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5.  ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY ZÁTĚŽE LIDSKÉHO ORGANISMU CIZORODÝMI 
LÁTKAMI Z POTRAVINOVÝCH ŘETĚZCŮ, DIETÁRNÍ EXPOZICE  
 
Subsystém se v monitorovacím období roku 2010/2011 skládal mimořádně z pěti 
souvisejících projektových částí, vedle části týkající se centrálního pořizování vzorků 
potravin. Naposledy se realizovala část týkající se mykologické analýzy potravin. Poprvé se 
realizovala část týkající se hodnocení přívodu nutrientů. Rovněž systém vzorkování potravin 
byl zcela modernizován k dosažení flexibility v termínech realizace a vyšší efektivity práce. 
 
 

5.1   Systém vzorkování potravin reprezentujících obvyklou dietu populace v ČR 

Odběry vzorků potravin byly nově realizovány v 32 kvótně vybraných sídlech republiky (viz 
obr.č. 1), s ohledem na počet obyvatel (viz tab.č.1), rozdělených do 4 územních regionů 
(kvadrantů). V každém vybraném sídle je odběr vzorků prováděn ve třech různých prodejnách 
tak, aby bylo dodrženo poměrné zastoupení velikosti prodejen podle skutečných preferencí 
spotřebitelů. Počet vzorkovacích míst vychází z kapacitních/finančních možností tak, aby 
navazoval na předchozí systém vzorkování a byl reprezentativní z hlediska území republiky. 
Během dvouletého monitorovacího cyklu byly vzorky odebírány v 96 různých prodejnách, na 
32 různých místech republiky, v 8 různých časových obdobích tak, aby byl zahrnut očekávaný 
vliv sezonních změn v zásobování potravinami.   
 

 

 
 
Obr. č. 5. 1.1: Místa odběru vzorků potravin v tržní síti v monitorovacím roce 2010/2011 
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Obec % obyvatelstva Počet nákupních míst Počet nákupů 
nad 100 000 obyv. 22 6 18 
50 000 – 99 999 obyv. 11 4 12 
20 000 – 49 999 obyv. 12 4 12 
10 000 – 19 999 obyv. 9 2 6 
5 000 – 9 999 obyv. 10 4 12 
2 000 – 4 999 obyv. 11 4 12 
do 1999 obyv. 25 8 24 
Celkem 100 32 96 
 
Tab.  č. 5.1.1: Výběr nákupních míst a počet nákupů potravin dle velikosti obcí (EHIS CR, 2009) 
 
První projektová část se zabývá monitorováním výskytu vybraných patogenních bakterií 
v potravinách.  Kmeny bakterií izolované z bezprostředně nakoupených potravin jsou 
podrobovány především kvalitativnímu studiu, které jde nad rámec běžných kontrolních 
mikrobiologických vyšetření. Druhá projektová část se zabývá monitorováním výskytu 
toxinogenních mikromycetů (plísní) ve vzorkovaných potravinách. Izoláty mikromycetů jsou 
rodově a druhově specifikovány a je studována jejich toxinogenita (produkce mykotoxinů). 
Třetí část projektu je věnována monitoringu výskytu potravin na bázi geneticky 
modifikovaných (GM) organismů na trhu v ČR. Tato část reaguje především na požadavky 
EU, ale také nevládních organizací a široké veřejnosti ohledně informace o situaci v ČR, 
primárně nikoli z hlediska očekávání zdravotních rizik. Čtvrtá projektová část subsystému je 
částí základní a nejrozsáhlejší. Zabývá se monitorováním dietární expozice populace 
vybraným chemickým látkám. Využívá metodologické uspořádání tzv. total diet study, která 
na rozdíl od běžné kontroly potravin, zahrnuje model chování spotřebitele a celé spektrum 
konzumovaných potravin, což jediné umožňuje ucelenou charakterizaci zdravotních rizik. 
Pátá projektová část, zaměřená na hodnocení přívodu nutrientů se oddělila od předchozí čtvrté 
části vzhledem k potřebě specializovat metodologii především směrem k vyššímu využití 
metod nutriční epidemiologie. Zahrnuje to rovněž odlišný způsob charakterizace zdravotních 
rizik spojených s nedostatečným přívodem nutrientů.  
 
 
5.2 Bakteriologická analýza potravin 
 
Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných 
patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit byl proveden 
podle spotřebního koše a byl zaměřen, jako v minulých letech, na ty skupiny potravin, které 
se u nás nebo v zahraničí podílely na vzniku alimentárních onemocnění.  
 
Potraviny byly vyšetřovány na přítomnost čtyř etiologických agens – původců významných 
alimentárních onemocnění: Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes a 
S. aureus. Kromě salmonel a L. monocytogenes, jsou ostatní agens sledována v rámci běžné 
kontroly zdravotní nezávadnosti potravin pouze výjimečně. Informace o frekvenci jejich 
výskytu v jednotlivých komoditách a detailní fenotypová a genotypová charakteristika nejsou 
k dispozici.  
 
Průkaz a stanovení počtu vyšetřovaných patogenů byl proveden referenčními kultivačními 
metodami (EN ISO). Suspektní kolonie sledovaných agens byly konfirmovány a detailně 
charakterizovány fenotypovými a genotypovými metodami.  
 
Na přítomnost baktérií rodu Salmonella bylo celkem vyšetřeno  276 vzorků potravin 
zahrnujících různé druhy mas, masné, mléčné a rybí výrobky, vejce, knedlík houskový i 
ovoce a zeleninu. V žádném z vyšetřených vzorků nebyla přítomnost salmonel potvrzena. 
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Na přítomnost baktérií rodu Campylobacter bylo celkem vyšetřeno  156 vzorků mas, 
mléčných výrobků (mražených krémů), ovoce a zeleniny. V žádném z vyšetřených vzorků 
nebyla přítomnost termotolerantních kampylobakterů  potvrzena. 
 
Na přítomnost Listeria monocytogenes bylo vyšetřeno 264 vzorků potravin. Celkem bylo 
získáno 18 (6,5 %) izolátů L. monocytogenes. Nejčastěji byla L. monocytogenes detekována 
v mase mletém (5/ 41,7 %), mase hovězím (8/ 33,3 %) a v mase rybím (3/ 12,5 %). V jednom 
případě byl zjištěn pozitivní nález  L. monocytogenes v uzeném mase (1/ 4,2 %) a jedenkrát 
ve stěru z povrchu jablek (1/ 4,2%).  
 
Přítomnost baktérií Staphylococcus aureus byla sledována u 276 vzorků potravin. U 22 (8,0 
%) vzorků byla potvrzena přítomnost baktérií S. aureus. U všech vyšetřovaných potravin 
byly detekovány počty koagulázopozitivních stafylokoků < 50 KTJ/g s výjimkou 1 vzorku 
(knedlík houskový), kde byl stanoven počet koagulázopozitivních stafylokoků 9.102 KTJ/g. 
 

 
Graf č. 5.2.1: Podíl pozitivních nálezů sledovaných patogenů v jednotlivých komoditách 
 
 
5.3 Mykologická analýza potravin 
 
V roce 2011, který byl druhým rokem dvouletého monitorovacího období (2010-2011), se 
pokračovalo v rámci studie „MYKOMON“ ve sledování výskytu toxinogenních vláknitých 
mikroskopických hub (plísní), producentů aflatoxinů a ochratoxinu A ve vybraných 
potravinách. Specializované mykologické vyšetření bylo i nadále zaměřeno na popis a 
charakterizaci nebezpečí výskytu toxinogenních vláknitých mikroskopických hub 
v potravinách, především na detailnější mykologické sledování toxinogenních vláknitých 
mikroskopických hub Aspergillus sekce Nigri, producentů ochratoxinu A.    

Ve dvou odběrových termínech bylo odebráno 9 druhů komodit na 12 odběrových místech 
v ČR, což představuje celkem  108  vzorků potravin, teoreticky indikovaných pro analýzy. 

Byla získána frekvenční data o kvalitativním a kvantitativním výskytu toxinogenních 
vláknitých mikroskopických hub – producentů  aflatoxinů a ochratoxinu A v potravinách 
v ČR. U vybraných potravin byl stanoven celkový počet vláknitých mikroskopických hub 
(KTJ/g potraviny) a charakterizován jejich mykologický profil. Výskyt sledovaných druhů 
toxinogenních vláknitých mikroskopických hub byl dále charakterizován indexem 
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kontaminace (Ik), tzn. poměrem počtu potenciálně toxinogenních vláknitých mikroskopických 
hub (KTJ/g potraviny) k celkovému počtu vláknitých mikroskopických hub (KTJ/g 
potraviny). 

Byla prokázána přítomnost potenciálně toxinogenních vláknitých mikroskopických hub 
Aspergillus flavus, producentů aflatoxinů, celkem v 11 vzorcích (tj. 18 %) uvedených typů 
potravin: kaše obilná dětská, čaj ovocný, čaj černý, mouka polohrubá, mouka hladká.  

Potenciálně toxinogenní vláknité mikroskopické houby Aspergillus sekce Nigri (producenti 
ochratoxinu A) byly stanoveny celkem ve 30 vzorcích (63 %) následujících potravin: rozinky, 
čaj ovocný, čaj černý, kaše obilná dětská.  

Přítomnost potenciálně toxinogenních vláknitých mikroskopických hub Penicillium 
crustosum (potenciálního producenta mykotoxinu  penitremu A) nebyla v tomto 
monitorovacím období  ve vlašských ořeších  prokázána.  

 

5.4   Výskyt potravin na bázi geneticky modifikovaných organismů na trhu v ČR 
 
Desátým rokem pokračovalo sledování vybraných potravin v obchodní síti, zda nejsou 
vyrobeny či neobsahují příměsi geneticky modifikovaných organizmů (dále GMO). Podobně 
jako v předchozích letech byly v obchodní síti na 12 místech v ČR, ve čtyřech odběrových 
termínech, odebrány vzorky 4 druhů potravin. Jednalo se o sójové boby, sójové výrobky, 
kukuřičnou mouku a rýži. Celkem bylo odebráno a analyzováno 192 vzorků, tj. 48 vzorků 
z každé komodity. K detekci GMO a potravin na bázi GMO byla využita screeningová a 
identifikační metoda polymerázové řetězové reakce (dále PCR). 
 
Pomocí kvalitativní PCR bylo v roce 2011 vyhodnoceno jako GMO pozitivních 31 vzorků 
kukuřičné mouky, 14 vzorků rýže a 1 vzorek sojových bobů.  
 
Ve vzorcích kukuřičné mouky byla prokázána identifikační metodou PCR přítomnost 
geneticky modifikované kukuřice linie MON810 (v 1 vzorku), NK603 (ve 3 vzorcích) a 
NK603 x MON810 (v 5 vzorcích). U 22 vzorků kukuřičné mouky se nepodařilo identifikovat 
typ genetické modifikace. 
 
U všech pozitivních vzorků rýže byla prováděna identifikace modifikace Bt63, avšak 
s negativním výsledkem. Typ genetické modifikace proto zůstal neznámý.  
 
 
V jednom vzorku sójového bobu byla prokázána přítomnost geneticky modifikované 
Roundup Ready sóji.  
 
Získané výsledky (viz tab. 5.4.1) dokazují, že v tržní síti v ČR se běžně vyskytují potraviny 
vyrobené či obsahující příměsi geneticky modifikované kukuřice, rýže, a sojových bobů. 
V průběhu roku 2011 nebyly publikovány žádné nové aktuální vědecké údaje, které by 
signalizovaly možná zdravotní rizika pro člověka při konzumaci potravin na bázi GMO. 
 
 

Materiál / Material 
Počet vzorků 
Sample size 

Pozitivní nálezy (%) 
Positive findings (%) 

Negativní nálezy (%)
Negative findings (%)

Sójové boby / Soya 
beans 

48 1 (2,1) 47 (97,9) 
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Sójové výrobky / 
Soya products 

48 0 (0,0) 48 (100,0) 

Rýže / Rice 48 14 (29,2) 34 (70,8) 

Kukuřičná mouka / 
Cornflour 

48 31 (64,6) 17 (35,4) 

Celkem / Total 192 46 (24,0) 146 (76,0) 

 
Tab. 5.4.1 Výsledky vyšetření vzorků potravin na obsah GMO v roce 2011 
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Graf 5.4.1  Počet pozitivních vzorků v letech 2002 – 2011 
 
 
 
 
5.5   Dietární expozice  
 
Cílem dlouhodobého monitorovacího programu je bodový odhad průměrné expozice 
populace, případně specifických populačních skupin v ČR, vybraným chemickým látkám ze 
skupiny kontaminantů, nutrientů a mikronutrientů. Výsledky jsou rámcově srovnávány za 
delší období, jako trend vývoje chronické expoziční dávky. Získaná data slouží 
k charakterizaci zdravotních rizik spojených s výživovými zvyklostmi obyvatelstva ČR.  
V případě potřeby hlubšího hodnocení situace slouží i k pravděpodobnostnímu modelování 
chronických expozičních dávek, které obvykle vychází z dat za delší časový interval 4–6 let. 
Obsah kontaminujících chemických látek v potravinách může představovat zdravotní riziko 
nenádorových nebo nádorových onemocnění. V případě hodnocení obsahu nutrientů a 
mikronutrientů jde rovněž o odhad zdravotního rizika z neadekvátně nízkého přívodu. 
 
Vzorky potravin jsou soustředěny na jedno místo v republice, kde jsou standardně kulinárně 
upraveny a pak ihned analyzovány na obsah vybraných chemických látek. Od roku 2004 je 
monitoring dietární expozice realizován ve dvouletých intervalech. Systém vzorkování 



Ruprich, J. et al:  IV Dietární expozice člověka – SOUHRN, SZÚ, 2011, © 
 

 6

potravin je dostatečně reprezentativní pro reálnou dietu populace v ČR (výběr druhů potravin 
reprezentuje přes 95% hmotnosti diety). Počtem vzorků je reprezentativní pro celou 
republiku, nikoli však pro srovnání regionálních rozdílů; tento způsob vzorkování je 
předurčen dostupnými finančními prostředky. 
 
V monitorovacím období let 2010/2011 byly pro odhad expozičních dávek použity dvě 
hodnoty očekávané spotřeby potravin: „skutečná hodnota spotřeby zkoumaných individuí“ 
(získaná z národní epidemiologické studie individuální spotřeby potravin (SISP04), která 
poskytuje hodnoty průměrného přívodu potravin na osobu v ČR v období 2003/2004) a pro 
hodnocení trendu expozice pak hodnota odvozená z modelu doporučených dávek potravin 
(tzv. potravinová pyramida). 
 
5.5.1   Výběr vzorků pro analýzy 
 
Sadu vzorků dodávaných k chemické analýze tvořilo 205 individuálních druhů potravin z 32 
míst v republice (viz úvod kapitoly č.5). Celkový počet odebraných vzorků potravin (některé 
druhy jsou odebírány opakovaně a ve více značkách) činil 3 696/republiku/2 roky. 
Z ekonomických důvodů jsou vzorky potravin kombinovány do tzv. kompozitních vzorků 
podle regionů (kvadrantů). Vzorky zastupující každý region byly standardně kulinárně 
upraveny a pak míchány do 143 jednotlivých typů druhů kompozitních vzorků pro každý ze 
čtyř regionů republiky. Některé vzorky/kompozity jsou připravovány opakovaně, takže 
celkový počet za region činí 220 kompozitních vzorků za celé období sledování. K analýze na 
obsah chemických látek bylo za sledované období a republiku dodáno celkem 880 
kompozitních vzorků. Některá speciální analytická stanovení (např. dusitany, dusičnany) 
používají odlišný, specificky zdůvodněný výběr či kombinaci vzorků potravin. 
 
5.5.2    Chemické analýzy a výpočet expozičních dávek 
 
Ve vzorcích potravin bylo kvantifikováno celkem 93 individuálních chemických látek, často 
tvořících skupiny příbuzných látek s podobným zdravotním efektem (např. 37 druhů 
mastných kyselin). Zjištěné koncentrace chemických látek byly použity pro výpočet odhadu 
průměrných expozičních dávek pro populaci ČR v letech 2010/2011. Pro dlouhodobé 
srovnání expozičních dávek od roku 1994 byl použit model doporučených dávek potravin pro 
ČR, který je propočten pro 5 typických skupin populace (děti, muži, ženy, těhotné/kojící ženy, 
starší osoby). Model umožňuje standardizaci výsledků tak, aby bylo možné dlouhodobé 
sledování trendu změn koncentrací chemických látek v potravinách, nezávisle na proměnné 
situaci ve spotřebě potravin. 
 
5.5.3    Expozice kontaminantům organické povahy 
 
Průměrná chronická expoziční dávka populace sledovaným organickým látkám ze skupiny 
tzv. perzistentních organických polutantů zakázaných Stockholmskou konvencí 
(polychlorované bifenyly (PCB), aldrin, endrin, dieldrin, methoxychlor, endosulfan, 
heptachlor epoxid, hexachlorbenzen (HCB), alfa-, beta-, delta-, gama- (lindan) izomer 
hexachlorcyklohexanu, izomery DDT, DDD, DDE, alfa-, gama-, oxy- chlordan, mirex) z 
potravin nedosáhla v období let 2010/2011 hodnot, které jsou spojovány s významným 
zvýšením pravděpodobnosti poškození zdraví (nekarcinogenní efekt) konzumenta. Míra 
expozice odhadovaná podle skutečné spotřeby potravin (SISP04) dosáhla nejvyšší úrovně u 
PCB. Expozice sumě sedmi indikátorových kongenerů PCB (tzv. NDL-PCB) dosáhla 
průměrné úrovně 2,1 % tolerovatelného denního přívodu (CZ-TDI). Tato hodnota je mírně je 
nižší, než bylo popisováno v předchozích letech.  
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Vysoký počet analytických záchytů byl již tradičně pozorován pro metabolit pesticidu DDT – 
p,p`DDE (56 %). Vyšší počet analytických záchytů byl dále zaznamenán rovněž u 
hexachlorbenzenu, delta HCH a p,p`DDT (47 %, 39 % a 37 %). Kolísání počtu záchytů 
v jednotlivých letech souvisí s nízkými měřenými hodnotami koncentrací a z toho plynoucími 
nízkými expozičními dávkami (např. 0,1 % tolerovatelného limitu PTDI pro sumu DDT, 
0,9 % tolerovatelného limitu TDI pro hexachlorbenzen). Výsledky potvrzují přetrvávající 
plošnou kontaminaci těmito perzistentními organickými polutanty, ale na úrovni velmi 
nízkých koncentrací, které podle současných znalostí nepředstavují významné zdravotní 
riziko, pokud jsou hodnoceny jako individuální chemické látky. 
 
Odhad expoziční dávky látkám s tzv. dioxinovým účinkem (toxický ekvivalent 2,3,7,8 
tetrachlorodibenzodioxinu (TEQ 2,3,7,8-TCDD) pro sumu 29 dioxin-like (DL) kongenerů 
PCB, dioxinů a dibenzofuranů) nebyl v letech 2010/2011 proveden, vzhledem k redukci 
rozpočtu. 
 
Expoziční dávky odhadované podle modelů doporučených dávek potravin dosahují 
nejvyšších hodnot pro kategorii dětí ve věku 4–6 let. Expozice sumě sedmi indikátorových 
kongenerů NDL - PCB byla u dětí 8,4 % TDI.  Expoziční dávky polychlorovaným bifenylům 
jsou nižší ve srovnání s minulostí (obr. 5.4.3.1).  
 

 
 
Graf 5.5.3.1: Trend expozičních dávek sumě NDL-PCB podle modelu doporučených dávek potravin 
 
5.5.4    Expozice látkám anorganické povahy a iontům 
 
Tato část je zaměřena pouze na hodnocení toxických dávek anorganických látek a iontů. 
Nezabývá se otázkami nutriční adekvátnosti přívodu minerálních látek. Průměrná chronická 
expoziční dávka pro populaci, stanovená na základě skutečné spotřeby potravin (SISP04), pro 
dusičnany, dusitany, kadmium, olovo, rtuť, arzen, měď, zinek, mangan, selen, chróm, nikl, 
hliník, železo, jód, cín a molybden) nevedla k překračování expozičních limitů pro 
nekarcinogenní efekt. Expozice dusičnanům činila 23 % přijatelného denního přívodu ADI a 
dusitanům 25 %. Průměrný přívod manganu činil 35 % referenční dávky RfD. Zátěž kadmiem 
byla na úrovni 49 % tolerovatelného týdenního přívodu TWI (EU). I když zátěž olovem 
zůstala prakticky na stejné úrovni jako v předchozím období, změnil se způsob 
toxikologického hodnocení, které je nyní přísnější. Zjištěná expozice olovu pro průměrnou 
osobu v populaci činila 0,18 ug/kg t.hm./den. Z pohledu toxicity pro kardiovaskulární systém 
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pak srovnáním s BMDL01 dává MOE = 8,3, což je považováno za přijatelné. Z pohledu 
nefrotoxicity olova pak MOE = 3,5, což je opět ještě přijatelné. Z pohledu vývojové 
neurotoxicity u dětí však podle modelu expozice dětí ve věku 4-6 roků činí dávka 0,65 ug/kg 
t.hm./den, což představuje MOE = 0,77. Negativní efekt nelze vyloučit, přičemž počet 
postižených dětí není zatím možné odhadnout.  Expozice methylrtuti z ryb/mořských plodů 
byla pouze 2,1 % PTWI a expozice celkové rtuti z potravin mimo ryby/mořské plody činila 
asi 0,8 % PTWI. Přívod mědi a zinku má z toxikologického hlediska setrvale nízkou hodnotu 
2,8 % a 15 % PMTDI respektive. Odhad expozice tzv. „toxickému arzenu“ (odhad sumě 
anorganických sloučenin As) pro populaci dosáhl 0,08 ug/kg t.hm./den, což při srovnání 
s nejnižším BMDL01 pro efekt karcinom plic odpovídá MOE = 4,3 – 8,6. Výsledek si 
zasluhuje naši pozornost, i když je zatížen nejistotou. U selenu byla pozorována srovnatelná 
expozice jako v předchozím období 14 % RfD. Odhad expoziční dávky niklu a chrómu 7 % a 
21 % RfD respektive meziročně mírně kolísá. Odhad expozice hliníku 21 % PTWI (u dětí ve 
věku 4-6 roků dosahuje hodnot nad PTWI) a železa 16 % PMTDI pro populaci obecně 
nepředstavoval riziko poškození zdraví konzumentů. Průměrný přívod jódu činil 13 % 
PMTDI. Cín byl stanovován pouze v 8 relevantních druzích potravin (konzervy masné, 
paštiky konzervy, rybí konzervy, zelenina sterilovaná, protlaky zeleninové, kompoty, džemy a 
marmelády, výživa dětská ovocná) a jeho expozice dosáhla pouze 0,04 % PTWI. Odhad 
expozice molybdenu byl na úrovni 37 % RfD. 
 
Expoziční dávka odhadovaná podle modelu doporučených dávek potravin obecně dosahuje 
nejvyšších hodnot pro kategorii dětí ve věku 4–6 roků. Odhad expozice dusičnanům činil asi 
101 % ADI (započítán i příspěvek ze zeleniny), odhad expozice celkovému manganu byl 
147 % RfD. Tento výsledek je obtížně zdravotně interpretovatelný, protože není určena 
chemická forma manganu, lze jej však předběžně hodnotit jako „vysoký“. Stále zajímavý je 
vývoj expozice selenu podle modelu doporučených dávek (viz obr. 5.4.4.1), protože jeho 
přívod v populačních skupinách zřejmě stále mírně roste. 
 

 
 
Graf 5.5.4.1: Trend expozičních dávek selenu podle modelu doporučených dávek potravin 
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5.6    Hodnocení přívodu nutrientů  
 
V období 2010/2011 bylo rozhodnuto zaměřit dílčí projekt na metodiku hodnocení přívodu 
nutrientů u dětí, protože je to nejdiskutovanější část všech nutričních studií. CZVP se zapojilo 
do mezinárodního projektu EFSA s názvem PANCAKE (Pilot study for the Assessment of 
Nutrient intake and food Consumption Among Kids in Europe), který byl zaměřen na tvorbu 
harmonizované metodiky pro sběr dat o spotřebě potravin u dětí v Evropě do roku 2020. 
Součástí projektu byla pilotní studie prováděná v ČR a Belgii, za asistence Nizozemí a 
Dánska, ve které se ověřovala proveditelnost navržených postupů a kvalita pomůcek. V ČR se 
pilotní studie zúčastnilo celkem 231 osob, které byly podle zvolených kritérií (pohlaví, věk, 
místo bydliště) náhodně vybrány z centrálního registru obyvatel pro region Brno-město a 
Brno-venkov. Průzkum byl zaměřen na následující věkové kategorie: kojenci (3 – 11 měsíců), 
batolata (12 – 35 měsíců), děti (3 – 10 let) a kojící matky, které se účastnily společně s 
kojenci. Zjišťování spotřeby potravin probíhalo v období leden 2011 – červenec 2011, a to 
metodou 3 denního záznamu (record) a 2x opakovaného 24h recallu kombinovaného se 
záznamem. Ke sběru dat byla využita nová softwarová aplikace EPIC-Soft vyvíjená 
Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC). Získaná data byla nad rámec 
požadavků mezinárodního projektu dále zpracována a bylo provedeno i jejich orientační 
nutriční hodnocení zaměřené zejména na stanovení distribuce obvyklého přívodu živin ve 
sledovaných skupinách populace. V tomto období byly zpracovány výsledky pro energii, 
bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamin C, vápník a fosfor. 
 
Zjištěné výsledky nelze považovat za reprezentativní pro ČR, vzhledem k nízkému počtu 
respondentů. Přesto však poskytují jedinečnou metodickou, ale i epidemiologickou informaci 
o přívodu nutrientů u malých dětí, které jinak v ČR zatím nejsou dostupné ve srovnatelné 
kvalitě. U skupiny kojenců je obtížné výsledky interpretovat, protože 64 % dětí bylo plně 
nebo částečně kojeno a přívod nutrientů mateřským mlékem nebyl sledován. Proto údaje pro 
tuto věkovou skupiny nejsou uvedeny. Při hodnocení obvyklého přívodu ve skupině děti je 
nutné brát v úvahu široké věkové rozpětí této skupiny zahrnující děti od 3 do 10 let.  
 
5.6.1   Energie 
Střední hodnota (p50) obvyklého přívodu energie ve skupině batolata činila 4725 kJ/d, ve 
skupině děti 6837 kJ/d a ve skupině kojící matky byla 8991 kJ/d. Zjištěné hodnoty jsou 
odpovídající při srovnání s energetickou potřebou pro dané věkové kategorie. Srovnání bylo 
provedeno s doporučením EU (1993) a DACH (2008).   
 
5.6.2   Bílkoviny, tuky, sacharidy 
Přívod živin byl vyjádřen jako podíl na celkovém energetickém přívodu. Bílkoviny, tuky, 
sacharidy byly v poměru 14 % : 32 % : 54 % u batolat a dětí  a 15 % : 37 % : 48 % u kojících 
matek. Všechny hodnoty jsou v souladu s doporučeními, mírně vyšší byl jen přívod tuků u 
kojících matek. V případě sacharidů byl zaznamenán vyšší obvyklý přívod přidaných cukrů 
ve srovnání s doporučením (doporučuje se < 10 %) WHO (2003) u všech skupin: 14 % u 
batolat, 17 % u dětí a 14 % u kojících matek. Rovněž přívod nasycených mastných kyselin 
(SFA) byl ve všech věkových skupinách vyšší: 14 % u batolat, 13 % u dětí a 15 % u kojících 
matek. Doporučení WHO (2010) pro SFA je < 8 % u batolat a dětí a < 10 %  u kojících žen. 
 
5.6.3   Vitamin C 
Střední hodnota (p50) obvyklého přívodu vitaminu C ve skupině batolata činila 55 mg/d, u 
dětí 50 mg/d a u kojících matek 55 mg/d. Při srovnání s dostupným doporučením (EAR, 
USA) se lze domnívat, že až 90 % kojících matek v souboru nemělo dostatečný přívod 
vitaminu C. U skupiny batolat a dětí se přívod jeví jako adekvátní (prevalence nedostatku 
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<5%). V případě skupiny dětí je však hodnocení obtížné, vzhledem k většímu věkovému 
rozsahu hodnocené skupiny ve srovnání s doporučením. 
 

 
 
Graf č. 5.6.3.1: Srovnání percentilů obvyklého přívodu vitaminu C s doporučením EAR (USA, 2006) pro 
populační skupiny batolata, děti a kojící matky 
  
5.6.4   Vápník 
Střední hodnota (p50) obvyklého přívodu vápníku byla ve skupině batolat 774 mg/d, u dětí 
768 mg/d a u kojících matek 927 mg/d. Při srovnání s dostupným doporučením (EAR, USA) 
je odhad prevalence nedostatečného přívodu na úrovni 25 % u skupiny batolat i kojících 
matek a přibližně 50 % v případě věkové skupiny dětí.   
 

Srovnání obvyklého přívodu vápníku s doporučením
 (EAR, USA) pro batolata, děti a kojící matky
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Graf č. 5.6.4.1: Srovnání percentilů obvyklého přívodu vápníku s doporučením EAR (USA, 2010) pro 
populační skupiny batolata, děti a kojící matky 
 
5.6.5   Fosfor 
Střední hodnota (p50) obvyklého přívodu fosforu ve skupině batolat činila 864 mg/d, u dětí 
1132 mg/d a u kojících matek 1559 mg/d. Přívod lze hodnotit jako dostatečný ve všech 
sledovaných věkových skupinách při srovnání s doporučením (EAR, USA). Zjištěné hodnoty 
současně nepředstavují riziko z hlediska nadměrného přívodu, který je v případě fosforu často 
diskutován. Často je diskutovaný vysoký přívod fosforu z přídatných látek do potravin. 
Hodnocení výsledků analýz potravin vedlo k odhadu expoziční dávky pro populaci ve výši  
19 mg/ kg t.hm./d  (1216 mg/os/d), což podle toxikologických parametrů tj. 41 % z dávky 
3000 mg/os/d stanovené EFSA (2006) jako tzv.UL. 
 


