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Jsou biopotraviny nezbytné? 

Nedávno jsem v metru vyslechla rozhovor 2 žen,  které mluvily o biopotravinách. Vlastně o 

nich  mluvila jen jedna, jejíž nadšení vyústilo  v prohlášení, že si už nedovede představit, že 

by kupovala ty „obyčejné“.  Protože doposud kupuji jen potraviny konvenční, pustila jsem se 

do pátrání, jak to s těmi biopotravinami doopravdy je.   

Co vlastně pojem biopotravina znamená?  

Jsou to běžné potraviny jak rostlinného tak i živočišného původu, které jsou   

a) vyrobené z bioproduktů ekologického zemědělství, tj.  bez použití pesticidů, 

herbicidů, fungicidů a umělých hnojiv, tedy daleko šetrněji  k zemědělské půdě,  

b) neobsahují žádné přidané látky jako konzervanty, ochucovadla, ani žádné látky pro 

úpravu chuti či vzhledu potravin nebo jejich trvanlivosti,  

c) (producenti) deklarují vyšší obsahy vitaminů ( vitaminu  C), draslíku, antioxidantů - 

flavonoidů, betakarotenu, a bílkovin.  

d) Protože půda není zatěžována chemickými látkami  (viz bod a), zvířata chovaná na 

takových pastvinách poskytují kvalitnější maso, mléko a vejce, než zvířata z konvenčních 

chovů. Zvířata také nesmějí dostávat hormony, ani preventivně antibiotika. 

Všechny tytu požadavky jsou zakotveny v zákonech a vyhláškách MZ. Kvalita půdy, osiv a 

další parametry je sledována kontrolní nevládní organizace KEZ, o.p.s., která také uděluje 

výrobcům biopotravin certifikát a právo  používat ochrannou známku a logo BIO s platností 

12 měsíců, během nichž jsou stále prováděny kontroly zemědělců.  

Slovo „bio“ vyvolává představu potraviny kvalitnější, zdravější a chutnější  než jsou potraviny 

konvenční, tj. vyráběné standardním způsobem.  

Jak je to ale doopravdy? Lze vůbec spolehlivě a objektivně zjistit, zda je ta či ona potravina 

zdravější a prospěšnější?  

Možností je vybrat takové charakteristiky, o nichž se obecně ví, že působí příznivě na lidské 

zdraví a mají ochranný účinek na lidský organizmus. Takovými ochrannými faktory jsou např. 

vitaminy a látky se schopností odstraňovat pro organizmus nebezpečné volné radikály, tzv. 

antioxidanty. K nim patří, mimo jiné, fenoly a polyfenoly, karoteny, vit.C a E.  

V tomto smyslu přinesla velmi zajímavé výsledky srovnávací studie Martince a Zlocha   

Nutriční hodnoty a antioxidační kapacita biopotravin a standardních potravin. Jejich změny 

po jednotýdenním skladování - Vybrané články .  



 2

Předpoklad studie byl,  že biopotraviny  by měly mít ve srovnání s potravinami konvenčními 

vyšší nutriční hodnotu. Jako její ukazatel zvolili autoři stanovení obsahu výše  zmíněných 

ochranných faktorů – antioxidačních vitaminů - vitaminu C -  a fenolových látek.  

Autoři tedy porovnávali vybrané dvojice potravin rostlinného původu. Párů bylo 11, a tvořila 

ho vždy určitá potravina standardní a biopotravina téhož druhu a stejné země původu. Obě 

byly zakoupeny ve stejném prodejním řetězci a s přibližně stejným datem balení a spotřeby.  

V  těchto párech pak stanovovali obsah látek s  obecně předpokládaným ochranným 

účinkem na lidský organizmus: C vitamin, beta – karoten a polyfenoly. Stanovení bylo 

provedeno  

a) hned po nákupu a opakováno  

b) po týdenním skladování v chladničce.   

Předpoklad vyšší nutriční hodnoty ale splnily jen  některé biopotraviny:    

♦ ze zkoumaných  11 párů obstála jen menší část biopotravin,  a to biorajče, 

biookurka, biocibule a bioheřmánek, zatímco u zbývajících 7 párů byly testované  nutriční 

parametry zřetelně lepší u standardních potravin. (Podrobné výsledky najdete ve výše 

zmíněné citaci).  

♦  Nutriční hodnoty  biopotravin také nejsou stabilnější při skladování 
v chladničce.  

♦ Posledním hodnoceným parametrem byl vzhled vzorků při nákupu: 

biopotraviny byly větší, zejména biocitron a biopomeranč, Subjektivně jejich chuť byla 

vnímána jako kyselejší u biocitronu, naopak sladší u biopomeranče, a biocibule se zdála 

sladší a jemnější. . 

Tato studie tedy nepotvrzuje celkově vyšší nutriční kvalitu  studovaných rostlinných 

biopotravin.  Není ovšem sama.  

V srpnu t.r. byl zveřejněn článek Vědecký spor o biopotraviny - www.lidovky.cz , v němž 

informuje o závěrech dvou renomovaných světových institucí, které zkoumaly, zda 

biopotraviny  jsou pro lidský organizmus zdravější než potraviny konvenční.   

A obě došly k vzájemně opačným závěrům: švýcarský  Výzkumný Institut pro ekologické 

zemědělství  (FiBL) po 5 let trvajícím výzkumu  tvrdí, že biopotraviny mají nezpochybnitelný 

zdravotní účinek, zatímco britský tým z London School of Hygiene and Tropical Medicine 

nalezl jen malé rozdíly v obsahu živin mezi konvenčními a biopotravinami,  které vliv na 

lidské zdraví nejspíše nemají, a není tudíž důvod  k veřejné podpoře produkce biopotravin.  

Britská studie však vycházela z analýzy  vědeckých článků  publikovaných za posledních 50 

let.  
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Analýza vybraných parametrů je však náročná, a nepochybně záleží na uspořádání celého 

pokusu, kterým by bylo možné dobrat se vskutku objektivních výsledků .  

Např. obsah vitaminů klesá  v závislosti  na délce a kvalitě skladování – ale víme, jak dlouho 

cestovala biopaprika, biorajče či biopomeranč z jiné vzdálené země, a jak dlouho odpočívaly 

ve skladu, než jsme si ji položili – opatřenou datem – do nákupního košíku?  

Jak je vidět, problém  není černobílý.  Jak by ale mohl být, chceme-li ověnčit jen jednu 

nezbytnou složku naší existence – potravu – slovem „prospěšnější“, „zdravější“, „nutričně 

hodnotnější“ ve vztahu k biopotravinám,  pokud nemáme  důkaz, že jejich konzumace má 

pozitivní vliv na kvalitu a délku života?  A představte si, kolik  faktorů se podílí na našem 

životním stylu kromě potravy?  Skladba jídelníčku, pohyb, sport….  (ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 

STYL). …. 

.Kromě toho i u rostlin pěstovaných  bez vnější ochrany před škůdci a chorobami, 

tj.vyloučíme-li herbicidy a pesticidy a umělá hnojiva, může být  - a bývá - výsledkem  

1) nižší výnos (proto jejich vyšší cena), 

2) někdy i horší vzhled plodů, jejich strupovitost, hniloba, plísně, 

3) ty pak mohou kontaminovat biosiláže, jimiž se krmí biochovy, 

4) kratší životnost.  

 Plísně dále produkují myko- a aflatoxiny, které jsou pro lidský organizmus škodlivé. Není 

vyloučeno ani bakteriální znečistění při hnojení chlévskou mrvou.V začátcích ekologického 

zemědělství docházelo k přehnojování polí.  Výsledkem byl sice výstavní vzhled zeleniny, 

která však obsahovala tak vysoký obsah dusičnanů,  že vyvolávala zdravotní potíže  (u dětí 

dokonce zmodrání kůže), a někdy i střevní infekce způsobené bakterií E. coli.   Navíc toto 

přehnojování představovalo i ekologickou zátěž půdy (dusičnany). A ještě nedávno 

londýnská dopisovatelka Pátku (příloha LN) píše o těžké infekci B.coli svého malého syna, a 

o něco později i o stejné své nákaze. Z infekce neviní jednoduše špatně omytý biosalát, ale 

podezření má takové, že pro biopotraviny už nehoří. No, o anglických pravidlech 

ekologického zemědělství, přísnosti pro  udělování certifikátu, a konečně i o pečlivosti 

omývání biozeleniny hnojené chlévskou mrvou, nevíme víc, než nám sděluje zmíněný 

článek.  

Jestliže rostlina není chráněna herbicidy a pesticidy, je stimulována  k zvýšené tvorbě 

vlastních přirozených ochranných látek proti škůdcům a chorobám, jenže  ty samy mohou 

vyvolávat alergie.  
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Jak tedy racionálně nahlížet na biopotraviny? 

• Jejich výroba je šetrnější k životnímu prostředí 

• Garantují minimální obsah přídatných chemických látek, tzv. xenobiotik 

(Xenobiotikum - Wikipedie, otevřená encyklopedie) 

• Některé biopotraviny mají lepší obsah některých nutričních látek (biomaso, biomléko, 

některá biozelenina).        

ALE:  

  Biopotraviny jsou drahé i o desítky Kč, řádově o 30 až 70% 

 Nejsou „zdravější“ než konvenční potraviny, tzn. že biohranolky nebo 

biouherák obsahují stejně nebezpečné tuky jako konvenční potraviny. Nemají lepší složení 

základních živin vzhledem ke konvenčním potravinám. Týká se to tuků, cholesterolu, obsahu  

kalorií….)  

 Nepoužívání chemických ochranných prostředků pro rostliny zvyšuje rizika  

vyššího výskytu škůdců a chorob nejen během růstu, ale i při jejich skladování.   Ale v EU se 

obsah pesticidů v konvenčních potravinách pečlivě kontroluje, a také z finančních důvodů se 

postřiky  šetří, protože  ceny těchto ochranných prostředků - stejně jako umělých hnojiv - 

jsou vysoké, takže jimi „konvenční zemědělec“ rozhodně neplýtvá.  

Potvrdit nebo vyvrátit prospěšnost biopotravin pro lidské zdraví může jenom 

dlouhodobé vědecké sledování. Je to běh na dlouhou trať, přičemž si musíme uvědomit, že 

není možné uživit světovou populaci pouze produkty ekologického zemědělství, hladomory 

stále existují. V budoucnosti bude tedy nutná koexistence konvenčního a ekologického 

zemědělství, z které budou profitovat obě formy, pokud se podaří oddělit problémy odborné 

od ideologických. Vyžaduje to ovšem sledování nových trendů v ekologickém zemědělství – 

víte např. že existují „biopesticidy“, že škůdce lze hubit  určitým druhem vosiček apod.?  

Jinou otázkou jsou geneticky modifikované organizmy GMO (Geneticky modifikovaný 

organismus - Wikipedie, otevřená encyklopedie), které biozemědělství odmítá. Ale i zde 

existují nové technologie přímého genového přenosu, který  ochrání plodiny před patogeny  

stejně účinně jako je tomu u GMO (Jsou biopotraviny opravdu zdravejsi  str.32 a dále).  

Jestliže si nemůžeme dovolit vysoké či aspoň vyšší ceny za biopotraviny,  máme se 

bát, že svému zdraví uškodíme? 

Rozhodně ne, pokud budeme dbát na to, aby naše strava – byť složená z konvenčních 

potravin - byla pestrá a vyvážená.  Rozhodneme-li se pro nějakou biopotravinu, vybírejme ji  

podle její nutriční hodnoty, stejně jako konvenční. Doplníme-li to  ještě dodržováním dalších 

požadavků zdravého životního stylu, budeme dobře sloužit  svému zdraví i bez biopotravin.    
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Biopotraviny - ano či ne? - Ordinace.cz  

Bio-Life.cz - Biopotraviny - pro a proti  

 

Dáváte-li při nákupu potravin přednost biopotravinám, nakupujte ve specializovaných 

bioprodejnách - AZ Rodina - to nejlepší pro rodinu – internetový portál (nejen) pro rodiče 

DOPORUČUJI přečíst 

http://www.svetvnakupnimkosiku.cz/data/files/vanoce/je_bio_zdravejsi.pdf   

ŽENA-IN.cz - Lesk a bída biopotravin - Magazín 

Biopotraviny pravidelně nakupuje jen zlomek spotřebitelů 

 

Zpracovala MUDr Jana Škopková, CSc 


