
 

 

Potraviny, škodlivé látky a přísady - jak zůstat všežravcem (1. díl)  
 (18.05.2008, 9 752 přečtení)  

Je možné, že konzumací masa škodíme sobě i přírodě. Pročetl jsem seznam škodlivin a www.arnika.org a pořád 
mi ještě chutná všechno. Snad až na brouky, a ty prý zrovna budeme jíst. Vědci z brněnské Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity pro řešení budoucích potravinových krizí lidstva zkoumají pojídání hmyzu [4] - 
vědecká pracovnice si tam na ukázku chroupe saranče. Ještě, že mnohým z nás alespoň to vepřo-knedlo-zelo 
chutná, jsme spokojeni jedlíci a pijáci - jako z reklamy. Děti baští cereálie, modelky pijí minerálku, doladí to 
jogurtem s 0 % tuku a živými bakteriemi Activie. Řemeslníci po pořádné práci si dávají zaslouženou odměnu - 
Kozla jako křen.  

Senioři si pojídají vitamíny a minerály od A až po Ž, Arginmax pro sex jako za mlada a Gutalax pro stolici jako v 
kojeneckém věku. Výsledkem je drahá moč, která proudí při užívání Prostenalu bez přerušení.  
 
Dočetl jsem se na stránkách [1], že kuřata a sýrové plátky jsou v obalu s obsahem změkčovadel PVC. 
Zpráva [6] říká, že jihočeská Madeta obaly PVC nepoužívá. Proč taky plátky sýra balit do PVC, když může být 
třeba sekaná balená v polyethylenu. Fólie PE je částečně propustná pro kyslík, a to vede ke žluknutí u sýrů. U 

sekané to není vidět. A obaly na kuřata z měkčeného PVC se jsou levné, tažné a pevné, nepropustné pro plyny a 
ještě antiseptické, zkrátka nenahraditelné. [5]  
 
No třeba EU nařídí, že plátky sýra se budou prodávat balené jako mléko v trojvrstvé fólii typu Tetrapack (karton, 
hliníková fólie a uvnitř PE). Když se dá nařídit, že se guláš musí do druhého dne vylít, tak proč nebalit lépe sýry? 
Na salámy a salámové sýry máme kvalitní sedmivrstvou fólii AMIVAC, AMIFLEX nebo AMIPAK na bázi 
polyamidu [2], která PVC a sloučeniny chloru nepoužívá. Nebo se sýr bude prodávat jako v Dánsku na trhu - 
ukrojí tam kousek, ochutnáte a koupíte.  
 
Každý problém je třeba hýčkat. Zákon, který měl v Česku zakázat používání PVC v obalech potravin, nikdy 
nevstoupil v platnost. Má už tolik novel, že se v něm nikdo nevyzná, a tak se vrátilo vše zpět asi o 10 let. 
"Důvodem byla mimo jiné i nekompatibilita s právními normami EU, protože zákazem PVC by došlo ke zvýhodnění 
ostatních plastů," říká mírně ironicky autor osvědčených článků pro http://www.arnika.org  RNDr. Jindřich Petrlík. 
Fólie obalu kuřat počátkem května 2008 tomu dává za pravdu - mám v ruce krásně tažný a na dotyk jemný obal 
na Kostelecké kuře z měkčeného PVC s mikroskopickým označením číslem 3 uprostřed trojúhelníka recyklační 
značky. Třeba se někdo pokusí skladovat kuřata v obchodě v přepravkách a vážit na vahách s tiskem samolepky, 
kterou si přilepíme na PE sáček jako u prodeje ovoce. Podle [3]: "Experti ministerstva v současnosti zkoumají 
možnosti jakým způsobem by bylo možno zakázat nebo jinak ošetřit použití některých typů PVC," řekla B.Petrová 
z tiskového oddělení ministerstva ŽP. Novela, kterou by ministerstvo chtělo předložit na podzim, by měla zavést i 
povinnost označovat obaly z PVC. Tento plast se dnes běžně používá v potravinových obalech, dětských hračkách 
nebo zdravotnických pomůcek. Přitom ale obsahuje látky, které vážně ohrožují lidské zdraví. "Německé studie 
prokázaly, že ftaláty, které tyto výrobky uvolňují, jsou častou příčinou alergických a astmatických onemocnění. 
Nejohroženější skupinou jsou hlavně děti," upozorňuje předseda ekologického sdružení Arnika Jindřich Petrlík. 
Ftaláty z PVC navíc mohou poškozovat cévy, játra, ledviny a ohrožují plodnost chlapců. (Chlapci se ovšem do 
plození a ženění zrovna nehrnou.)  
 
Informace odboru odpadů MŽP k označování výrobků a obalů podle § 18 odst. 3 a § 19 odst. 2 
zákona č. 125/1997 Sb.. Dále dle zákona 477/2001 Sb respektive nařízení 97/129/ES se na 
obalech musí vyskytnout dva údaje nebo grafické značky a to známý panáček vyhazující obal do 
koše a trojúhelník s označením obalu. Takto to bylo až do února 2006, kdy vstoupila v platnost 
novela 66/2006 sb. zákona 477/2001 sb. Nyní je označení panáčkem dobrovolné. Dále ovšem 
platí povinnosti značení dle zákona o odpadech a chemických látkách.  
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Zatím jsem viděl i číslo 8, pěkně velké na dně červeného obalu sladkého kečupu Hamé. Když je to číslo velké, tak 
bych se ničeho nebál, kdyby to bylo nebezpečné, tak bude číslo malinké. Original kečup ostrý má obal na dně 
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označen recyklační značkou trojúhelníku s číslem 5 a vedlejším označením PP, takže je to polypropylen. Navíc je 

tam číslo 12 a u výrobce písmeno N. To bude asi pozůstatek z dob, kdy se plasty označovaly N (neomezeně pro 
potraviny), NO (nikdy pro potraviny) a NOa až NOe (podle stoupajícího omezení pro potraviny).  
 
Takže chutě do pokusů. Hořící tavenina plastu je srovnatelná s napalmem a rozhodně se nedoporučuje s ní 
máchat před obličejem, protože tavenina se pohybem rozstřikuje.  

 Když fólie plave (to jest potopíme ji do vody, odstraníme bublinky vzduchu a ona vyplave k hladině), tak 
to bude polythylen nebo polypropylen. Hoří dobře, plamínek žluto-modrý, odkapávající kapička hoří a 
pak plave na vodě. Vosková vůně. Pěnový polystyren nebo molitan poznáme na první pohled a fólie z ní 
nebude. 

 Pokud fólie neplave, bude to nejspíš měkčený PVC nebo polyamid. PET se používá takřka jen na lahve. 
PVC poznáme podle toho, že mimo přímý oheň uhasíná, nechutně se škvaří a zapáchá. Polyamidy hoří 
lépe, vytváří snadno taveninu, kterou lze třeba sirkou vytáhnout a jsou cítit po spálených bílkovinách 
jako připálené mléko. 

Zpátky k vědě. Z měření vyplynulo, že např. u vzorku sýra překročila koncentrace di(2-ethylhexyl)adipat (jinak 
DEHA) až 8 krát provizorní migrační limit stanovený Evropskou komisí (Podle časopisu Consumer Reports 
a http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=811152). Z hlediska unikání DEHA z obalů do potravin jsou 
nejproblematičtější výrobky s vysokým obsahem tuku, které DEHA velmi dobře absorbují. Rovněž vyšší teploty 
napomáhají zvýšenému unikání DEHA z obalů do potravin. Tato látka je zařazována do skupiny "Ostatní" a není 
příliš toxická, ale prakticky není prozkoumaná na lidech. Dávka, při které zemře 50% pokusných zvířat činí více 
než 2g/kg hmotnosti zvířete, to je srovnatelné s kuchyňskou solí NaCl, kde je tato dávka 3g/kg. Takže mě osobně 
to ponechává v klidu a pokračující nevědomosti o DEHA.  
 
Podle http://www.qmagazin.cz/potraviny/analyzy-prokazaly-kontaminovane-pvc-obaly.html: 
Ve Zlíně (ITC) odhalily u několika náhodně vybraných PVC obalů potravin přítomnost značného množství 4-
nonylfenolu. Pro porovnání byl také testován obal od sýru eidam vyrobený z PE/PP fólie. Rekordní obsah 
nonylfenolu pak byl detekován v obalu od kuřete, které na trh dodala akciová společnost Xaverov. V tomto obalu 
laboratoř naměřila koncentraci 1616 mg/kg a lístkové těsto mělo 848 mg/kg potraviny. Vyhláška 38/2001 Sb. 
(http://www.micr.cz/sbirka/2001/sb013-01.pdf) přitom nonylfenol v seznamu látek používaných při výrobě obalů, 
jež se dostávají do styku s potravinami, neuvádí. Vody mají imisní limit 0,33 µg/l nonylfenolu -příloha č. 3 k 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Je to hrozně nízká hodnota, která může vzbuzovat obavy. Kolik vody s možným 

znečištěním nonylfenolem ale vypijeme? Vody máme přijmout denně 2-4 litry. Norma pro dusičnany v pitné vodě 
je 50 mg/l, pro děti do 15 mg/l. Balená Dobrá voda obsahuje 0,1 mg/l dusičnanů NO3

- a 0,005 mg/l dusitanů NO3
-

, je to ale voda "ledovcová" s minimálním množstvím minerálních látek vápníku, hořčíku a draslíku.  
 
Nonylfenol se řadí mezi látky poškozující hormonální systém, které mají schopnost ovlivňovat endokrinní systém 
zahrnující orgány a žlázy s hormonální sekrecí. To se děje mimo jiné tím, že napodobují tělem vyráběné hormony 
a váží se na jejich receptory, čímž působí podobně jako přirozené hormony. V souvislosti se zvýšenými hladinami 
nonylfenolu ve vodním prostředí jsou dobře zaznamenány případy, kdy jeho interference s estrogenním systémem 
vedla k feminizaci samců některých ryb. Škodlivé účinky byly pozorovány od 15 mg/kg tělesné váhy/den. V 
uvedeném kuřeti z Xaverova byla naměřena koncentrace asi 1,6 g na kilogram masa. Přeloženo do češtiny - když 
má někdo 100 kg hmotnosti a sní 1 kg tohoto kuřete, tak má tento den 107,8%, tedy o něco více, než jednu 
škodlivou denní dávku nonylfenolu. To ještě nemusí být katastrofa. Organických sloučenin se ročně objevuje snad 
tři čtvrtě milionu. Ale látek, které přichází v úvahu jako změkčovadla, tak mnoho není a ještě musí být dnes už 
vyzkoušená a dobře vyrobitelná. Není třeba se děsit každé chemikálie, která se zrovna na internetu "probírá". 
Velmi podstatné je totiž množství potraviny ve skladbě jídelníčku a celková doba, kterou ji konzumujeme. Těžko 
přestaneme jíst chleba, když mouka je zdrojem kadmia, ale vnitřnosti kvůli tomu omezit lze. Představu o možné 
škodlivosti látky si můžeme udělat snadno. Bezpečnostní list mnoha látek a výrobků se dá vyhledat v Google 

podle schématu - chlorid sodný bezpečnostní list.  
 
Následující stránky se snaží upozornit na to, že denně konzumujeme látky, které představují kolem 1% množství 
ohrožující zdraví a jde o velmi běžné látky. Kdežto u látek málo známých můžeme podlehnout panice, která 
pramení z nedostatku a někdy i přebytku informací. Laici často přeceňují detaily a odborníci je často řeší. Co nám 
vlastně ve stravě nejvíce škodí?  
 
Je to naprosto jednoduché, srozumitelné a dokonce i řešitelné. Jíme příliš mnoho energie, tuků, soli, pijeme často 
málo tekutin, tedy v podstatě vody a příliš sladkých limonád. Jíme málo syrové zeleniny, jídla máme přesolená a 
překořeněná. Pro zdraví je dobré nekouřit a nepít příliš - tím ještě ušetříme. Procenta v tabulce uvádí poměr 
průměrné denní spotřeby k přípustné denní dávce, údaje pochází z počátku 90.let.  
 
A dnes? Přibyla obezita - zvláště u dětí - a stravovací návyky se moc nezměnily. Jíme ale méně živočišných tuků i 
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masa a mléka, pijeme vodu z PET lahví s malým množstvím dusičnanů. Olovnatý benzín skončil k r. 2000 (u nás 

vyhláška ministerstva dopravy a spojů 244/1999 Sb.). Zavedením bezolovnatých paliv se v dopravě snížila emise 
olova - v roce 1995 činila 195 tun, v roce 2003 to bylo jen 5,5 tuny. Dříve se přidávalo tetraethylolovo jako 
antidetonační přísada do benzinu (0,6 g tetraethylolova je smrtelná dávka pro člověka, což bylo v jednom litru). 
Mořidla obilí obsahující rtuť se už nevyrábějí, ale bylo dovoleno zásoby spotřebovat. Benzpyren by měly omezit 
povinné katalyzátory aut. Následuje uvedená tabulka z počátku 90.let.  

Celková energie potravin je příliš velká 120% Kadmium - Cd 90% 

Kuchyňská sůl - NaCl 120% Olovo - Pb 90% 

Tuky 110-120% PCB 90% 

Benzpyren (černý kouř, cigarety) 120% Dusičnany NO3
-
 90% 

 
Benzpyren - hlavním zdrojem rakovinotvorného benzpyrenu je černý kouř, dříve častý u nákladních aut bez 
katalyzátoru, který kontaminuje vzduch a půdu v okolí silnic. Cigaretami si případně škodíme sami a nejbližšímu 
okolí.  
 
Těžké kovy - Zdrojem kadmia je také spalování nafty a dříve to byly nejvíce levné fosfáty z Afriky, které jsme 
dováželi pro výrobu foforečných hnojiv. Kadmium se z polí dostávalo do potravního řetězce, poškozovalo mimo 
jiné zárodečné buňky a spolupodílelo se na bídném stavu skotu do počátku 90. let. Těžké kovy (Pb, Hg,Cd) jako 
anorganické sloučeniny se v životním prostředí ředí zhruba podle schématu 100:10:1 (půda : maso : tkáně 
člověka). Masem se nemyslí vnitřnosti - játra, ledviny, které těžké kovy hromadí a jejich vylučování z organizmu je 
dlouhodobé. Organické kovové sloučeniny mají tendenci se kumulovat v organismech. Takže jak to vypadá dnes 
se rtutí a kadmiem?  
 
Rtuť - methylrtuť (dřívější součást mořidla obilí) se kumuluje v potravním řetězci. Tmavé zubní plomby obsahují 
amalgam stříbra (tuhý roztok asi 50% rtuti a stříbra - kapslový amalgam připravený podle přesného předpisu a 
strojně (stojí ale 600-1000 Kč) prý není škodlivý jako amalgam připravený v ordinaci. Norsko amalgamové plomby 
zakázalo - může docházet k uvolňování rtuti do těla. Rtuť se dostává do ovzduší i z krematorií a špatně zajištěné 
separace v ordinacích . Očekávané je zamoření vod, ryb a vodních ptáků. Methylrtuť se kupodivu dostává i do těl 
suchozemských savcůhttp://www.osel.cz/index.php?clanek=3502.  
 

  
 
Zdroj: http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=429635. Medián je střední hodnota, kdy 50% hodnot je 
menších (nebo rovno) a 50% větších (nebo rovno) než medián. Je to střední hodnota, která není ovlivněna 
extremními výsledky (náhodné chyby měření v oblasti maximálních a minimálních hodnot).  
 
Graf ukazuje koncentrace kadmia a rtuti v krvi dospělých osob české populace, jak byly naměřeny v jednotlivých 
letech Státním zdravotním ústavem. Kadmium pokleslo v období 1996-3003 na 50%. Kadmium z akumulátorů se 
recykluje a patří ke zdrojům pro jeho výrobu. Škodlivé fosfáty z Afriky se snad už nedovážejí. Rtuť po roce 2000 v 
krvi roste. Uvádí se, že sloučeniny rtuti mohou ovlivnit vývoj plodu, zvláště mozku dítěte, i když budoucí matka 
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netrpí akutní otravou. Páry rtuti jsou velmi jedovaté (1-2 g může ohrozit zdraví i život) a jsou těžko zjistitelné, 

rtuť se dlouhodobě vypařuje v místnosti. Asi není dobrý nápad neposedné kuličky rtuti z rozbitého lékařského 
teploměru vysát vysavačem a tím dokonale rozptýlit do vzduchu. Významným zdroj aerosolů rtuti jsou krematoria, 
ale prý patříme mezi státy, které mají odlučovače a získáváme z amalgamů zubních plomb stříbro.  
 
Kadmium se do našeho těla může dostat malými částicemi prachu dýchacími cestami. Kouř s obsahem kadmia 
vzniká spalováním nafty i cigaret. Zažívacím traktem při polykání hlenů a v trávicím traktu přijmeme až 29 % 
celkové dávky. Denní příjem kadmia se u lidí pohybuje na úrovni 50 µg. Hodně dostaneme z aerosolů, ale 
průměrně nejspíš nejsme svářeči. V lidském těle se hromadí hlavně v ledvinách a játrech, přičemž příjem i velmi 
malých dávek tohoto kovu může vést k selhání ledvin. V krvi koluje jen málo kadmia, ale je nebezpečné pro 
vyvíjející se plod, protože je možný jeho průchod placentou. Kadmium také dokáže vytěsnit zinek z různých 
enzymů, a tím porušit průběh metabolických reakcí. Poločas rozpadu kadmia v různých orgánech savců je 7-40 let 
u člověka se odhaduje na 15-30 let. To znamená, že za den se vyloučí z těla asi 0,006% vázaného kadmia. Se 
zvýšením koncentrací kadmia v ovzduší byly zjištěny častější poruchy ledvin, narůstá riziko rakoviny prostaty a 
dýchacího aparátu. S věkem zatížení organismu kadmiem roste, u kuřáků až dvojnásobně. Akutní otravy kadmiem 
jsou velmi vážné. Způsobují zvýšení krevního tlaku, selhání ledvin a rozklad červených krvinek. Emise kadmia z 
antropogenních zdrojů v ČR klesá (hodnoty jsou v tunách/rok).  
 

  
 
Zdroj grafu: http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=429635  
 
Olovo se kumuluje i v kostech (jako fosfát olovnatý), odkud se může při změnách kyselosti vyplavovat a 
způsobovat akutní příznaky otravy. Podle [8] referenční hodnoty olova v krvi byly pro českou populaci na základě 
výsledků MZSO v letech 1996–1998 odhadnuty na 95 mg/l (muži), 80 mg/l (ženy) a 60 mg/l (děti). Pro období 
2001–2003 byly referenční hodnoty aktualizovány: pro muže 80 mg/l, ženy 65 mg/l a děti 55 mg/l. To se dá 
chápat jako pokles asi na 80-85% za 5 let. Přestože naprosto rozhodujícím zdrojem olova byl olovnatý benzín, 
snad kolem 90% olova se do těla dostávalo potravním řetězcem přes potraviny zamořené spadem olovnatých 
sloučenin zvláště asi do 150 m kolem frekventovaných silnic. Usazování mikroskopických aerosolů - v konečné fázi 
u olovnatých benzínů to byl PbBr2 - probíhalo pomalu, řádově metr poklesu za několik hodin. Ale i zaručeně 
domácí okurky zalévané vodou zachycenou do sudu pod okapem natřeným suříkovou základní barvou (v 1 kg 
obsahuje 25% suříku Pb3O4, smrtelná dávka olovnatých sloučenin je asi 0,6 g) - to zdraví nepřidá. A to ještě 
může být okap pod střechou z azbestu, jehož vlákna mají stupeň 9 chronického působení na člověka, nejvyšší je 
stupeň 10. Sloučeniny olova způsobují paradentózu, sklony k tloustnutí, bolesti hlavy, noční děsivé sny a záchvaty 
zuřivosti. To lze pozorovat na mnoha lidech a k zrcadlu bych ani nechodil.  

 

http://bezjedu.arnika.org/chemicka-latka.shtml?x=429635
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Zdroj ke grafu: http://www.recetox.muni.cz/sources/prednasky/chzp_iv/chp_iv_4.pdf  
 
 

  
 
Zdroj ke grafu: http://www.szu.cz/uploads/documents/biologicky_monitoring_06.pdf  
 
Takže emise a depozice olova v Evropě 1990-2000 klesá výrazně někam k jedné třetině, množství olova v krvi dětí 
u nás 1996-2006 směřuje ke středním hodnotám 20-40 mikrogramů/litr. Zřetelný je pokles u nejvyšších hodnot 
obsahu olova v krvi.  
 
Článek je o potravinách, ale zatím nevím, jak se vaří vtipná kaše. Netuším, jestli zbyla na příště, když téma jsou 
látky, které se v těle kumulují (PCB), látky karcinegenní (benzpyren), škodlivé jako mykotoxiny (alfatoxin) nebo 

http://www.recetox.muni.cz/sources/prednasky/chzp_iv/chp_iv_4.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/biomonitoring/biologicky_monitoring_06.pdf


 

 

radioaktivní jako houby. Jsou potravinářská aditiva typu E*** skutečně škodlivá? Potřebujeme denně jako 

doplňky stravy vitamíny? A hlavně, jak se z toho nezbláznit a pochutnat si na jídle. Přežili jsme jiné věci.  
 
Připomenu expozice škodlivin záložníka, který bránil socializmus - týden na cvičení byl ve věži jako velitel tanku 
asi metr hlavou od komína motoru, který spotřeboval na 102 km jízdy a očekávání nepřítele celkem 690 litrů 
nafty, v noci si záložník lehnul ve stanu na maskovací sítě napuštěné nejspíš DDT (klíšťata to skutečně 
odpuzovalo), po celodenním pojíždění v mračnech prachu dostal k pití čaj z várnice, kterou někdo desinfikoval 
chloraminem tak silně, že se to nedalo pít. Ačkoli se jednalo o cvičnou mobilizaci a byly tzv. "plánované ztráty", 
tak za to kuchaře nezastřelili a nakonec se zvítězilo. Nechci ani myslet na to, kdyby se tolik lidské energie a peněz 
dávalo tehdy třeba do ekologie a rozumné ekonomiky, stavby dálnic a dobrých rodinných domů na celé generace. 
Po bojové akci se věřilo se, že stačí ledviny tak týden vyplachovat pivem - vitaminem "B 12". Jak vidíme, zůstávají 
škodliviny v těle desetiletí. Mohou takto silně exponovaní jedinci být nebezpeční svému okolí? Určitě, stejně jako 
každý, kdo se vyskytuje mezi židlí a klávesnicí. Třeba tím, že někdo napíše, že při vaření v papiňáku vznikají v 
bezpečnostních ventilech mazlavé černé usazeniny, o jejichž složení se nepokouším ani spekulovat. Doporučuji 
zespoda pod ventily víka sáhnout plastovou tyčinkou s vatou. Ani ekologické topení v kotli dřevem není bez 
kontaktu s rakovinotvornými dehtovitými látkami a kouřem, zvláště když se v přechodném období kotel dusí 
hydraulicko- mechanickým regulátorem přívodu vzduchu. A při přikládání se raději s regulací netočí, takže místo 
několikavteřinového zavření přívodu vzduchu před otevřením, se otevře násypka rovnou. Že by plíce měly stejnou 

barvu jako strop v kotelně? Ve dřevě jsou dehtovité látky, o tom nás přesvědčuje historie - náboje kol žebřiňáků 
středověku a nejspíš i vozů od starověku se mazaly kolomazí vyráběnou ze dřeva. Stojí za to se nervovat kvůli 
škodlivinám, když jednou za měsíc grilujeme maso? Kdo ví. Neandertálci se střídavě živili takřka jen opékanou 
mamutí a sobí masnou mono dietou a nepřežili. Dělali to asi špatně, hodně prý škodí tuk, který odkapává zpět do 
ohně. Byl to první pokus o dělenou stravu. Výjimečně se podávala pochoutka - tlapy jeskynního medvěda, který 
taky nepřežil. Ale eskymácký lovec získával úctu, až když zabil ledního medvěda. Zatím přežívají oba, ledních 
medvědů pomaloučku přibývá a je jich asi 25 000.  
 
Nepodléhejme panice a šiřme ji dál. Každá látka je škodlivá, posuzuje se smrtelná dávka (Lethal dose, zkratka 
LD). LD50 je dávka, kterou přežije polovina zkoumaných zvířat (myší, králíků). Smrtelná dávka je těžko definovaná 
- očekáváme, že nepřežije nic.  
 
NaCl - kuchyňská sůl - doporučená denní dávka je 5-7 g celkem (sůl je obsažena v mnohých potravinách, třeba v 
chlebu, neměla by přesáhnout 2% hmotnostní). Smrtelná dávka NaCl pro člověka je prý 343 g , takže denně 
konzumujeme pro zdraví asi 2 % smrtelné dávky. LD50 u krysy je to 3g/kg, to odpovídá asi 210 g pro 70 kg 
člověka.  
 
Nikotin - v první fázi působí nikotin stimulačně a pak přechází do fáze mírného útlumu. Nikotin dále zvyšuje 
krevní tlak, zrychluje činnost srdce, stahuje cévy, zvyšuje obsah mastných kyselin v krvi, inhibuje syntézu 
estrogenu, stoupá produkce potu a může dojít ke stažení zornic. Při dlouhodobějším užívání dochází k posílení 
syntézy endorfinů. DL50 je 50 mg/kg pro krysu, Wikipedia tvrdí - smrtelná dávka čistého nikotinu je cca 60 mg, 
což je s předchozím údajem poněkud ve sporu. U 80% zdravých lidí po vykouření jediné cigarety klesá periferní 
krevní objem o pětinu až o třetinu. Vasokontrikce dosahuje maxima 10 minut po kouření, odeznívá po půl hodině. 
Dávka 60 mg nikotinu (snad se myslí jednorázová dávka injekčně) je prý spolehlivě smrtná do 10 minut a jejím 
účinkům nelze zabránit. Z cigarety se vstřebá 1 - 2 mg, z doutníku až 10 mg.  
 
Kyselina citronová - orální toxicita: LD50 myš 5.400 mg/kg, LD50 králík > 7.000 mg/kg. Čili u člověka asi 7g/kg 
to je 490 g/70 kg. Kolik vlastně vypijeme limonád s obsahem kyseliny citronové ročně? A co kyselý útok na naše 
zuby? Lehce mineralizované vody mohou obsahovat i fluor pro lepší zubní sklovinu. Limonády uvádí složení, je 
tam všechno možné, skoro vždy kyselina citronová a zřejmě nikdy, kolik jí tam je. V návodech na domácí výrobu 
šťáv jsem našel 50 g až 80 g kyseliny citronové na 2 litry. O složení a účincích CocaColy (od rozpouštění hřebíků 
po odstranění rezu vlivem kyseliny fosforečné) kolují po internetu zaručené zprávy i fámy, dokonce i hoaxy.  
 
Alkohol - podle bezpečnostního listu etanolu (deanturovaného!!!) je LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): min. 7060 
mg/kg, tedy asi 7 g/kg, to je pro 70 kg člověka asi 500 g čistého lihu odpovídá 50% úmrtnosti. To se mi zdá dost 
i na čistý potravinářský líh. Krysa nebo alkoholik asi vydrží víc než člověk. Téma alkohol, to je na delší posezení u 
piva nebo u Wikipedie (heslo Alkoholismus).  
 
Kofein - perorální LD50 pro krysu je 200 mg/kg, to odpovídá u 70 kg člověka 14 000 mg = 14 g kofeinu jako 
dávka podaná ústně. Množství kofeinu v běžném šálku kávy (0,5-1,5 dl) se pohybuje od 0,05 g do 0,2 g (tj. 1-3% 
kofeinu v kávě) v závislosti na druhu a sortě použité kávy. Pokud tedy přijmeme hodnotu 0,14 g kofeinu v šálku, 
je to 1% LD50. Kofeinu z kávy připravené z mleté zrnkové kávy je přibližně 85 mg, z instantní kávy 60 mg a kávy 
bez kofeinu kolem 3 mg, v šálku čaje 30 mg, instantního čaje 20 mg a v šálku kakaa nebo horké čokolády je 
kolem 4 mg. Sklenice (200 ml) nealko nápoje obsahujícího kofein představuje 20-60 mg kofeinu.  
Kofein a zdraví podle mírně upravené stránky http://www.eufic.org/article/cs/nutrition/functional-
foods/artid/caffeine-health. 

http://www.eufic.org/article/cs/nutrition/functional-foods/artid/caffeine-health
http://www.eufic.org/article/cs/nutrition/functional-foods/artid/caffeine-health


 

 

Převážná část studií o vztahu kofeinu a zdraví je založena na účincích kávy, což často znesnadňuje rozlišit vliv 

samotného kofeinu od účinku dalších složek tohoto nápoje. Kofein je součástí mnohých léků. Umírněný denní 
příjem kofeinu do 300 mg, což je ekvivalentní třem šálkům kávy, většinou není důvodem k zdravotním obavám za 
předpokladu, že ostatní návyky životního stylu (dieta, příjem alkoholu, kouření a tělesné aktivity) nemají negativní 
zdravotní účinky. 
Kardiovaskulární onemocnění a tlak krve - nedávné klinické a laboratorní studie prokázaly, že běžné množství 
kávy nemá žádný vliv. Vzhledem k nedostatku definitivních vědeckých údajů se proto doporučuje osobám se 
zvýšeným tlakem krve jen mírný příjem kofeinu. No, to jsme se moc nedozvěděli. 
Cholesterol v krvi - káva může zvyšovat hladinu celkového a LDL - cholesterolu (škodlivý cholesterol), což je 
rizikový faktor pro onemocnění srdce. Tento poznatek se však týká pouze spařené, nefiltrované kávy a není 
spojován s kofeinem. Popsaný účinek je patrně vyvoláván některými složkami kávy - diterpeny, které jsou 
přítomné v některých druzích kávových zrn a při filtraci kávy jsou odstraněny. Filtrovaná a instantní káva, nebo 
připravená v kávovaru, hladinu cholesterolu v krvi neovlivňuje. A to potěší.  
Koronární onemocnění srdce - souvislosti mezi obvyklou dlouhodobou konzumací kávy a rizikem koronárních 
onemocnění srdce (CHD - Coronary Heart Disease) nepotvrdily vyšší riziko u mírných konzumentů kávy. V roce 
2006 byla publikovaná rozsáhlá skupinová studie, do které bylo zahrnuto přes 120 tis. Američanů ve věku 17 až 
20 let, která nepotvrdila, že kofein nebo celková spotřeba kávy zvyšuje riziko koronálních onemocnění srdce, a to 
i mezi silnými konzumenty kávy (6 a více šálků denně). Některé studie uvádějí, že u mírných pijáků kávy bylo 

zjištěno nižší riziko koronárních onemocnění, což může být působeno vlivem antioxidantů, které jsou v kávě 
přítomny. Nebyl potvrzen vztah mezi kofeinem a arytmií srdce. (Komentář: Koronální onemocnění srdce 
Američanů ve věku 17-20 let se vyskytuje asi vzácně a stejně jako kdekoli jinde na světě u mladých lidí. Pokud 
ano - budou spíše dědičné faktory. Pití velkého množství kávy bývá spojeno s nezdravým způsobem života, 
nadměrným vypětím, nedostatkem spánku.) 
Rakovina - nebyl potvrzen názor, že příjem kofeinu je rizikovým faktorem pro vývoj rakoviny u lidí a toto hledisko 
potvrdil i World Cancer Research Fund. Pravidelná konzumace kávy a nebo čaje nemá významný vztah k riziku 
vzniku rakoviny. Některé práce z poslední doby uvádějí, že pití kávy může mít ochranný účinek proti vývoji 
některých druhů rakoviny, především kolorektální a jater. Tyto poznatky však jsou stále předmětem výzkumu. 
B.Lomborg : Skeptický ekolog, 2006 - uvádí pro USA před rokem 2000 - Riziko rakoviny pro průměrné pití 
alkoholu (přepočteno na pivo) je 36 krát větší, než u průměrného pití kávy a 1800 krát větší, než je vliv DDT 
(zakázáno 1972, ale rezidua jsou stále v životním prostředí). 
Relativní riziko rakoviny (HERP v %) při průměrné denní dávce potravin v USA. Zdroj tabulky - Lomborgův graf.  

Potraviny HERP % poměr 

švestky, hrušky 0,001 1 

DDT 0,002 2 

jablka, houby 0,02 20 

hlávkový salát 0,04 40 

káva 0,1 100 

alkohol (přepočteno na pivo) 3,6 3600 

 
Další možné příznivé zdravotní účinky - káva může mít ochranné účinky proti cukrovce typu 2, Parkinsonově 
nemoci a onemocnění jater (cirhosa a karcinom). Všechny tyto oblasti však vyžadují další ověřování, neboť nejsou 
objasněny mechanismy těchto ochranných účinků. Je pravděpodobné, že vlastní příčinou jsou další složky kávy 
mimo kofeinu, neboť ochranné účinky byly zjištěny jak u běžné kávy, tak i u kávy bez kofeinu. Nedávné poznatky 
rovněž uvádějí, že pití kávy může mít příznivý vliv na průběh stárnutí. Tyto dlouhodobé příznivé účinky mohou být 
spojeny s kofeinem a flavonoidy kávy, které mají antioxidační vlastnosti.  
Článek "Kávou proti Alzheimerovi" (http://www.osel.cz/index.php?clanek=3459) doporučuji přečíst celý, mně to 
pro zdůvodnění pití kávy stačí.  

 
A ještě na pohlazenou na závěr si dáme vajíčko bez strachu z cholesterolu. Podle [10]: "Aby se vejce stalo omega 
vejcem, musí se upravit krmná směs nosnic například o rybí moučku nebo olej, které jsou bohaté na omega-3 
mastné kyseliny. Ty se pak dostanou z potravy krevní cestou až do žloutku. Žloutky pak obsahují kromě řady 
vitaminů a minerálních látek také omega-3-polynenasycené mastné kyseliny, které mimo jiné snižují riziko 
kardiovaskulárních a některých zánětlivých chorob, jako je například artritida." A to ještě připomínám, že omega-3 
a omega-6 nenasycené mastné kyseliny jsou důležité pro správný vývoj mozku dětí a snad působí i proti tomu, 
aby se mozek do dětských let k stáru vracel.  
Nenasycené mastné kyseliny jsou v rostlinných olejích a tucích - olivový olej (75 %), řepkový olej (65 %), 
podzemnicový olej (20-55 %), slunečnicový olej (25 %) a sojový olej (20 %). Makový olej obsahuje mnoho 
nenasycených kyselin - kolem 60 % kyseliny linolové a 30 % kyseliny olejové. V živočišných tucích jsou převážně 
nasycené mastné kyseliny. Husí sádlo přitom tvoří výjimku. Obsahuje nenasycených mastných kyselin (60 %).  
Naše babičky na to měly zkušenosti předešlých generací, intuici a rčení: "Husí sádlo je dobrý pro mozek, po máku 
se blbne". Já jsem jedl obojí a dosud není jasné, jak to dopadlo. Chtělo by to širší průzkum, třeba v parlamentu. 

http://www.osel.cz/index.php?clanek=3459
http://pracovni.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2008050010#10


 

 

Jak by to tam dopadlo, to nevím. Není totiž jasné, o čem svědčí to, že každý poslanec dostane na jednací den asi 

4 000 tištěných stran a ještě má notebook. Zatím v tomto směru udivoval bývalý prezident Kennedy, který za půl 
hodiny během polední přestávky (to jsou poslanci asi v bufetu) pročetl každý den asi 130 stran Zprávy o stavu 
Unie. Věděl, co tam je a neměl k tomu notebook. Podle neoficiálních zpráv už asistenti poslanců udělali na toto 
téma předběžný průzkum, kterým lze zpochybnit jakékoli výsledky. Po máku se neblbne, pokud není z nezralých 
makovic se surovým opiem. Makový olej je jedlý a lze ho užít i k masážím - chrání pokožku a zklidňuje psychiku. 
Účinky husího sádla lze zpochybnit, samy husy rozumu moc nepobraly a místo nenasycených kyselin do mozku je 
ukládají jako tuk do letových zásob. To poslanci nepotřebují - přelétají z domova do Prahy a zpět letadlem a kdo 
to platí? Na této otázce můžete testovat zda jste v mládí jedli víc buchet s mákem nebo husího sádla.  
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