
 

 

Potraviny, tuky a obezita. Zdravý životní styl se zdravým rozumem (3. díl)  
 (04.07.2008, 10441 přečtení)  

Motto: Školáci jí a tloustnou nezdravě. Dnešní rostlinné tuky obsahují důležité nenasycené mastné kyseliny a 
vitamíny. Škodlivých trans-izomerů mají jen stopové množství, které na zdraví člověka nemá žádný vliv.  
 
Po večerce mi nedalo moc práce hlavu úplně vypnout, chtěl jsem přijímat tu tolik diskutovanou energii z kosmu, 
ale uvnitř bytu to jaksi nefungovalo. Asi to rušil domácí elektrosmog. Mozek vyprodukoval jednodušší řešení, nohy 
se mi nějak samovolně po televizní turecké lázni ve fotbale na chodbičce zatočily samy do špajzu. "Kdo nemá hlad 
na suchej chleba, ten nemá hlad," říkávala občas naše maminka. Věčná moudrost, horší je se dobrými radami 

řídit.  

Tak co tu máme? Rostlinný tuk Flora, na dně je u potravin nezvykle dobře čitelné 
složení, takže to asi bude zdravé jídlo. Ve 100 g Flory Originál je 2200 kJ energie, 
60 g tuku, z toho 18 g momonenasycených kyselin, 30 g polynenasycených 
kyselin. Z těchto polynenasycených kyselin je 6,7% čili 4 gramy omega-3 
nenasycených kyselin (DHA - dokosahexaenová kyselina a EPA - eikosapentaenová 

kyselina) a 43,3% z těchto polynenasycených (26 gramů) jsou omega-6 
nenasycené kyseliny(GLA gama-linolenová kyselina).  
 
Tradiční označení omega u kyselin znamená, že se uhlíky číslují od druhého konce, 
než je skupina - COOH. Chemické názvosloví naopak čísluje uhlíky od funkční 
skupiny. Z hlediska chemie je mononenasycená s jednou dvojnou vazbou  
 
kyselina olejová (cis-9-oktadecenová kyselina) - CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH.  

Dvě nenasycené vazby obsahuje  
kyselina linolová (cis,cis-9,12-oktadekadienová) - CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH.  
Tři dvojné (nenasycené) vazby má v konjugované poloze kyselina alfa-linolenová (dvojná vazba je na třetím 
uhlíku "zleva" -cis,cis,cis-9,12,15-oktadekatrienová) - 
CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH.  
Na šestém uhlíku začínají konjugované vazby kyseliny GLA- kyselina gama-linolenová (cis,cis,cis-6,9,12-
oktadekatrienová, lat.acidum linolenicum) -  
CH3(CH2)4CH=CH-CH2CH=CHCH2CH=CH(CH2) 4COOH  
 
Kyselina omega-3- nenasycená se někdy označuje jako kyselina alfa-linolenová, ALA. Kyselina omega-6-
nenasycená pak tomu odpovídajícím způsobem jako kyselina gama-linolenová, GLA).  
 
Nenasycené mastné kyseliny, tzv. esenciální nenasycené mastné kyseliny, jsou někdy označovány jako vitamin F. 
Esenciální znamená, že si je lidské tělo nedokáže vytvořit a získává je jen z potravy. Jsou důležité zejména pro 
regulační pochody v organismu, správnou funkci buněčných stěn, srdečně-cévního systému a imunity. Mají 
antioxidační účinky. DHA hraje klíčovou roli při tvorbě struktur mozku a EPA je zase nezbytná pro komunikaci 
mezi nervovými buňkami. Poslední světové výzkumy ukazují, že právě EPA, nikoliv DHA, je tou hlavní omega-3 
nenasycenou mastnou kyselinou, která má pozitivní vliv na mozkové funkce, stimuluje schopnost koncentrace a 
podporuje procesy paměti a učení od nejrannějšího mládí.  
 
(Zdroje: [1], [2], [3], [4])  
 
Je to nějak moc složité, až mi z toho vyhládlo. Mozek prý spotřebovává až 7% celkové spotřeby energie. Dnes má 
mozek 100 miliard mozkových buněk, před několika desetiletími se uvádělo sotva 20 miliard. Podle [5] mozkové 
buňky po kouření marihuany přibývají. Netuším jak to vědci mohli uvnitř mírně zkouřené hlavy změřit. Ale počítat 
nová generace neumí.  
 
Můj mozek se oprávněně dožaduje doplnění energie a celkem v pohodě si to dokáže zdůvodnit. Takže tento 60 % 
tuk má energii asi 2200 kJ/100 g. Chléb má kolem 1020-1050 kJ/100g. To mě uklidnilo. Místo krajíce tlustého 2 
cm si dám poloviční tloušťku 1 cm plus 0,5 cm tuku a vyjde to nastejno. Chudáci lidé, kteří musí držet dietu a 
pořád věří tomu, že tence namazaný krajíc je jejich spása. Naopak čtu, že mě Flora zachrání dávkami vitamínů a 
ještě pomůže likvidovat zlý LDL cholesterol. A to ještě nejsem žena těhotná déle než 13. týdnů, která DHA 
potřebuje pro zdárný vývoj mozku dítěte ([6],[7]).  
 
Jeden krajíc rozumně namazaný podle návodu na obalu Flora představuje 10 g tuku a mám 10 % až 25 % 
doporučené denní dávky (DDD) vitaminů. Když jím domácí rostlinný tuk, dělám tím něco i pro naše zemědělce, 
kteří mají řepku i v 700 m nad mořem a neví, kolik za ní dostanou. Peníze za žlutou záplavu kvetoucí řepky 
nasetou kvůli bionaftě nemají rozum, aby samy dotekly zpět až k zemědělcům.  

http://www.ordinace.cz/clanek/kyselina-gama-linolenova-gla/
http://www.tiscali.cz/wome/wome_center_070116.971244.html
http://www.celostnimedicina.cz/nenasycene-mastne-kyseliny.htm
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/134048-karboxylove-kyseliny#Mononenasycen.C3.A9_monokarboxylov.C3.A9_kyseliny
http://www.osel.cz/index.php?clanek=1499
http://www.femibion.cz/cs/slozeni/
http://www.babinet.cz/zobraz.php?3313


 

 

  vitamin A vitamin D3 vitamin E vitamin B6 
vitamin 

B12 

kyselina 

listová 

10 g tuku Flora 

(% DDD) 
10% 15% 20% 25% 25% 25% 

Doporučená denní 

dávka 
800 µg 5 µg 10 mg 2 mg 1 µg 200 µg 

 
Docela zajímavý je vysoký podíl vitaminu B12 a kyseliny listové potřebných pro tvorbu červených krvinek. 
Vitaminy jsou v tuku jistě pro tělo v dobře přístupné formě, kdo ví, kolik se jich skutečně vstřebá při konzumaci 
zeleniny. Průběh špenátu zažívacím traktem má tradičně "zelenou". Pokud se hubne i pomocí projímadel, tak 
propagaci klystýru má tento všelék od dob Švejka zaručenou - v Rusku mu odhalili sochu a její inspirativní 
estetické ztvárnění přilákalo i hezké sestřičky, které se s tímto maxiklystýrem nechaly vyfotit ([8]). Špenát se stal 
slavným zdrojem železa nejspíš kvůli Pepkovi Námořníkovi nebo kvůli chybě v desetinné čárce. Prolistoval jsem 
asi 50 stran knihy Kabaja, Šmrha: Tabulky složení výživových hodnot poživatin, 1983 - , kde je asi 700 druhů 
potravin. Následující tabulka obsahu železa v potravinách je z této knihy výběrem. Doporučená denní spotřeba v 
ČR dle vyhlášky je 14 mg za předpokladu 10 % využitelnosti. V potravě se vyskytuje téměř výhradně v 
trojmocném stavu (Fe3+). V této formě je nevyužitelné a proto jej tělo musí nejdříve převést na dvojmocnou 
formu (Fe2+). K tomu potřebuje sloučeniny obsahující -SH skupinu , třeba aminokyselinu cystein a látky 
redukčních schopností, třeba vitamin C. Železo se vstřebává především v žaludku a tlustém střevě.  

Potravina (100 g) Fe - železo [mg] Potravina (100 g) Fe - železo [mg] 

Majoránka sušená 374,20 Špenát 2,10 

Koření kari 75,00 Maso hovězí 2,08 

Vanilka 53,30 Vejce 1,78 

Paprika mletá 35,00 Kapusta hlávková 1,76 

Krev 30,20 Burské oříšky 1,42 

Kokosová moučka 19,20 Maso vepřové 1,27 

Játra vepřová 17,46 Rybíz černý 1,16 

Slezina 13,80 Chléb kmínový 1,00 

Sójová mouka 13,00 Borůvky 0,80 

Mák 12,00 Víno červené 0,80 

Játrová paštika 9,50 Treska 0,70 

Pažitka 8,00 Víno- hrozny 0,55 

Ledvinky vepřové 7,60 Losos celý 0,52 

Petržel nať 4,30 Zelí červené 0,40 

Zajíc 3,50     

Kakao 3,50     

 
Hlavně si z toho nesmíme dělat těžkou hlavu, jednotlivé tabulky se neuvěřitelně liší. Doufejme, že u té majoránky 
to není další chyba v desetinné čárce. A to ještě máme v záloze sušené kopřivy, tradiční všelék. V uvedené 
tabulce jsem doplnil údaj majoránka sušená, protože vysoký obsah bílkovin a sacharidů v tabulce tomu odpovídá.  

http://www.novinky.cz/clanek/143108-v-rusku-odhalili-pamatnik-klystyru.html


 

 

 

Snědl jsem namazaný krajíc, můj mozek dostal s rostlinným tukem potřebné omega-nenasycené kyseliny a hned 
se to příznivě projevilo. Zjistil jsem, že ušetřím spoustu peněz, kus klokana a zbytečně uvolněný CO2 za let do 
Austrálie. Klokaní maso totiž obsahuje až 5x více nenasycené konjugované kyseliny linolenové (CLA), než maso 
jehněčí, které jí obsahuje více, než jiná masa. Konjugovaná kyselina linolenová podpoří odbourávání tukových 
zásob, může také snižovat hladinu cholesterolu, vykazuje antioxidační účinky, zasahuje příznivě do imunitního 
systému, vykazuje antikarcinogenní a antidiabetické schopnosti a podporuje rovněž růst svalové hmoty.  
 
Ještěže už nemusím řešit, jak a koho bych počal. Američané u ovcí zjistili, že dieta matky má vliv na pohlaví 
narozeného potomka, což prý poskytuje chovatelům výhody. Podle [9] bahnicím, jejichž krmivo obohatili o 
polynenasycené tuky, se rodila převaha beránků. Soudí se, že poměr mezi omega-3 a omega-6 tuky působí na 
správnou funkci imunitního systému a mozku. Čeští sedláci zase jednou o desítky let předběhli americké vědce - 
něž kobyla "šla k hřebci", dával se jí denně asi týden frťan lněného semínka, který je hlavním zdrojem kyseliny 
linolenové. Kobyla k hřebci skutečně šla a po zdravé procházce za hodinu zase nazpátek. Zatím se neví, jestli vliv 
stravy je obecný fenomén a platilo by to i u člověka. Hlavně, že o tom zatím snad neví v Číně a Indii, kde jsou už 
dnes přebytky milionů chlapců - jsou tam schopni narozená i ještě nenarozená děvčata zabít.  
 
Podle [10] naše děti získávají nezdravé stravovací (a finanční) návyky už od školních let. Automaty obsahují 

sladké nápoje a sladkosti, čokoládové tyčinky, oplatkové placičky a čtverečky, možná i cukrovinky tvaru kuličky a 
válečku - to je dobré, že děti se tím učí rozeznávat tvary. Jinak všechno špatně. Podle [11] a MF Dnes z 
16.6.2008 děti tloustnou, 20% školáků má nadváhu, 10% je obézní. Od roku 2000 tato čísla vzrostla o třetinu. 
Školy přitom stále dětem nabízejí sladkosti, bagety a limonády z automatů. Školák takto spotřebuje třeba i 100 Kč 
týdně a vydá je za nezdravé sacharidy. Ve vyspělých zemích je trend přesně opačný - školy se podobných lákadel 
zbavují. Obezita zvyšuje riziko diabetes druhého typu, tedy cukrovku, která vzniká z nezdravého životního stylu. 
Nemocných je v Česku stále více a jsou čím dál mladší.  
 
Zdravé čokoládové tyčinky? Je to nesmysl, jen reklama. Odborníci varují před tím, aby se z občasných pochoutek 
nestala běžná součást jídelníčku. Není třeba tak úzkostlivě hlídat, zda si dítě může dát kousek müsli tyčinky či 
čokolády, pokud se hýbe a sportuje. Horší je, když celý den sedí u počítače.  
 
Sacharidy  

  energie bílkoviny tuky sacharidy vláknina 

chléb Šumava 1020 8 1,3 50,2 4 

tmavý chléb (žitný) 1050 5,9 1,4 54 5,5 

müsli s čokoládou 1560 10,5 6,5 67 6 

 
To zase takový objev není. Stejně jako to, že obezita je cesta k nemocem a ochablým schopnostem všeho druhu. 
Podle článku [12] jsem to vynesl přímo graficky. A vypadá to děsivě. Britové se zatím spokojili s výstražným 
označování potravin z hlediska zdraví jako na semaforu - zelená, oranžová a nejhorší červená. Britové patří mezi 
nejvíce "prošpekované" národy Evropy, nebo alespoň mají jeden z největších přírůstků tloušťky.  
 

http://www.osel.cz/index.php?clanek=3675
http://www.bezlepkovadieta.cz/?url=potraviny-zivocisneho-puvodu&clanek=1344
http://zpravy.idnes.cz/deti-tloustnou-skoly-jim-stale-nabizeji-sladkosti-a-bagety-po5-/studium.asp?c=A080616_095226_studium_pje
http://zdravi.idnes.cz/tloustici-pozor-obezita-muze-vest-k-rakovine-fax-/hubnuti.asp?c=A080215_153104_hubnuti_skr


 

 

  
 

  
 
Adresa [13] uvádí tabulku pro mnoho druhů vyráběných tuků, vybral jsem srovnání Flory a másla AB a doplnil to 
jednoduchým grafem.  

Potravina TFA SAFA MUFA PUFA 
Omega-3 

PUFA 

Omega-6 

PUFA 

Flora light 0,9 19,3 26,4 53,3 7,2 46,0 

Máslo AB 2,1 65,7 26,4 3,9 0,4 3,5 

 
TFA - transmastné kyseliny, SAFA - nasycené mastné kyseliny, MUFA - mononenasycené mastné kyseliny, PUFA - 

polynenasycené mastné kyseliny.  
 

http://www.flora.cz/desatero.php?sekce=a_plan


 

 

  
 
Na těchto stránkách www.flora.cz jsem našel velmi rozumné povídání o tucích.  
 
Tuky jsou složené glycerolu a mastných kyselin, složení mastných kyselin určuje povahu tuků a jejich působení na 
zdraví, zejména srdečně cévních onemocnění.  
 
Nasycené mastné kyseliny  
tento typ mastných kyselin zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi, a tím i riziko vzniku cévních a srdečních 
onemocnění. Nasycené mastné kyseliny (třeba palmitová a stearová) jsou obsaženy převážně v tucích živočišného 
původu, jako je např. máslo, hovězí tuk, vepřové sádlo. Měli bychom jich konzumovat co nejméně. Nedostatku 

nasycených mastných kyselin se nemusíte obávat, jsou přítomny i v mase, mléce a mléčných výrobcích.  
 
Mononenasycené mastné kyseliny  
jsou v působení na hladinu cholesterolu neutrální, pro zdraví jsou však důležité. Zdrojem těchto kyselin (hlavně 
kyseliny olejové) je především olivový olej, rostlinné tuky a oleje. Najdete je také v avokádu. Příznivě působí, 
jestliže ve stravě nahradí kyseliny nasycené.  
 
Vícenenasycené (polynenasycené) mastné kyseliny  
pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi a snižovat riziko vzniku krevních sraženin. Mají významnou úlohu v 
prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Tělo si vícenenasycené mastné kyseliny samo vytvořit neumí (tzv. 
esenciální nenasycené kyseliny), proto je nutné přijímat je stravou. Jsou obsaženy v rostlinných olejích a 
rostlinných tucích z nich vyrobených. Jejich zdrojem je také tuk obsažený v rybím mase.  
 
Omega 3 a omega 6 mastné kyseliny  
tyto omega 3 a omega 6 vícenenasycené mastné kyseliny hrají významnou roli při udržování zdravého srdce. O 
vícenenasycených mastných kyselinách omega 6 je již řadu let známo, že pomáhají snižovat hladinu celkového 
cholesterolu i LDL cholesterolu. Vyšší příjem omega 3 vícenenasycených mastných kyselin rovněž pomáhá 

udržovat zdravé srdce. Omega 3 a omega 6 vícenenasycené mastné kyseliny patří mezi esenciální kyseliny, což 
znamená, že si je tělo neumí samo vytvořit a musí je přijímat prostřednictvím stravy.  
 
Trans-mastné kyseliny  
podílejí se na zvýšení cholesterolu v krvi. Vznikaly při starších technologických postupech výroby, kterými se 
ztužovaly rostlinné oleje. Nejmodernější výrobní postupy zabraňují vzniku těchto trans-mastných kyselin.  
 
Podle [14] informace o tom, že ztužené tuky ohrožují zdraví, vycházely ze škodlivých účinků takzvaných trans-
izomerů mastných kyselin (TFA), které zvyšují riziko nádorových onemocnění, srdečně cévních chorob, diabetu aj. 
A protože vznikaly při ztužování tuků starou technologií, mívaly jich v sobě dřívější ztužené tuky (margaríny) 
značné množství (několik %). Počátkem devadesátých let producenti upravili výrobní technologii. Smyslem 
ztužování je reakce s vodíkem, tím se omezí násobné vazby a úpraví konzistence tuků - z kapalných rostlinných 
tuků se stávají roztíratelné ztužené tuky, které se při smažení tak snadno nepřepalují. Přepalování tuků vzniká při 

http://www.flora.cz/
http://www.novinky.cz/clanek/141478-maslo-versus-margarin-cemu-dat-v-kuchyni-prednost.html


 

 

delším zahřívání k 200°C a dochází k oxidacím násobných vazeb za vzniku velmi škodlivých látek jako je například 

akrolein. Dráždivý zápach tuku ukápnutého na horkou plotnu je přikládán většinou akroleinu H2C=CH-CH=O 
(nenasycený aldehyd, chemicky propenal). Zjednodušeně řečeno, více ztužené tuky jsou vhodné na smažení. 
Takže je nakonec otázka, zda tradiční sádlo není na smažení nejlepší, a otázkou zřejmě není, zda řízeček smažený 
na sádle opravdu chutná.  
 
Dnešní ztužené tuky obsahují těchto škodlivých trans-izomerů jen stopové množství, které na 
zdraví člověka nemá žádný vliv. Škodlivých TFA je třeba se obávat daleko více než přímo v rostlinných tucích 
třeba v hranolcích (smažených na oleji s uživatelem těžko kontrolovatelnou výměnou použitého tuku), v tukových 
polevách, náhražkách čokolády.  
 
Tuky a cholesterol  
 
Cholesterol je tuková látka hrající v našem organizmu důležitou roli - je základní stavební jednotkou pro některé 
hormony a tvorbu žlučových kyselin. Z větší části si ho tělo vytváří samo, další cholesterol přijímáme stravou. Je 
nebezpečné, pokud jej tělu dodáváme příliš mnoho.  
 
Cholesterol v krvi rozlišujeme na "dobrý" HDL cholesterol a "špatný" LDL cholesterol. "Špatný" cholesterol 

ovlivňuje snižování průchodnosti cév. Postupně se tak může rozvinout cévní onemocnění končící dokonce 
infarktem nebo mozkovou mrtvicí. Naproti tomu cholesterol "dobrý" se snaží cévní stěny "špatného" cholesterolu 
zbavit. "Dobrého" cholesterolu je však vždy méně než "špatného". Správnou stravou můžeme množství i 
spektrum cholesterolu v krvi ovlivnit. Zdravý člověk by neměl stravou přijímat víc než 300 mg cholesterolu 
denně.  
 
Nejvíce cholesterolu obsahují vnitřnosti (140 - 2500 mg ve 100 g) - sem se řadí např. játra, ale také výrobky z 
vnitřností vyráběných. Významným (i když dnes velmi diskutovaným) zdrojem cholesterolu jsou vaječné žloutky 
(270 - 290 mg), uzeniny (80 - 110 mg na 100 g) a máslo (280 mg na 100 g).  
 
Máslo jako živočišný tuk sice opravdu obsahuje cholesterol, ale vyloučit z potravy cholesterol není vhodné 
(ostatně tělo ho potřebuje, vždyť si ho dokonce samo tvoří). Obsah cholesterolu v másle je ve srovnání s 
některými jinými potravinami poměrně "únosný" (například zhruba pětkrát až šestkrát nižší než ve vaječném 
žloutku). Jde tedy jen o to, aby přísun cholesterolu nebyl nadměrný.  
 
Působení mikrovlnného záření z mikrovlnek, které prý může změnit cis-izomery (konfigurace na dvojné vazbě s 
uspořádáním typu vanička) na trans- izomery (dvojná vazba typu židlička). Mikrovlnka s frekvencí 2,5 GHz 
rozkmitá polarizovanou molekulu (hlavně molekuly vody, méně molekuly tuků) celkem 5 milionkrát za vteřinu. 
Cis- trans izomerii nelze ovšem zaměňovat s volnou otáčivostí jednoduché vazby, která nepotřebuje dodat 
prakticky žádnou energii. Přeměny cis-trans izomerů lze dosáhnout především zahříváním, což je případ 
smažených hranolků.  
 
Nutriční hodnoty podle [15] jsou v tabulce, které odpovídá následující graf.  
 
Tuky  

  energie bílkoviny tuky sacharidy cholesterol 

Flora 2600 0,1 70 0,3 0 

Flora light 1485 0,1 40 0,3 0 

vepřové libové 1000 18 11 0 65 

hovězí játra 540 12 4 0 270 

makrela 780 16 10 0 75 

smetana ke šlehání 1260 2 33 3 100 

http://www.gustino.cz/3_3-Znate-nutricni-hodnoty-jidel.html


 

 

 

  
 
Tabulek nutričních hodnot s nenasycenými kyselinami je internet nasycen. A jsou tam i chyby, jako všude. V jinak 
dobře zpracovaných tabulkách [15] na www.gustino.cz se u sóji nevydařila desetinná čárka (má být zřejmě 31% 
sacharidů, ne 3,1%), takže uvádím letmý výběr z nutričních tabulek o sóji z důvěryhodného zdroje, který si 
zaslouží přečíst celý. Podle [16] Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc., Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT, Praha.  

Sója - Živina / energie Obsah (g.100 g
-1

) 

Voda 8,54 

Bílkoviny 36,49 

Lipidy 19,94 

Sacharidy 

z toho vláknina 

30,16 

9,30 

Popel 4,87 

Energie (kJ/kcal) 1741kJ / 416 kcal 

 
Zdroj: USDA Nutrient Database for Standard Reference (August 2002)  
 
Složení mastných kyselin sójového oleje (% veškerých mastných kyselin):  

Mastné kyseliny % 

Nasycené 14-20 

Mononenasycené 18-26 

Polynenasycené 

z toho: linolová 

linolenová 

55-68 

50-57 

5-10 

 
Zdroj: Velíšek J.: Chemie potravin, OSSIS, Tábor 2002  
 
Pročetl jsem řadu článků o potravinách, něco z nich jsem vybral do článku a většinu s lehkou myslí pustil z hlavy. 
Kromě článku HLAD z MF Dnes z 23.6.2008 a [17] a několika dalších článků na www.idnes.cz. Autorem článku, 

http://www.gustino.cz/3_3-Znate-nutricni-hodnoty-jidel.html
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http://www.idnes.cz/


 

 

týkajícího se světového zdražení potravin, je redaktor Milan Vodička.  

 
Obecně: Nedostatek potravin je příčinou hladu zřídka, stamiliony lidí si potraviny nemohou koupit, protože jsou 
drahé. V Mauretánii nebo Bangladéši stačilo k přežití i za 8 Kč na den. A dnes tyto peníze nestačí. 

1. Hlavní problém: Západ zničil zemědělství třetího světa exportem dotovaného zboží za dumpingové ceny. 
Tamní rolníci zkrachovali, protože nejsou schopni konkurence. 

2. Lidí přibývá a včerejší chudí chtějí jíst lépe. 
3. Zdražila ropa, úrodu v Austrálii zničilo sucho a v Asii cyklony. 
4. Trh přišel o část úrody kvůli biopalivům. USA 20% kukuřice zpracují na biopaliva. Nejsou tvořeny 

dostatečné celosvětové zásoby obilnin, které by stabilizovaly výkyvy úrody. Hlavními celosvětovými 
vývozci obilí jsou v podstatě USA, Kanada, Argentina a Austrálie. 

5. Úvěrová krize deptá investory, ti spekulují s cenami potravin, protože s nimi spekulovat lze a jíst se musí. 

Pořád mi to hlava nebere - posíláme jako rodina ročně pár stovek na UNICEF podle hesla za pár desítek korun v 
hodnotě velké čokolády se může v chudé zemi uživit jedno dítě celý týden. Je to přímá pomoc většinou proti 
hladu a je to tedy špatně?  

 
Zneklidnění pro ekonomy na závěr: 
Exportujeme hlad do chudších zemí, protože vývoz potravin za dumpingové ceny ničí zemědělce v rozvojových 
zemích, kteří nejsou schopni konkurence - podrobnosti uvádějí [17] a [18].  
 
Uklidnění pro občany prostorově výrazným pozadím na závěr: 
Lidé s větším pozadím jsou zdravější - viz [19]. A těhotné ženy se silnějším pozadím lépe vyživují mozek dítěte a 
mají snad i chytřejší děti.  
 
Uklidnění pro hubené na závěr: 
Píše se to všude - dlouhověcí lidé jí málo a občas mírně hladoví, čemuž se módně říká očistná kůra.  
 
Uklidnění pro "Jaderné matky" na pořád: 
Jestliže budeme jíst o 4% více, dostaneme do sebe tolik radioaktivních látek z potravin navíc, jako kdybychom 
bydleli u jaderné elektrárny. (zdroj - propagační leták jaderné elektrárny Temelín).  
 
Uklidnění pro vegetariány na závěr: 

Rostlinná strava chrání svalovou hmotu. Zdroj: [20]  
 
Uklidnění pro konzumenty masa na závěr: 
Jak zhubnout a nezničit si přitom kosti. 
Dieta s vyšším obsahem bílkovin, ve které je kladen důraz na konzumaci libového masa a nízkotučných mléčných 
výrobků, může pomoci ke ztrátě nadbytečných kilogramů, aniž by při tom došlo i ke ztrátě kvality kostní hmoty. 
Zdroj: University of Illinois. [21]  
 
Uklidnění pro myslivce a sběrače lesních plodin: 
Dieta jeskynního muže, který jí to, co si může ulovit a v přírodě nasbírat - podle [22]. Tato dieta obsahuje 
převážně libové maso, ryby, zeleninu, ovoce, kořínky, ořechy, semena, houby, koření, ale také vejce a hmyz. 
Vyloučeny jsou však veškeré obiloviny, luskoviny, mléčné výrobky, sůl, rafinovaný cukr a zpracovaný olej. 
Rafinované cukry a mouka jsou totiž součástí naší stravy jen asi dvě stě let.  
 
Komentář: Ano - první cukrovar postavil roku 1802 Achard v době námořní blokády Napoleona. První cukrovar u 
nás byl v roce 1812. Ne - mouka je součástí stravy odedávna - i na našem území existují zbytky dvoudílného 
kamenného mlýnku na obilí z keltské doby (asi 500 - 50 př.n.l.). Ne - vyloučení soli odporuje výživě člověka od 
starověku. Sůl líže i zvěř a dobytek.  
 
Uklidnění na závěr pro ty, kteří už hubnutí vzdali a dobře udělali, protože podle [23] za tloušťku některých 
lidí může gen, který způsobuje věčný hlad.  
 
Uklidnění pro ty, kteří nepoužívají podpůrné a omlazovací prostředky: 
Kdybyste je používali, utratili byste hodně peněz a ještě to může být špatně. Podle [24] vědci v Americe varují 
před růstovým hormonem. Původně lék si našel cestu mezi zakázané prostředky sportovního dopingu a v 
současné době kvete ilegální obchod s růstovým hormonem jako se zaručeným omlazovacím prostředkem. Roční 
obrat obchodu s růstovým hormonem se odhaduje na 2 miliardy dolarů. (Ano - počítali jste správně - je to 30 
miliard Kč, to je strava po 8 Kč na den pro 10 milionů nejchudších na celý rok). Podstatnou část tvoří ilegální 
distribuce. Rizika provázející užívání růstového hormonu daleko převyšují jeho celkem zanedbatelné pozitivní 

http://zpravy.idnes.cz/konec-levneho-jidla-jak-pochopit-zvyseni-cen-potravin-ve-vasem-supermarketu-1sz-/kavarna.asp?c=A080623_183912_kavarna_bos)%20a%20n%ECkolika%20%E8l%E1nk%F9%20na%20%20www.idnes.cz
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http://osel.cz/index.php?clanek=3708


 

 

účinky na starší lidi, spotřeba tohoto hormonu motivovaná především snahou o zlepšení vzhledu a fyzické 

výkonosti během několika posledních let dramaticky stoupla. 
Omlazovací účinky růstový hormon prokazatelně nemá. Při jeho dlouhodobém užívání hrozí naopak závažné 
zdravotní komplikace, např. otoky, bolesti kloubů, růst prsou u mužů či cukrovka. Stále více studií naznačuje, že 
systematické užívání růstového hormonu může vyvolat nádorové onemocnění. Zdravotní rizika zvyšuje i fakt, že 
se omlazovací kůry prakticky nikdy neskládají jen z růstového hormonu. Ten je podáván v koktejlu dalších látek, 
např. s anabolickými steroidy. Takže místo "zaručeně neškodných" bobulí ve fitnesu raději ošetřovat bobule rybízu 
na zahrádce.  
 
A co u nás? Podobně jako ve světě jsou na špici léky proti vysoké hladině cholesterolu. Podle [25] je 
nejprodávanějším lékem na světě Lipidor (generické označení atrovastatin), který se používá ke snížení hladiny 
cholesterolu. U nás se za tento lék, který v našich končinách Zentiva prodává i jako Torvacard, utržilo zhruba 600 
milionů Kč, to je asi 57 Kč na osobu/rok. Výdaje za léky roku 2007 jsou v ČR asi 67 miliard Kč, asi 6 300 Kč na 
osobu/rok. Obrovská část těchto výdajů prvotně souvisí s nezdravou výživou, nedostatkem pohybu, špatným 
životním stylem a přímo s obezitou.  
 
Pročetl jsem znovu své dílko o výživě a rozhodl se žít zdravě a žít ekologicky. Až na to budu mít, budu denně 
konzumovat pro dlouhověkost doporučený olivovový olej, mořské ryby a snad i kraby a zapíjet to červeným 

vínem. Budu žít bez stresu ve stylu středomořského "maňana" - zítra je taky den a práce neuteče. Zatím uvedu 
výsledky svého současného bádání o zdraví. 

1. Abych byl zdráv, potřebuji jíst normálně a mít pohyb, pohyb potřebuje dobré nohy, nohy potřebují dobré 
ponožky a boty. Vyndal jsem balík ponožek značky Shan Tao, které jsem odložil jako hodně 
nepohodlné pro silné gumičky. Na každé ponožce jsem špičatými nůžkami přestřihal a pak vytahal 30 
gumiček a nepoškodil vlákna pleteniny. Ponožky drží na noze krásně i při tomto ekologickém kroku, 
jinak byly ponožky vyrobeny zbytečně a ještě zabírají místo na světě. Doufat, že někde v jihovýchodní 
Asii budou tohle číst a zatkají do ponožky o 28 až 30 gumiček méně, to asi nelze. To spíš se vrátí 
úspěšná lidská posádka z Marsu.  

2. Pohyb v létě potřebuje volné bavlněné tričko. Vybral jsem neznačkové tričko ze 100% bavlnky za 
necelých pár desítek Kč. Bavlnka je slovo na místě - je opravdu tenoučké, vzdušné a nejspíše moc 
nevydrží. Ale nosí se výborně. Zkouška na kole dopadla na 1 s *. Velikost XXL vlaje jako vlajka a v pod 
paždí jsou mezery na celou pěst. Žádné pocení, deodoranty, zbytečné praní. V parnu jsem se rozhodl 
jet (jako mnozí) do Chorvatska. Vyrazil jsem časně odpoledne na kole k jihu, ale začalo se mírně 

zatahovat, tak jsem dojel jen k proslulé pískovně se zatím překrásně čistou vodou. Ušetřil jsem emise 
CO2 za sprchu nebo vanu s vodou. Večer jsem byl nazpátek doma, zastihl mě lehounký teplý déšť, 
takže jsem se na konci svého ekologického dne radoval i z čistého vzduchu.  

3. Mělo to jen malou chybičku. Písčitá pláž byla skoro prázdná, dokud se neobjevila skupina školáků, kteří 
se učili pádlovat na kánoích. Paní učitelky byly dosud na druhém konci zálivu s opozdilci, a tak latentní 
amorfní forma puberty přecházela do akutní krystalické podoby. Na invazní pláži dosáhla hustota osob 
se sníženým IQ hodnot kolem 1 debila na plochu 1 aru (1 deb/ar = 100deb/ha = 10 mdeb/m2). 
Nemotorný tlouštík nemohl pochopit, že loď s nabranou vodou musí zvednout, aby se do ní dostal 
vzduch, a pak obrátit na stejnou stranu jako jeho partner, který mu to ovšem nemohl ukázat rukou, 
protože loď držel oběma rukama. Slovního vysvětlování a debilování se účastnili i další spolužáci na 
břehu, někteří pomáhali i anglicky. Prostě už v té Evropě konečně jsme, ale vylít potápějící se loď moc 
nezvládáme. Tlouštík se snažil ospravedlnit, ale nikdo ho nejspíš neposlouchal. Jeho partner se po 
úspěšném vylití vody poněkud uklidnil a pravil smířlivě: "Cukrovku dostaneš z toho, vole, že furt piješ 
sladký pití. A je to na pořád."  

4. Zdravý vzduch mě osvěžil a pochopil jsem, že i já můžu udělat něco pro svět. Chci vytvořit hnutí 
Pavučinová Mřížka (snad to přijmou jako Grid Web). Jedná se o velmi srozumitelnou věc. Kruhový 
objezd ( "kruháč") při pohledu ze shora vypadá jako pavučina. Při pohledu do leva přijíždí kamion asi 
tak s 20 tunami a rychlostí většinou rozumnou, kolem 10 m/s = 36 km/h. Pak má energii 0,5* 20 000* 
10*10 = 1 000 000 J = 1 MJ, to odpovídá 1/40 litru nafty = 0,025 litru. Nafta má výhřevnost asi 40 
MJ/litr. Účinnost motoru je asi 42%, takže na znovu rozjetí náklaďáku po zastavení je třeba 
0,025*100/42 =0,06 litru nafty. Na zabrzdění je třeba zhruba stejně energie, tedy celkem 0,12 litru 
nafty. Nehledě na úsporu času a běhu motoru. Takže k té Pavučinové Mřížce. Vytvořme společenství 
spřízněných duší, kteří, když vidí dojíždějící náklaďák, tak mu z dostatečné vzdálenosti od přechodu 
pokynou rukou, ať jede. Stačí tak 8 milionů lidí u nás a máme 1 milion litrů nafty - asi 830 tun nafty a 
přes 2 500 tun ušetřených emisí oxidu uhličitého. A ještě si na světě hezky užijeme - vstoupit i na 
kruháči do cesty náklaďáku není vždy dobrý nápad. 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=146&r=ekonomikah&c=997569
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