotraviny, Zo 100 respondentov odpovedalo 53 z nich áno, 39 odpovedalo neviem
a 8 respondentov odpovedalo nie. Z toho odpoveď neviem označilo 12 mužov a 27 žien, odpoveď nie označili 3 muži a 5 žien
a áno označilo 9 mužov a 44 žien. Rovnako ako v predchádzajúcej otázke ani v tejto otázke sme nezaznamenali štatisticky
preukazný rozdiel medzi mužmi a ženami (p>0,05). Tí respondenti, ktorí odpovedali že konzumujú superpotraviny mali v ďalšej
otázke možnosť napísať, ktoré superpotraviny konzumujú. Medzi najčastejšie odpovede respondentov, patril špenát, cesnak,
čučoriedky, chia semienka, konopné semienka, losos, brusnice, vločky, rakytník, avokádo, spirulína, vajíčka, acai, granátové
jablko, maliny, orechy, brokolica a strukoviny.
Superpotraviny vďaka svojmu obsahu fytochemikálii dokážu zvýšiť vitalitu ľudského tela a môžu mať antioxidačný a protektívny
účinok na niektoré ochorenia ako sú napríklad kardiovaskulárne a nádorové ochorenia, metabolické poruchy či dokážu posilniť
imunitný systém (Wolfe, 2009). O tomto účinku superpotravín vedelo 54 respondentov a rozdiel v odpovediach medzi mužmi
a ženami nebol štatisticky preukazný (p>0,05). Podľa Hyde (2019), superpotraviny obsahujú rôzne výživné látky, napríklad
antioxidanty, ktoré bránia oxidačnému stresu a vzniku rôznych chorôb, superpotraviny majú tiež zdravé tuky, ktoré predchádzajú
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srdcovým chorobám alebo vlákninu, ktorá pomáha proti rakovine hrubého čreva či cukrovke a taktiež nájdeme v superpotravinách
aj fytochemikálie, zodpovedné za farby a vône, ktoré môžu mať množstvo zdravotných výhod.
3.3 Konzumácia jahôd
Jahody sú bohatým zdrojom niekoľkých výživných aj nevýživných bioaktívnych zlúčenín, ktoré sa podieľajú na rôznych zdraviu
prospešných a preventívnych účinkoch (Afrin et al., 2016). O jahody sa vyvíja čoraz väčší záujem najmä kvôli ich vysokému
obsahu vitamínu C. Vitamín C spolu s kyselinou listovou zohrávajú zásadnú úlohu pri zdôrazňovaní obsahu mikroživín v jahodách.
250 g jahôd môže poskytnúť až 30 % dennej odporúčanej dávky kyseliny listovej. Okrem toho sú jahody, aj keď v menšej miere,
zdrojom ďalších vitamínov, a to vitamínov skupiny B, vitamínu A, E a K. Toto ovocie je tiež bohaté na minerálne látky a to najmä
na horčík, vápnik, draslík či mangán. Jahodové fytochemikálie sú zastúpené rozsiahlou triedou fenolových zlúčenín, ktoré majú
u ľudí obrovský potenciál. Hlavnú triedu fenolových zlúčenín tvoria flavonoidy, hlavne antokyány, po ktorých nasledujú hydrolyzovateľné taníny a fenolové kyseliny s kondenzovanými trieslovinami (Giampieri et al., 2012). Znalosti respondentov o obsahu
prospešných látok v jahodách uvádza obr. 2. Najviac respondentov označilo, že jahody obsahujú vitamín C, E a K čo predstavovalo
28 % respondentov a najmenej po 7 % mali odpovede kvercetín a fytosteroly.

		 Obr. 2 Prospešné látky v jahodách
Fragaria ananassa, známa ako jahoda, je v niektorých štátoch bežne používaným druhom pre svoje protizápalové, protivredové,
adstringentné, antialergické, antibakteriálne, protiplesňové a protihnačkové účinky a tiež na liečbu kožných rán (Hemmati et al.,
2020). Pre svoje antioxidačné a protizápalové účinky jahôd sú najznámejšie ich fenoly, ktoré majú priame a nepriame antimikrobiálne, antialergické a antihypertenzívne vlastnosti, ako aj schopnosť inhibovať aktivity niektorých fyziologických enzýmov
a vlastností receptorov (Giampieri et al., 2012). Zisťovali sme, či respondenti vedia aké pozitívne účinky majú jahody na ľudské
telo. Všetky prospešné účinky jahôd, ktoré naši respondenti označili zobrazuje obr. 3. Najviac respondentov, čo predstavovalo
28 % označilo antioxidačný účinok a najmenej z nich (8 %) označilo protivredový účinok a liečbu kožných rán.
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		 Obr. 3 Pozitívne účinky jahôd
Väčšinou všetci respondenti uvádzali, že jahody konzumujú len sezónne, iba 5 respondentov napísalo že jahody konzumuje
celoročne a 5 že jahody nekonzumujú vôbec. Najviac respondentov (32) konzumuje jahody 1x týždenne v sezóne a najmenej
respondentov (4) konzumujú jahody 2x týždenne v sezóne (obr. 4).

		 Obr. 4 Frekvencia konzumácie jahôd
4. Záver
Hlavným cieľom práce bolo vytvoriť prehľad informovanosti o superpotravinách a zistiť konzumáciu jahôd v náhodne vybranej
skupine. Sledovaný súbor tvorilo 100 ľudí, z toho bolo 24 mužov a 76 žien, ktorí odpovedali na dotazník pomocou internetových
platforiem Facebook a Instagram. V našom prieskume bolo najviac zastúpených respondentov s vysokoškolským vzdelaním.
V oblasti stravovacích preferencií sme zisťovali, ako často respondenti konzumujú superpotraviny a náš prieskum potvrdil,

99

že konzumácia nie je taká vysoká ako by mala byť. Ďalej sme sa pýtali či respondenti poznajú obsahy prospešných látok
a zdravotné výhody superpotravín a zistili sme, že respondenti nevedia o všetkých výhodách, ktoré tieto ovocné druhy
poskytujú. Na záver môžeme skonštatovať, že naše zdravie je prvoradé a mali by sme sa viac zaujímať o prevenciu aj prostredníctvom konzumácie ovocia a zeleniny, ktoré majú pozitívny vplyv na naše telo.
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Súhrn
Cieľom prieskumu bolo zhodnotiť úroveň self-monitoringu glykémií, stravovacích návykov, životného štýlu a pohybovej
aktivity diabetikov. Prieskumu, ktorý bol vykonaný dotazníkovou metódou, sa zúčastnilo 179 respondentov, z toho 61 % bolo
dispenzarizovaných s Diabetes Mellitus 1. typu (DM1T) a 39 % s Diabetes Mellitus 2. typu (DM2T). Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že až 29,1 % pacientov trpí nadhmotnosťou, 26,3 % obezitou a 52 % pacientov má rizikové hodnoty obvodu
pása. Obezitou trpia preukazne vo vyššom zastúpení pacienti s DM2T ako pacienti s DM1T (p<0,001). Môžeme konštatovať,
že pacienti dbajú na self-monitoring a pravidelne si kontrolujú a monitorujú hladiny glykémie. Zistili sme, že až takmer polovica pacientov mala zvýšené hladiny glykémie, čo môže byť dôsledkom nedodržiavania liečebného režimu. Preukázalo
sa, že pacienti s DM2T dosahujú vyššie hladiny glykémie nalačno ako pacienti s DM1T (p<0,01). V oblasti dodržiavania zásad
výživy u diabetikov sme zistili, že pacienti majú najväčšie problémy s počítaním sacharidových jednotiek, dodržiavaním
diabetickej diéty, nedostatočnou konzumáciou vlákniny a využívaním sladidiel s vysokým obsahom sacharózy. Taktiež mnohí
pri výbere jedla neberú do úvahy aktuálne hladiny glykémie a neprispôsobujú svoje jedlo plánovanej aktivite. Bolo
preukázané, že pacienti s DM1T viac dbajú na dodržiavanie diabetickej diéty ako pacienti s DM2T (p<0,01). Pozitívne
môžeme zhodnotiť pravidelné stravovanie, uprednostňovanie menších porcií jedla, pravidelnú konzumáciu zeleniny, výber
ovocia s prihliadnutím na obsah jednoduchých cukrov a obmedzovanie alkoholu. Zistili sme tiež, že 39,7 % pacientov nevykonáva žiadnu fyzickú aktivitu, prípadne ju vykonávajú len 1-krát do týždňa. V závere sme poukázali na nedostatky v liečbe
pacientov s Diabetes Mellitus s možnosťou realizácie úprav stravovania a životného štýlu, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť
ich zdravotný stav.
Úvod
Diabetes Mellitus (DM) je jedným z najzávažnejších zdravotných problémov súčasnosti. Počet pacientov s ochorením Diabetes
Mellitus na Slovensku rastie. Za zvýšený počet prípadov zodpovedá do veľkej miery aj dedičnosť, podporená nezdravým životným
štýlom. Mnohí odborníci DM označujú za epidémiu 21. storočia (Gelabert, 2009).
DM patrí do skupiny metabolických ochorení charakterizovaných výslednou hyperglykémiou zapríčinenou poruchami vylučovania inzulínu, pôsobenia inzulínu alebo kombináciou oboch porúch (Kulichová, 2007). Na vzniku diabetu sa podieľa niekoľko
patogénnych procesov od autoimunitnej deštrukcie pankreatických β-buniek s následným nedostatkom inzulínu až k rezistencii buniek na inzulín. Pri metabolizme sacharidov, tukov a bielkovín je pri diabete nedostatočný účinok inzulínu na cieľové
tkanivá. Nedostatočný účinok inzulínu je výsledkom nedostatočnej sekrécie inzulínu a / alebo znížená tkanivová odpoveď
na inzulín. Medzi dlhodobé komplikácie diabetu patrí retinopatia, nefropatia, periférna neuropatia, vredy, amputácie, gastrointestinálne a urogenitálne príznaky a sexuálna dysfunkcia. Akútnymi, život ohrozujúcimi následkami nekontrolovaného diabetu
sú hyperglykémia s ketoacidózou alebo neketotickým hyperosmolárnym syndrómom. Pacienti s diabetom majú zvýšený výskyt
aterosklerózy, kardiovaskulárne, periférne arteriálne a cerebrovaskulárne ochorenia (American Diabetes Association, 2014).
Hraničná glykémia nalačno alebo hyperglykémia nalačno predstavuje hladinu glukózy nalačno medzi 5,6 až 6,9 mmol.l-1.
U týchto ľudí sa vyvíjajú diabetické komplikácie, ako je mikroalbuminúria a majú tiež zvýšené kardiovaskulárne riziko (Scobie
a Samaras, 2018).
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Skríning diabetu sa odporúča vykonávať raz ročne u osôb, ktoré majú zvýšené riziko jeho vzniku. Patria sem ľudia, u ktorých
je DM prítomný v rodine, vek nad 40 rokov, obezita, vysoký krvný tlak, dyslipidémia, výskyt poruchy glukózovej tolerancie,
gestačný DM alebo pôrod plodu nad 4 kg (Mojto, 2019).
DM1T je charakterizovaný pomerne rýchlym nástupom príznakov, takmer úplným alebo čiastočným deficitom inzulínu.
Vo väčšine prípadov je DM1T autoimunitná choroba. Znamená to, že imunitný systém považuje β-bunky pankreasu za cudzorodé
látky, napáda ich a postupne poškodzuje tak, že nakoniec nemôžu vykonávať svoju funkciu. Ochorenie je skryté, kým β-bunky
plnia svoju funkciu aspoň na 10 % z ich celkovej kapacity a to znamená, že trvá pomerne dlho, kým sa toto poškodenie prejaví
v podobe zjavných príznakov. Bez liečby vzniká rozvrat metabolizmu charakterizovaný ťažkou dehydratáciou a ketoacidózou
(Gelabert, 2009).
DM2T sa vyznačuje zníženou citlivosťou na inzulín v pečeni, v kostrovom svalstve a v tukovom tkanive, tzv. inzulínovou rezistenciou
a tiež kvalitatívnou a kvantitatívnou poruchou sekrécie inzulínu v β-bunkách pankreasu. Spočiatku dochádza ku kompenzačnému zvýšeniu sekrécie inzulínu, ktorá udržuje hladiny glukózy v normálnom rozmedzí. Ako choroba postupuje, β-bunky
sa menia a sekrécia inzulínu nie je schopná udržať glukózovú homeostázu a vzniká hyperglykémia. Väčšina pacientov s DM2T
je obézna alebo má vyššie percento telesného tuku, lokalizované prevažne v brušnej oblasti. Samotné tukové tkanivo podporuje
inzulínovú rezistenciu prostredníctvom rôznych zápalových mechanizmov (Goyal a Ishwarlal, 2021).
Self-monitoring glykémií je neoddeliteľnou súčasťou dobrej starostlivosti pacienta s diabetom. Po diagnostikovaní diabetu
zvyšuje self-monitoring pochopenie základných liečebných opatrení (predovšetkým stravovacích návykov) a zvyšuje motiváciu
pacientov spolupracovať. Znalosť postprandiálnych glykémií umožňuje cielene upraviť liečebný režim vrátane vhodného výberu
jedál a docieliť uspokojivú kompenzáciu diabetu. Frekvencia kontrol glykémií je stanovená individuálne vo vzťahu k použitej
terapii a stavu diabetu. Súčasťou monitoringu diabetu je aj vyšetrenie glykémie pomocou profesionálnej kontinuálnej kontroly
glukózy diabetológom, ktorá môže poskytnúť dôležité informácie o bezpečnosti liečby a slúžiť ako dôležitý podklad pre úpravu
antidiabetickej liečby (Škrha et al., 2020).
Cieľom prieskumu bolo pomocou u diabetických pacientov zhodnotiť úroveň self-monitoringu glykémií a úroveň dodržiavania
ich liečby, zároveň zhodnotiť ich stravovacie návyky, životný štýl a pohybovú aktivitu.
Materiál a metodika
Prieskum bol realizovaný pomocou dotazníkov určených pre náhodnú vzorku diabetických pacientov. Prebiehal v období
od septembra 2021 do januára 2022. Časť pacientov s diabetom bolo oslovených pri kontrole v diabetologickej ambulancii a druhú
časť tvorili pacienti v skupinových fórach diabetikov, ktorí boli oslovení cez sociálne siete. Celkový počet respondentov, ktorí
kompletne vyplnili dotazník, bol 179. Skupinu respondentov tvorilo 41 mužov a 138 žien vo veku od 18 do 81 rokov. Dotazník
bol rozdelený do piatich častí. V prvej časti sme sledovali osobnú anamnézu (pohlavie, vek, telesná hmotnosť, telesná výška,
obvod pásu, miesto bydliska, sociálne fungovanie pacienta, vzdelanie a zamestnanie). V druhej časti boli otázky zamerané
na zdravotnú anamnézu, ktorých cieľom bolo zistiť typ diabetu, výskyt ochorenia u príbuzných, frekvenciu lekárskych prehliadok,
použitú liečbu, súčasné komplikácie diabetu a užívanie výživových doplnkov. Tretia časť dotazníka bola zameraná na self-monitoring, frekvenciu kontroly glykémie, hodnoty glykémie nalačno a postprandiálne a faktory výberu jedla. V štvrtej časti boli
otázky zamerané na stravovanie, frekvenciu konzumu vybraných zložiek výživy, preferenciu potravín a pitný režim. Posledná
časť obsahovala otázky o životnom štýle a úrovni pohybovej aktivity pacientov. Údaje získané z dotazníkov boli spracované
v programe Microsoft Office Excel. Pomocou Chi-kvadrát testu, ktorý slúži k štatistickému testovaniu zhody medzi očakávanými
a pozorovanými hodnotami, sme zhodnotili mieru nezávislosti medzi jednotlivými premennými.

103

Výsledky a diskusia
Charakteristika sledovaného súboru
Z celkového počtu 179 respondentov sa prieskumu zúčastnilo 22,9 % mužov a 77,1 % žien. Najväčšie zastúpenie respondentov
bolo vo vekovej kategórii 18 – 30 rokov (35,2 %). Vo veku 31 – 50 rokov absolvovalo vyplnenie dotazníka 34,6 % respondentov
a nad 50 rokov bolo zastúpených 30,2 % respondentov. Podľa NCZI (2020) u dospelých pacientov s DM1T bolo ochorenie
najčastejšie pozorované u osôb vo veku 25 až 29 rokov. Najvyššia miera incidencie ochorenia DM2T bola pozorovaná u pacientov
nad 45 rokov. Z nášho prieskumu vyplýva, že väčšina respondentov s DM1T patrila do vekovej kategórie 18 – 30 rokov (54,1 %).
Najväčší podiel diabetikov 2. typu bol vo vekovej kategórii 51 – 70 rokov (52,9 %).
Antropometrické parametre respondentov
Nadhmotnosť a obezita patria k hlavným rizikovým faktorom pre rozvoj DM2T a každé zvýšenie hmotnosti o 1 kg je spojené
s 9 % relatívnym zvýšením jeho prevalencie (Mokdad et al., 2001). Zvýšený výskyt DM2T sa popisuje už pri BMI 25 kg.m-2 a
viac (Krahulec a Mesárošová, 2008). V starostlivosti o obéznych diabetikov 2. typu sa stáva redukcia hmotnosti dôležitým
krokom k zlepšeniu inzulínovej senzitivity a glykemickej kontroly. Mierna redukcia hmotnosti vedie k zlepšeniu lipidového
profilu, krvného tlaku, mentálneho zdravia, kvality života a v neposlednej miere k redukcii mortality. Diétne, režimové opatrenia
a behaviorálna liečba vedú priemerne k 8 % poklesu hmotnosti v priebehu 3 – 12 mesiacov. Podľa súčasných platných odporúčaní je prvou možnosťou v liečbe obezity kombinácia nízkokalorickej diéty, zvýšenej pohybovej aktivity a behaviorálnej terapie
(Fábryová, 2008). Rozdelenie respondentov podľa indexu telesnej hmotnosti je uvedené v tabuľke 1.

		 Tab.1 Rozdelenie respondentov podľa indexu telesnej hmotnosti
Porovnanie respondentov, ktorí trpia obezitou a nadváhou s DM1T a DM2T, uvádzame v tabuľke 2. Zistili sme, že pacienti s DM2T
trpia vo väčšej miere obezitou ako pacienti s DM1T a túto súvislosť sme potvrdili aj štatisticky (p<0,001).

		 Tab.2 Porovnanie respondentov podľa výskytu nadhmotnosti a obezity
Pravidelné meranie obvodu pása u diabetikov je cenným ukazovateľom množstva metabolicky aktívneho abdominálneho
tukového tkaniva. Obvod pása nad 98 cm u žien a nad 103 cm u mužov je úzko spojený s vznikom kardiovaskulárnych ochorení,
výskytom infarktu myokardu a celkovou úmrtnosťou (Krahulec a Mesárošová, 2008). V tabuľke 3 je znázornené rozdelenie
respondentov podľa rizikovosti obvodu pása.

104

		 Tab.3 Obvod pása z hľadiska rizikovosti
Zdravotná anamnéza respondentov
Liečba DM2T sa obvykle začína optimalizáciou životného štýlu. Ak sa ciele liečby nedosahujú režimovými a diétnymi
opatreniami, nasadzujú sa antidiabetiká v monoterapii, alebo v kombinácii a neskôr sa dopĺňa liečba aj s inzulínovou
substitúciou (Vozár, 2005). Perorálne antidiabetiká (PAD) sa spravidla pri liečbe DM1T nepoužívajú. Liečba inzulínom je základným
opatrením u DM1T. Liečba inzulínovou pumpou je moderná liečebná metóda, ktorá je používaná obzvlášť v liečbe DM1T,
ale možno ju použiť v určitých prípadoch aj u DM2T (Rybka, 2007). Zisťovali sme, akým spôsobom sa respondenti liečia a aké
možné kombinácie liečby využívajú. Respondenti s DM2T uvádzali ako najčastejší spôsob liečby PAD + diéta, 40 % respondentov. Počet respondentov s DM2T, ktorí využívajú ako liečbu inzulín v perách, bolo 24,3 %. Liečbu pomocou PAD + inzulínu
uviedlo 22,9 % respondentov. Liečbu diétou využíva 10 % respondentov. Najmenší podiel respondentov 2,9 % s DM2T uviedlo,
že sa lieči inzulínom v pumpe.
Pacienti s rozvinutým DM2T sú ohrození rizikom rozvoja chronických komplikácií. Makrovaskulárne komplikácie u nich zahŕňajú
ischemickú chorobu srdca so všetkými jej prejavmi, cievne mozgové príhody a periférne artériové ochorenie dolných
končatín. Z mikrovaskulárnych komplikácií je to neuropatia, retinopatia a nefropatia. Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou
príčinou morbidity a mortality u diabetikov, sú príčinou 70 % úmrtí. Riziko ICHS u diabetikov je 2 až 4-krát vyššie ako u pacientov
bez Diabetes Mellitus (Krahulec a Mesárošová, 2016). Respondenti s DM2T najčastejšie uviedli, že majú komplikácie
ako hypertenziu (62,9 %), strnulosť v dolných končatinách (42,9 %), retinopatiu (34,3 %), neuropatiu (27,1 %), nefropatiu
(25,7 %) a kardiovaskulárne ochorenia (22,9 %).
Self-monitoring glykémie
Monitorovanie glykémie je dôležitým princípom v liečbe diabetu, najmä u DM1T. Frekvencia merania glykémie do veľkej miery
závisí od typu diabetu, spôsobu liečby, životného štýlu pacienta a metabolickej kompenzácie a je určená diabetológom po
konzultácii s pacientom. Pacienti s DM1T na intenzifikovanom režime a tehotné diabetičky vyžadujú častejšie meranie glykémie
niekoľkokrát za deň. U pacientov s DM2T, ktorí sú liečení diétou alebo perorálnymi antidiabetikami, je frekvencia merania
glykémie niekoľkokrát za týždeň alebo aj menej (Korecová a Novodvorský, 2015).
89 % respondentov s DM1T uvádzali, že si monitorujú hladiny glykémie denne, ostatní vo frekvencii 1 až 3-krát týždenne.
Respondenti s DM2T najčastejšie uviedli, že si monitorujú glykémiu denne (37,1 %), 34,3 % respondentov si monitorujú hladiny
glykémie 2 až 3-krát do týždňa. V grafe 1 uvádzame hladiny glykémie nalačno u respondentov.

		 Graf 1 Hladiny glykémie u respondentov nalačno
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Zistili sme, že 25,7 % pacientov má dobre kompenzovaný diabetes, pretože majú vyhovujúce hodnoty glykémie nalačno. Väčšina
pacientov 50,3 % má mierne zvýšené hladiny glykémie nalačno a 24 % respondentov majú zvýšené hodnoty glykémie nalačno.
Vysoké glykémie nalačno sú základným príznakom a prejavom zle kompenzovaného diabetu. Porovnanie respondentov, na základe hodnoty glykémie nalačno a typu diabetu u DM1T a DM2T uvádzame v tabuľke 4. Zistili sme, že pacienti s DM2T dosahujú
vyššie hladiny glykémie nalačno ako pacienti s DM1T pri štatistickej preukaznosti (p<0,01).

		 Tab. 4 Hladiny glykémie nalačno u respondentov s DM1T a DM2T
U respondentov sme tiež zisťovali ich zvyčajné hladiny postprandiálnej glykémie. Slovenská diabetologická spoločnosť odporúča
diabetikom cieľové hodnoty postprandiálnej glykémie v rozmedzí 5,0 – 9,0 mmol.l-1 (SDA, 2018). O dobrej kompenzácii
ochorenia s nízkym rizikom komplikácií hovoríme, ak je postprandiálna glykémia do 7,5 mmol.l-1 (NEDÚ, 2012). Na základe
hodnôt postprandiálnej glykémie sme zistili, že 52 % pacientov má vyhovujúce hodnoty a 48 % pacientov má zvýšené hodnoty
postprandiálnej glykémie.
Výživa a životný štýl respondentov
Dôležitou terapiou diabetu je správna výživa. Diabetici by mali dbať na zastúpenie jednotlivých živín a pravidelný príjem
potravy, ktorý je ideálne rozložiť do 4 až 6 porcií denne. Strava diabetika by mala byť rozmanitá, vyvážená a mala by sa skladať
z vyváženého množstva nielen bielkovín, tukov a sacharidov, ale aj vitamínov, minerálnych látok a vlákniny (Kudlová, 2015).
Sledovanie zloženia a výživových hodnôt potravín poskytuje diabetikom základné informácie a prehľad o množstve makroživín,
ktoré daná potravina obsahuje. Na základe týchto údajov si pacient vie vypočítať množstvo sacharidových jednotiek (SJ).
Zaujímalo nás, či tieto údaje na potravinách respondenti sledujú, pričom 77,7 % respondentov uviedlo, že zvyknú sledovať zloženie
a výživové údaje potravín. Zvyšných 22,3 % respondentov odpovedalo, že tieto údaje na potravinách nesledujú. Z prieskumu
vyplynulo, že 48,6 % respondentov SJ v jedle nepočíta. 21,8 % respondentov uviedlo, že SJ v jedle počítajú pravidelne a
29,6 % respondentov len zriedkavo. Porovnanie respondentov podľa dodržiavania diabetickej diéty a typu diabetu u DM1T
a DM2T uvádzame v tabuľke 5. Zistili sme, že pacienti s DM1T viac dbajú na dodržiavanie diabetickej diéty ako pacienti s DM2T.
Túto súvislosť sme potvrdili aj štatisticky (p<0,01).

		 Tab. 5 Porovnanie respondentov podľa dodržiavania diabetickej diéty a typu diabetu
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Dôležitou súčasťou výživy diabetikov je vláknina, pričom z prieskumu sme vyhodnotili, že len 44,1 % respondentov preferuje
jedlá a pokrmy s obsahom vlákniny, ktorá je pre diabetikov dôležitou súčasťou stravy.
Sacharózu v jedálnom lístku diabetikov nie je nutné absolútne zakazovať, ak diabetik nemá nadváhu a je dobre kompenzovaný,
vykonáva každodenne dostatok pohybu, môže si dovoliť prijímať sacharózu v obmedzenom množstve. Nie je však vhodná
ako zdroj sacharidov pre racionálnu výživu. Pokiaľ sa sacharóza pridáva ako sladidlo, je potrebné jej množstvo započítať do celkového
obsahu sacharidov, s prihliadnutím jej vplyvu na glykémiu, telesnú hmotnosť a hladinu triacylglycerolov (Martinka et al., 2021).
Obmedzovanie potravín s vysokým obsahom sacharózy je však v liečbe diabetika jedným z dôležitých pilierov. Zisťovali sme
ako často zvyknú respondenti konzumovať potraviny bohaté na sacharózu. Najviac respondentov 45,3 % uviedlo, že potraviny
s obsahom sacharózy (cukrovinky, sladkosti, múčniky a pod.) konzumuje asi 1 až 2-krát týždenne. 26,3 % respondentov
konzumujú tieto potraviny 3 až 4-krát týždenne a až 16,8 % opýtaných uviedlo, že potraviny s obsahom sacharózy konzumujú
denne. Úplne obmedzilo sacharózu vo výžive len 11,6 % respondentov.
U väčšiny pacientov môžeme pozitívne hodnotiť pravidelné stravovanie s preferenciou menších porcií, preferenciu chudého
bieleho mäsa, pravidelnú konzumáciu zeleniny a ovocia, ktoré si vyberajú na základe obsahu jednoduchých cukrov, preferenciu
náhradných sladidiel k príprave pokrmov a nápojov, len striedmu konzumáciu potravín s obsahom rafinovaných cukrov,
dodržiavanie pitného režimu s preferenciou pitnej alebo minerálnej vody a obmedzovanie alkoholu.
Vyhodnotili sme aj pohybovú aktivitu, kde sa ukázalo, že až 39,7 % diabetikov nevykonáva žiadnu fyzickú aktivitu, prípadne
ju vykonávajú len 1-krát do týždňa. Pacienti najviac preferujú pomalú chôdzu a aktivity v intervale 30 – 60 minút. K vykonávaniu
pohybovej aktivity ich najviac motivuje lepší zdravotný stav.
Záver
Diabetes mellitus nepochybne patrí k najčastejším chronickým chorobám v súčasnosti. V dôsledku jeho závažných chronických
a akútnych komplikácií sa zvyšuje morbidita, mortalita a kvalita života pacientov s DM. Preto je potrebná nielen adekvátna liečba,
ale aj zodpovedný prístup pacienta ku svojmu ochoreniu. Self-monitoring glykémie a dodržiavanie vhodných stravovacích návykov
je neoddeliteľnou súčasťou adekvátnej liečby a docielenia uspokojivej kompenzácie diabetu. U obéznych diabetikov 2. typu
a diabetikov s nadhmotnosťou je tiež nevyhnutnou súčasťou liečebného režimu redukcia hmotnosti so znížením energetického
príjmu a zvýšením fyzickej aktivity.
Z prieskumu sme odhalili nedostatky v liečbe pacientov s diabetom, ktoré je však možné správnou edukáciou a spoluprácou
pacienta odstrániť. Taktiež sme poukázali na možnosť realizácie úprav stravovania a životného štýlu, ktoré by mohli pomôcť
zlepšiť zdravotný stav diabetikov. Najdôležitejšia je však spolupráca a silná vôľa pacienta, ktorý musí tieto potrebné zmeny
uskutočniť.
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ZDRAVOTNÉ A NUTRIČNÉ UKAZOVATELE DETÍ ŠKOLSKÉHO VEKU NA SLOVENSKU POČAS
PANDÉMIE COVID-19
Katarína Fatrcová-Šramková, Erika Turčanová, Jana Kopčeková, Jana Mrázová, Marianna Schwarzová
Ústav výživy a genomiky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Úvod
Rast a vývin dieťaťa je ovplyvňovaný vzťahom medzi dedične podmieneným biologickým základom a faktormi z vonkajšieho
prostredia. Medzi vonkajšie faktory patrí výživa, hygienické a socio-ekonomické podmienky a mnoho ďalších faktorov
(Kovács a Hlavatá, 2008).
Najväčšia hrozba pre vývoj a rast dieťaťa je nízky sociálny a ekonomický status rodiny, ktorý je spojený s nízkou vzdelanostnou
úrovňou. Nedostatočné vzdelanie, zamestnanie, nevýhodné postavenie spájané s etnickým statusom negatívne vplývajú
na duševné zdravie a objavujú sa postupne v neskoršom veku. Nesprávny životný štýl matiek, fajčenie, alkoholizmus, chudoba
rodiny, môžu znížiť vývoj plodu a dojčaťa. Zlá finančná situácia v rodine vplýva na dieťa odmalička, vrátane prenatálneho
a postnatálneho obdobia, pokračuje v detstve so zníženou pripravenosťou do školy, zlým správaním a dosahovaním prospechu
v škole a vedie až k nezamestnanosti (Vignerová, 2012).
Pandémia COVID-19 spôsobila výrazný nárast hmotnosti u detí a mládeže a to najmä u mladších detí. Zaznamenaný bol nárast
spotreby najmä sladkých a slaných pochutín a doma pripravovaných jedál. Ďalšie významné aspekty boli asociované s nízkou
fyzickou aktivitou a zvýšeným občerstvením medzi hlavnými jedlami (Carvalho a Sousa, 2021).
Cieľom práce bolo zhodnotiť vybrané zdravotné a nutričné ukazovatele detí školského veku špecifickej skupiny a ich nutričné
návyky počas 3. vlny pandémie COVID-19 na Slovensku.
Metodika práce
Hodnotili sme vybraný súbor detí školského veku, žiakov základnej školy na východnom Slovensku v Košickom kraji
(ZŠ Závadka, okres Gelnica). Zamerali sme sa predovšetkým na mladší školský vek (tab. 1).

		 Tab. 1 Zloženie súboru podľa veku
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Antropometrické parametre sme zisťovali a hodnotili z vyšetrení 43 žiakov, z ktorých bolo 17 dievčat a 26 chlapcov
(39,5 % a 60,5 %). V hodnotenom súbore bolo značné zastúpenie rómskej časti populácie. Vek sme vypočítali z dátumu merania
a dátumu narodenia. Žiaci boli vo veku 6,3 – 12,9 rokov, priemerný vek bol 9,2 ± 1,7 rokov, medián 8,9 rokov. Dievčatá boli
vo vekovom rozpätí 6,4 – 12,9 rokov, priemerný vek bol 9,0 ± 1,8 rokov, medián 8,8 rokov. Chlapci boli vo veku 6,3 – 11,9 rokov,
priemerný vek bol 9,2 ± 1,6 rokov, medián 9,6 rokov.
Antropometrické merania sme uskutočnili v mesiacoch november až december 2021 s dodržaním všetkých protipandemických
opatrení počas 3. vlny pandémie COVID-19 (ktorá trvala v mesiacoch september až december 2021). Na posúdenie aktuálneho
telesného stavu dievčat a chlapcov sme merali antropometrické ukazovatele: telesnú hmotnosť (kg), telesnú výšku (cm), obvod
pása (cm) a obvod bokov (cm). Z nameraných údajov telesnej hmotnosti a výšky sme vypočítali BMI (body mass index). Z obvodu
pásu a obvodu bokov (cm) sme vypočítali WHR, pomer pás/boky (waist to hip ratio). V rámci hodnotenia antropometrických
ukazovateľov detí (hmotnosť, výška, BMI) sme zhodnotili žiakov vrátane porovnania dievčat a chlapcov.
Antropometrické parametre a telesný vývoj žiakov sme hodnotili pomocou percentilových (rastových) grafov (Ševčíková et al.,
2004) pre telesnú hmotnosť, telesnú výšku, BMI. Získané hodnoty antropometrických parametrov sme zaradili do percentilových pásiem (1. – 9. percentilové pásmo) a vyhodnotili zastúpenie v 5 kategóriách (tab. 3): veľmi nízke, nízke, stredné (priemerné), vysoké, veľmi vysoké, resp. v 3 zlúčených kategóriách (tab. 4): veľmi nízke/nízke, stredné (priemerné), vysoké/veľmi vysoké.
V rastových grafoch sa hodnoty vyskytujú najčastejšie v pásme 3. – 97. percentil. Hodnoty nachádzajúce sa pod 25. percentilom
sú nízke, pod 10. percentilom veľmi nízke a pod. 3. percentilom extrémne nízke. V rozsahu 25. – 75. percentilu sa nachádzajú
stredné hodnoty a za úplne priemernú hodnotu sa považuje 50. percentil. Úroveň 75. percentilu upozorňuje na vyššie hodnoty,
nad 90. percentilom sú vysoké hodnoty a nad 97. percentilom extrémne vysoké hodnoty (Kovács et al., 2008). Vyhodnotenie
BMI prostredníctvom percentilových grafov (Ševčíková et al., 2004) je v súlade s Národnými štandardami BMI nasledovné: < 3.
percentil (extrémna podhmotnosť), < 10. percentil (podhmotnosť), > 90. percentil (nadhmotnosť), > 97. percentil (obezita).
V druhej časti práce sme prezenčnou formou pomocou dotazníkovej metodiky zisťovali nutričné návyky žiakov (n = 31) prevažne mladšieho školského veku v piatich ročníkoch (0., 1., 2., 3., 4. ročník) u 13 dievčat (41,9 %) a 18 chlapcov (58,1 %) vo veku
6 – 12 rokov. Žiaci odpovedali na otázky ohľadom stravovania. Pozornosť sme venovali medzijedlu počas školského vyučovania/
pobytu v škole, osobitne sme sa zamerali na desiatu, ktorá má dôležitú úlohu v stravovaní počas desiatovej prestávky v škole.
Väčšinu súboru tvorili deti z nepriaznivých sociálnych pomerov a slabej finančnej situácie, preto mnohí žiaci nemávali pripravenú
desiatu z domu z dôvodu nepriaznivých sociálnych resp. ekonomických pomerov. Mnohým zabezpečovala desiatu škola, za ktorú
zaplatili vopred rodičia.
Na štatistické zhodnotenie sme použili chí-kvadrát test. Testovali sme štatistickú významnosť rozdielov medzi jednotlivými skupinami
na hladine významnosti α = 0,05.
Výsledky práce a diskusia
Dievčatá mali nižšiu priemernú hmotnosť oproti chlapcom o 1,1 kg, telesnú výšku o 3,7 cm, obvod pásu o 4,2 cm, obvod bokov
o 4,1 cm a BMI vyššie o 0,2 kg.m-2 (tab. 2).
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		 Tab. 2 Vyšetrované parametre
V prvej časti práce sme sa zamerali na antropometriu a rastové parametre u detí. Pri hodnotení telesnej výšky (tab. 3, 4)
sme najväčšie zastúpenie zistili v pásme nízkych a veľmi nízkych hodnôt výšky (< 24. percentil). Zastúpenie dievčat bolo 76,4 %
a chlapcov 61,6 %. Vysoké/veľmi vysoké hodnoty telesnej výšky v 8. – 9. percentilovom pásme sa v súbore nevyskytovali. Podľa
autorov Shrivastava et al. (2012) je hodnotenie rastu meranie, ktoré najlepšie definuje zdravotný stav a stav výživy detí. Zároveň
poskytuje aj nepriame meranie blahobytu celej ľudskej populácie.

		 Tab. 3 Hodnotenie telesnej výšky v skupinách
V zastúpení telesnej výšky v 1. – 3. pásme sme nezistili štatisticky významné rozdiely medzi skupinami detí s opačným pohlavím
(tab. 4). Medzi 25. – 75. percentilom sú už značné rozdiely, t.j. výskyt hodnôt telesnej výšky u dievčat 11,8 % a u chlapcov
34,6 %, kde bol rozdiel o 22,8 % viac chlapcov.
Shrivastava et al. (2012) v prierezovej štúdii v Indii u 384 probandov (215 dievčat a 297 chlapcov) zistili, že priemerná výška
dievčat bola nižšia ako u chlapcov vo všetkých vekových kategóriách okrem vekovej skupiny 13 – 14 rokov, v ktorej boli dievčatá
vyššie ako chlapci. Tento rozdiel medzi dievčatami a chlapcami nebol signifikantný v žiadnej vekovej skupine. Priemerná výška
u oboch pohlaví bola nižšia ako štandardy CDC 2000 vo všetkých vekových skupinách.
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		 Tab. 4 Súhrnné hodnotenie telesnej výšky v skupinách
Podľa vyhodnotenia telesnej výšky v celom súbore (tab. 5) je najviac zastúpeným percentilovým pásmom 3. pásmo, ktoré zahŕňa
25,6 % detí. Za ním nasledujú 1. a 2. pásmo, v ktorých je rovnaké zastúpenie jedincov (20,9 %). Výskyt stredných hodnôt
predstavuje približne štvrtinu vyšetrovaných detí (25,6 %).
Deti školského veku v severozápadnej Etiópii, oblasť Mecha, ktoré boli vo veku 6 – 8 rokov, mali takmer 17-násobne vyššiu
pravdepodobnosť, že budú mať primeranú výšku k veku ako deti vo veku 9 – 12 rokov. Podobné zistenia boli v Afganistane
a Indii (Tewabe a Belachew, 2020).

		 Tab. 5 Antropometrické hodnotenie súboru spolu		

		 Tab. 6 Súhrnné antropometrické hodnotenie súboru spolu
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V súhrnnom hodnotení telesnej výšky (tab. 6) sa vyskytuje značný rozdiel v zastúpení hodnôt výšky v pásme < 24. a 25. až 75. percentil,
ktoré predstavujú veľmi nízke, nízke a stredné hodnoty. Prevažujú veľmi nízke/nízke hodnoty, ku ktorým spadajú viac ako
dve tretiny súboru (67,4 %), čo je o 41,8 % viac žiakov ako pri stredných hodnotách, ku ktorým spadá viac ako štvrtina súboru
(25,6 %). Hodnoty vysoké a veľmi vysoké sa týkajú len 7,0 % žiakov. Podľa Regecovej et al. (2018) presahovala telesná výška
u takmer 40 % slovenských detí z-skóre = 1. Hodnoty mediánov 7-ročných detí boli vyššie o 4 až 5 cm a zodpovedali výškovému
veku 8 rokov. Na rozdiel od predchádzajúcich zistení v sledovanom súbore boli žiaci v priemere o 2 cm vyšší v porovnaní
s rovesníkmi v ČR.
Podľa telesnej hmotnosti v skupinách detí (tab. 7) je zastúpenie dievčat v 1. – 3. pásme 58,8 % a chlapcov až 65,4 %,
čo je u oboch skupín viac ako polovica. Podľa Shrivastavu et al. (2012) sa priemerná hmotnosť vo vekovej skupine 5 až 15 rokov
zvýšila z 16,46 kg na 49,40 kg u chlapcov a 16,28 kg na 46,38 kg u dievčat. Vyššiu priemernú hmotnosť mali dievčatá takmer
vo väčšine vekových skupín.

		 Tab. 7 Hodnotenie telesnej hmotnosti v skupinách
Neprimerane nízka hmotnosť má vysoké zastúpenie u oboch pohlaví (tab. 8). Do tejto kategórie spadá 58,8 % dievčat
a 65,4 % chlapcov. Do stredných hodnôt sme zaradili približne tretinu: 35,3 % dievčat a 30,8 % chlapcov. Vysoké a veľmi vysoké
hodnoty zastupovali len 2 probandi (1 dievča a 1 chlapec). V zastúpení hodnôt telesnej hmotnosti neboli štatisticky významné
rozdiely medzi skupinami s opačným pohlavím, v 1. až 3. pásme a ani v 4. až 9. pásme podľa hmotnosti nebol preukazný rozdiel.
V projekte European Childhood Obesity Surveillance Initiative bolo zistené, že v jednotlivých krajoch SR bol podiel detí,
ktoré mali neprimeranú hmotnosť, 14,1 % v Bratislavskom kraji a 22 % v Nitrianskom kraji. Nízku hmotnosť malo podľa
Medzinárodnej pracovnej skupiny pre obezitu viac dievčat. Výskyt podvýživy bol 0,5 % u dievčat a 1,9 % u chlapcov (Regecová
et al., 2018).

		 Tab. 8 Súhrnné hodnotenie telesnej hmotnosti v skupinách
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Pri telesnej hmotnosti malo veľmi nízke hodnoty 9,3 % žiakov, nízke hodnoty 53,5 % (tab. 5). Spolu sme k veľmi nízkym alebo
nízkym hodnotám telesnej hmotnosti (tab. 6) zaradili 62,7 %, k stredným (alebo priemerným) hodnotám 32,6 % a k vysokým
4,7 % žiakov. Zistili sme, že v hodnotenom súbore sa vyskytujú najčastejšie veľmi nízke a nízke hodnoty žiakov (takmer
dve tretiny), čo považujeme za nepriaznivé zistenie. Opäť sme aj pri hmotnosti zistili vyšší výskyt nízkych hodnôt ako vysokých
hodnôt podobne ako aj pri hodnotení telesnej výšky. Optimálne hodnoty hmotnosti boli charakteristické pre menej ako tretinu
súboru (32,6 %).
Súbor detí z dvoch základných škôl v Portugalsku (Correia et al., 2020) bol skúmaný počas 4 školských rokov počnúc rokom
2016/2017. Účastníkov bolo 1155 žiakov vo veku 6 – 14 rokov. Zastúpenie dievčat bolo 48,5 % a chlapcov 51,5 %. Najvyššie
percento normálnej hmotnosti (67,2 %) bolo zaznamenané v školskom roku 2019/2020. Prevalencia nadhmotnosti sa tak
mierne znížila. V školskom roku 2019/2020 bolo zaznamenané najvyššie zastúpenie podhmotnosti (10 %) a obezity (18,2 %)
a v roku 2017/2018 bolo preukázané najvyššie percento nadhmotnosti (24,6 %). Za štyri roky došlo k miernemu poklesu
nadhmotnosti (22,5 %) a k zvýšeniu podhmotnosti (2,2 % na 10 %) ako aj obezity (8,1 % na 18,2 %).
Na základe BMI sa v percentilovom pásme veľmi nízkych alebo nízkych hodnôt nachádzalo 25,6 % žiakov (tab. 5). Z porovnania
podľa pohlavia (tab. 9) sme medzi dievčatami a chlapcami pozorovali väčší percentuálny podiel chudých/štíhlych chlapcov
(30,8 %) oproti dievčatám (o 13,2 % menej). Zhodné zastúpenie bolo v prípade vysokých hodnôt BMI (1 dievča a 1 chlapec)
nad 75. percentilom (2 robustní jedinci). Z porovnania priemerných hodnôt (25. – 75. percentil) medzi pohlavím vyplýva,
že zastúpenie je pomerne vyrovnané (u dievčat 76,5 % a u chlapcov 65,4 %). Priemerné (stredné) hodnoty sa vyskytovali
najčastejšie, čo považujeme za priaznivé zistenie. Najviac žiakov spadalo do 6. percentilového pásma (41,2 % dievčat a 38,5 % chlapcov).
U slovenských detí bolo v rámci aktivít Nitra - Zdravé mesto zistené, že stredné hodnoty BMI malo 44,7 % dievčat a 48,0 % chlapcov.
Rozdiel medzi zastúpením študentov so strednými hodnotami BMI nebol medzi skupinami s opačným pohlavím štatisticky
signifikantný (Fatrcová-Šramková et al., 2010).

		 Tab. 9 Hodnotenie indexu telesnej hmotnosti v skupinách
Rovnako ako v prípade telesnej hmotnosti, ani v prípade BMI (tab. 10) sme medzi dievčenským a chlapčenským pohlavím
nepotvrdili štatisticky preukazné rozdiely. Nízke a stredné hodnoty malo 94,1 % dievčat a 96,2 % chlapcov.
Do prierezovej štúdie v severozápadnej Etiópii v oblasti Mecha bolo zaradených 422 detí v školskom veku. Prevalencia nízkeho
BMI vzhľadom na vek bola 10,8 % a podhmotnosti 5,8 %. Podobné výsledky boli zistené v štúdiách v Oromiya, Ugande,
Afganistane a Keni (Tewabe a Belachew, 2020).
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		 Tab. 10 Súhrnné hodnotenie indexu telesnej hmotnosti v skupinách
V rámci údajov BMI v celom súbore (tab. 5, 6) zodpovedalo stredným hodnotám medzi 25. až 75. percentilom 69,7 % a najmenej
žiakov bolo zastúpených pri vysokých hodnotách (14 %). 25,6 % žiakov malo nízke hodnoty (tab. 6), čo vykazuje podvýživu.
Naopak najmenej boli žiaci zastúpení v 7. – 9. percentilovom pásme (4,7 %), v tomto prípade môžeme skonštatovať, že obezita
sa v súbore nevyskytovala.
Podľa autorov Shrivastava et al. (2012) bola situácia z hľadiska zdravotného a nutričného stavu detí v Indii veľmi neuspokojivá.
Údaje z národného prieskumu zdravia rodiny poukazujú, že až 53 % detí vo vidieckych oblastiach malo podhmotnosť.
V Portugalsku bol prudký nárast prevalencie podhmotnosti a obezity medzi rokmi 2016 a 2020 znepokojujúci najmä počas
pandémie, ktorej rizikovými faktormi sú podhmotnosť a obezita (Correia et al., 2020).
Z výsledkov antropometrických meraní a hodnotenia jednotlivých parametrov môžeme konštatovať, že v súbore sa častejšie
vyskytovali nižšie hodnoty telesnej hmotnosti, výšky a BMI ako vyššie hodnoty, čo predstavuje tendenciu výskytu najmä
podhmotnosti.
V druhej časti práce
sme sa zamerali na nutričné návyky detí. Za dôležité denné jedlo sa považujú raňajky ako aj desiata, ktorá je významná najmä
pre deti a mladých ľudí. Má značný vplyv na sústredenosť, kognitívne funkcie a výkon počas vyučovania. Vynechávanie
a nepravidelná konzumácia desiaty môže spôsobiť nástup večerného hladu a následné prejedanie sa, čo môže viesť k vzniku
nadhmotnosti a obezity (Vondrová et al., 2018).
Najčastejšie preferovanou desiatou počas školských prestávok (tab. 11) bola sladkosť pri oboch pohlaviach (32,6 %, a to 41,2 % u dievčat
a 32,6 % u chlapcov). Rozdiely v súbore dievčat a chlapcov v obľúbenosti jogurtu alebo iného mliečneho výrobku, pečiva/chleba a ovocia
boli minimálne.

		 Tab. 11 Čo by si najradšej chcel/a jesť na desiatu?
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Ďalšia odpoveď, ktorá sa týkala potravinovej skladby desiaty v daný hodnotený deň, bola u oboch pohlaví takmer rovnaká
(tab. 12). Takmer každá druhá odpoveď na otázku o pripravenej desiate bola sladkosť (keks, napolitánka) alebo pečivo/chlieb.
U dievčat prevažovali sladkosti (52,9 %) a u chlapcov pečivo (53,8 %). Žiakov, ktorí nemali desiatu, bolo 9,3 %.
Desiata školákov by nemala byť energeticky nadmerná, mala by sa skladať z ovocia a zeleniny, ktoré veľmi nezaťažujú tráviaci
systém a neznižujú pozornosť žiakov počas vyučovacích hodín. Vo výskume z roku 2019 bolo zistené, že v súbore žiakov základných
škôl mali na desiatu zeleninu, ovocie len 45,1 % žiakov (Štefániková et al., 2019).

		 Tab. 12 Čo máš dnes pripravené na desiatu?
Žiaci mávali najčastejšie na desiatu (tab. 13) pečivo alebo chlieb (51,2 %) a po ňom nasledovali sladkosti – keks, napolitánka
(37,2 %). Znepokojujúce je, že ani jeden z respondentov neuviedol celozrnné pečivo ako najčastejšiu desiatu.
Podľa Vondrovej et al. (2018) je pravidelná konzumácia zeleniny a ovocia dôležitým prvkom v stravovaní ako prirodzený zdroj
rôznych vitamínov, minerálnych látok a vlákniny. Štúdia Wall et al. (2018) potvrdila inverznú asociáciu pravidelnej konzumácie
zeleniny a ovocia s BMI u detí a mládeže. Štúdie sa zhodujú na protektívnom efekte stravy bohatej na zeleninu, ovocie, strukoviny,
orechy a ryby vzhľadom na riziko vzniku nadhmotnosti a obezity u detí a mládeže.

		 Tab. 13 Čo máš najčastejšie na desiatu zabalené v školskej taške?
Najčastejšia frekvencia neskonzumovanej desiaty (tab. 14) bola pri zelenine (44,2 %). U dievčat po zelenine dominovala aj müsli
tyčinka (29,4 %) a syr (17,6 %). U chlapcov bol nedojedený na desiatu syr (26,9 %) a s rovnakým zastúpením mliečny výrobok
a müsli tyčinka (15,4 %).
Na Slovensku je nedostatočná spotreba mliečnych výrobkov nielen u detí, mládeže ale aj dospelých osôb. Odporúčanú spotrebu
220 kg/osoba/rok sa u nás nedarí plniť, pretože konzumácia mliečnych výrobkov je nízka. V súbore dievčat a chlapcov bolo zistené,
že chlapci častejšie konzumujú jogurty, syry a tvarohové krémy ako dievčatá (Štefániková et al., 2019).

		 Tab. 14 Čo ti na desiatu najmenej chutí a nedoješ ?
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Z nápojov (tab. 15) majú žiaci v obľube sladký nápoj (25,6 %), ktorý dievčatá uvádzali častejšie ako chlapci (u dievčat 41,2 %
a u chlapcov o 25,8 % menej). Mlieko, ktoré je dôležitým zdrojom bielkovín, bolo na poslednom mieste, t.j. u 5,9 % dievčat
a 11,5 % chlapcov. Štefániková et al. (2019) uvádza, že 47,6 % študentov denne konzumovalo mlieko. Naopak, skoro vôbec
nepilo mlieko 1,2 % študentov, čo sa môže v budúcnosti prejaviť negatívnym vplyvom na zdravotnom stave jedinca (osteoporózou).

		 Tab. 15 Aký nápoj na pitie máš najradšej?
Pri otázke, aký majú žiaci nápoj na pitie (tab. 16), takmer každý druhý respondent uviedol vodu z vodovodu (48,8 %). U dievčat
to bola viac ako polovica (58,8 % dievčat a 42,3 % chlapcov). Ďalšou frekventovanou odpoveďou bolo, že v školskej taške nemajú
žiaden nápoj (20,9 %). V štúdii Vondrovej et al. (2019) pili respondenti denne viac ako 1 liter tekutín (75,6 %), z toho signifikantne
viac chlapcov (92,7 %) ako dievčat (65,2 %). V podmienkach škôl je potrebné zabezpečiť pre žiakov hygienicky vhodné
podmienky pre príjem tekutín počas vyučovania v areáli školy: napr. pitné fontánky po chodbách, umývadlá s tečúcou pitnou
vodou v každej triede, prostredníctvom školských bufetov s ponukou prírodných nápojov, minerálnych vôd, ovocných čajov,
mlieka alebo mliečnych nápojov (Liba a Petrasová, 2006).

		 Tab. 16 Aký nápoj máš dnes na pitie v školskej taške?
		
Najčastejšie majú žiaci na pitie v školskej taške (tab. 17) vodu z vodovodu (37,2 %). Druhou najčastejšou odpoveďou bolo opäť
žiaden nápoj (27,9 %, a to 29,4 % dievčat a 26,9 % chlapcov). Hirošová et al. (2019) uvádzajú, že deti s optimálnym trvaním
spánku (7 – 8 hodín) konzumujú menej sladkostí, vyprážané jedlá, kolové a sladené nápoje (p < 0,05) a energetické nápoje (p < 0,001).

		 Tab. 17 Aký nápoj máš najčastejšie na pitie v školskej taške?
Až 35,3 % dievčat a 23,1 % chlapcov ráno nepilo žiaden nápoj, čo je nepriaznivé zistenie (tab. 18). Z najčastejších nápojov bol
uvádzaný čaj (20,9 %) a voda z vodovodu (14,0 %) pri oboch pohlaviach. Vondrová et al. (2019) dokázali, že sladké nápoje pije
oveľa viac chlapcov (38,5 %) ako dievčat (20,3 %). Naopak vôbec nepije 16,0 % žiakov, z toho 18,8 % dievčat a 11,2 % chlapcov.
Namiesto týchto nápojov je lepšou náhradou stolová voda, ovocné a bylinkové čaje, ovocné a zeleninové šťavy. Ovocné čaje sú
zvyčajne aromatické, preto ich netreba prisladzovať (Liba a Petrasová, 2006).
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		 Tab. 18 Aký nápoj si dnes pil/a ráno doma?
Správna výživa a zdravý spôsob života sú faktormi, ktoré zabezpečujú vývoj, dozrievanie, rast organizmu a preto by ich
usmerňovanie malo byť súčasťou cieľavedomého výchovno-vzdelávacieho pôsobenia už od raného detstva.
Záver
V súbore detí školského veku s prevahou detí mladšieho školského veku sme hodnotením zdravotno-nutričných parametrov,
resp. rastových parametrov a nutričných návykov počas 3. vlny pandémie COVID-19 zistili nasledovné zastúpenie podľa BMI:
Veľmi nízke/nízke hodnoty malo z vyšetrených dievčat a chlapcov 17,6 % a 30,8 % (25,6 % z celého súboru), stredné hodnoty
76,5 % a 65,4 % (69,8 %), vysoké/veľmi vysoké hodnoty 5,9 % a 4,7 % (3,8 %).
Žiaci preferovali na desiatu pečivo a chlieb (51,2 %), ako aj nezdravé sladkosti (37,2 %) a z nápojov sladké nápoje (25,6 %).
Pozornosť treba sústrediť aj na skladbu desiaty, keďže zloženie desiat nie je optimálne a konzumácia zeleniny a ovocia je nízka.
Tieto faktory môžu negatívne ovplyvniť nutričnú hodnotu stravy a nepriaznivo sa odraziť na zdravotnom stave jedinca.
Potrebné a užitočné sú ďalšie výskumné práce (prierezové ako aj longitudinálne) zamerané na špecifické skupiny detí a aj na vplyv
rôznych období napr. školského verzus prázdninového (pandemického a i.) na životný štýl detí a následné návrhy na zlepšenie.
Poďakovanie:
Práca bola riešená v rámci projektu VEGA 1/0159/21 „Determinácia účinkov biologicky aktívnych látok drobného ovocia na zdravie
konzumentov“.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRAVOVÁNÍ V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH V ÚSTECKÉM KRAJI
Lenka Vlčková, Miroslava Zemanová, Renata Pešková, Romana Ernestová, Dana Nováková
Dětská skupina je formální název a vymezení pro specifickou formu péče o děti ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní
docházky. Rozsahem pokrývá jak období jeslí, tak mateřské školy.
Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě ve věku od šesti měsíců do předškolního věku dítěte,
v kolektivu dětí. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj jeho schopností
a kulturních a hygienických návyků přiměřených jeho věku v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě. Maximální počet dětí
v dětské skupině je 24.
Dětská skupina jako forma preprimárního vzdělávání je ukotvena zákonem číslo č. 247/2014 Sb. ze dne 29. listopadu 2014.
Zákon stanovuje specifické podmínky provozu služby, včetně stanovení parametrů prostor, kompetencí schopností personálu atd.
Od 1. 1. 2016 probíhá projekt Podpory implementace dětských skupin za podpory evropských fondů. Cíli pro-jektu jsou:
1.
2.
3.

podpora vzniku a fungování dětských skupin
zakotvení systému dětských skupin a jejich kvality
zvýšení dostupnosti kvalitních informací o dětských skupinách

Skupiny by měly být neziskové, rodiče hradí pouze skutečné výdaje, jako zřizovací a provozní náklady.
Zřizovatelem dětské skupiny se může stát úřad, radnice, firma, škola, nezisková organizace nebo spolek. Rodiče mohou umisťovat
dítě do skupiny i jen na některé dny v týdnu, docházka je flexibilní. S rodiči se uzavírá smlouva, provozovatel má svůj plán péče
i výchovy.
Z hlediska legislativy je základem pro stravování v dětské skupině zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, není-li dohodnuto jinak. Způsob stravování si poskytovatel a rodič
dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě, to neplatí, jde -li o dítě ve věku od 6 do 12 měsíců, kterému zajišťuje
stravu rodič.
Stravování v dětské skupině může být zajištěno několika způsoby. Stravování může zajišťovat dětská skupina. V tomto případě
stravu vyrábí nebo dováží. Nebo mohou stravu donášet rodiče. Možné jsou i kombinace těchto možností.
Na základní podmínky stravování v případě výdeje vlastní stravy dětí (tedy pořizované rodičem) rovněž zákon o dětské skupině
pamatuje – viz §8 odst. 2. Požadavky vychází z přímo použitelného předpisu Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin – konkrétně
čl.4 a přílohy II. Dále se na toto stravování vztahují i obecné požadavky z prováděcího předpisu k zákonu č.258/2000 Sb. – konkrétně vyhlášky č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
při činnostechepidemiologickyzávažnýchnaosobníaprovozníhygienu,atopřiměřeněrozsahučinnosti.Musíbýtzajištěnypodmínky
pro skladování potravin ve vyhovujících teplotách a pro bezpečný ohřev. Tedy musí být splněny základní podmínky pro manipulaci
s pokrmy. A rovněž musí být zajištěny zásady osobní a provozní hygieny.
Pečující osoba, která jakýmkoliv způsobem manipuluje s potravinami či pokrmy dodanými jakýmkoliv způsobem do dětské skupiny a určených dětem, musí znát základní hygienické minimum - to je rovněž součástí povinnosti každého držitele zdravotního
průkazu.
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Výživové normy pro děti 1-3 roky věku jsou nově součástí vyhl. č. 350/2021 Sb., přílohy II. Ta definuje průměrnou měsíční
spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech (maso, ryby mléko tekuté, mléčné výrobky, zelenina, ovoce,
brambory, luštěniny, tuky volné, cukr volný).
Dětská skupina se k této normě může přihlásit. V tomto případě je pro ni plnění závazné a čerpá na stravování finanční dotaci.
Pokud poskytovatel nežádá v rámci příspěvku o normativ na stravování a neřídí se výživovými normami, zodpovědnost má rodič,
který uzavírá smlouvu.
Strava dětí by však měla být adekvátní vzhledem k věku dítěte, včetně její pestrosti a výživovým potřebám.
V Ústeckém kraji evidujeme k 31.8. 2022 81 dětských skupin. Celková kapacita v dětských skupinách je 1086 dětí. Tyto dětské
skupiny budou kontaktovány v září po příjmu nových dětí (pro aktuálnost příspěvku) a dotázány na základní parametry poskytování
stravování dětí v dětské skupině.
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BÍLINSKÁ KYSELKA A JEJÍ ÚČINKY
Karel Bašta
Na své obtíže zkuste Bílinskou kyselku. Seženete ji i ve svém obchodě
Při léčbě a prevenci nejrůznějších obtíží často pomáhá podávání tělu prospěšných minerálních látek. Lidé se naučili užívat
prameny neobvyklých vlastností dávno před příchodem klasických léků. Však také mnohé farmaceutické přípravky napodobují
hlavních složky těchto pramenů. Z empirických zkušeností se poté vyvinul vědní obor zvaný balneologie. Ten popisuje vnější
balneaci koupelemi a obklady, a vnitřní balneaci pomocí pití pramenů. Jedním z nejcennějších pitných balneologických
pramenů je po staletí Bílinská kyselka. Využijte tuto neprávem opomíjenou možnost ve svůj prospěch a zajděte si pro její lahev
do obchodu, kde běžně nakupujete.
Účinky Bílinské kyselky jsou prověřené staletími
Z českých uhličitých pramenů je po staletí nejznámější Bílinská kyselka. Jedná se o přirozeně perlivý pramen s vysokým obsahem
hydrogenuhličitanových a síranových aniontů a zejména sodných, draselných, vápenatých, hořečnatých a železnatých kationtů.
Bílinské léčivé prameny znali a využívali již naši dávní předkové. Zmiňuje je už kronika Václava Hájka z Libočan z roku 1541.
Novodobá historie této kyselky se oficiálně datuje od roku 1664, kdy se Bílinských pramenů ujal rod Lobkowiczů a zapsal
je do urbáře svého majetku jako obchodní artikl. Od té doby se povědomí o tomto léčivém prameni rychle šířilo Evropou (i díky
slávě nejstarších evropských lázní Teplice v Čechách) a jeho účinky se během staletí staly předmětem mnoha lékařských výzkumů. Díky specifickým a příjemným chuťovým vlastnostem se z evropské lázeňské gastronomie přenesla i do běžných restaurací
jako přírodní základ pro míchané ovocné nápoje a alkoholické nápoje.
Přírodní síla vulkanických minerálů
Bílinská kyselka je přírodní, velmi silně mineralizovaná voda, chemického typu HCO3 - Na, uhličitá, se zvýšeným obsahem
fluoridů a lithia, studená, hypotonická. Nespojujte si mylně pojem „kyselka” s kyselostí – jde o tradiční název pro pramen
přirozeně perlivý účinkem směsi plynů rozpustných ve vodě, jejichž hlavní část tvoří oxid (dříve kysličník) uhličitý.
Tvoří se v masivu severozápadních Čech v hloubce 120 až 180 metrů pod zemí, a to na poměrně malém území, v puklinovém
systému širokém několik metrů. Kyselka vzniká reakcí mezi podzemní vodou a vulkanickými horninami za přítomnosti oxidu
uhličitého hlubinného původu.
Voda díky vystupujícímu oxidu uhličitému absorbuje zvýšené množství alkalických kovů a zemin a dochází ke vzniku
bikarbonátů. Výsledkem je velmi silně mineralizovaná voda se zvýšeným obsahem fluoridů, lithia a uhličitanů. Léčivě v ní působí
především uhličitan sodný, uhličitan lithný a kysličník uhličitý. Plní se zcela v přírodním stavu a bez jakýchkoliv úprav,
což je obzvláště cenné pro její balneologické užití.
Bílinská kyselka má příznivé účinky na celé spektrum chorob
Bílinská kyselka má velmi pozitivní vliv na funkci vnitřních orgánů a působí příznivě proti jejich onemocněním. Vhodná
je zejména na trávicí ústrojí – vynikající účinek má proti překyselení žaludku, refluxní chorobě, dysfunkci slinivky břišní, jater
nebo žlučníku. Omezuje také nepříjemné pálení žáhy po konzumaci těžkých pokrmů, vína a kávy. Dále je vhodné ji využívat
při problémech s vylučovacím ústrojím a u některých metabolických onemocnění.
Mimo to je i jedním z přírodních pramenů vhodných na inhalování, které se doporučuje jako doplněk léčby respiračních chorob.
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Jak potvrdilo mnoho studií, dokáže šetrným způsobem odstraňovat otok sliznic dýchacích cest (ucpaný nos) a zároveň pomáhat
s rozpouštěním hlenu v průduškách.
Při kterých onemocnění lze Bílinskou kyselku využít a proč?
Při:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žaludečních a střevních onemocněních - rozpouští hlen, doplňuje minerály,
překyselení organismu - snižuje překyselení vnitřních orgánů,
chronických zánětech žaludku - má pozitivní vliv na žaludeční stěnu,
zánětech močových cest - usnadňuje vylučování moči, snižuje její kyselost,
močových kamenech - rozpouští je sodíkem, vyplavuje do moči,
zánětech ledvin - souhrn více výše uvedených efektů,
cukrovce - zvyšuje rezervy zásaditých látek v krvi,
poruše látkové výměny, dně - rozpouští kyselinu močovou,
zánětech dýchacích cest - rozpouští hlen.

Může vám však pomoci, i když se cítíte zcela zdraví: Pomáhá totiž regeneraci po fyzické zátěži. V té chvíli je tělo „překyselené”,
účinek Bílinské kyselky je zásaditý, pomůže tedy odbourat kyseliny ze svalů.
Dopřejte si půl sklenky až dvě „Bílinské” denně
Doporučuje se vypít vypít 0,1 až 0,4 litru (půl skleny až dvě sklenky) Bílinské kyselky ráno na lačný žaludek nebo večer před
spaním. Užití 0,2 až 0,5 litru během jídla nebo po jídle působí blahodárně na zažívání. Dětem ji lze doporučit od věku 4 let.
Vyzkoušet ale můžete i tradiční recept, míchání Bílinské s pomerančovou šťávou a s cukrem. Určitě poznáte, které produkty
současného nápojového průmyslu tato chuť inspirovala.
I speciální varianty kyselky seženete v běžných obchodech
Vedle klasické Bílinské kyselky existují i dvě její speciální varianty: Bílinská žaludeční obohacená o farmaceutický extrakt
z meduňky lékařské a Bílinská jaterní doplněná o extrakt z ostropestřece mariánského.
Skvělé je, že tento jedinečný zdroj mnoha prospěšných minerálů nemusíte složitě hledat ve specializovaných obchodech nebo
lékárnách. Bílinské kyselky jsou k dostání na pultech a regálech běžných obchodů s potravinami a koupit ji můžete snadno také
v e-shopech, například na Košík.cz.
Zdroje informací:
www.bilinska.cz
www.muzeumbilinskekyselky.cz
www.bhmw.cz
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