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 GM kukuřice vyvolává nádory 

 EFSA – odmítla 

 Novináři  

 dostali tiskovou zprávu 

 nesměli ji konzultovat 



Co je GMO? 

V zemích EU 

 Organismus, jehož dědičná informace 
byla upravena některou z technik 
uvedených výčtem 

 Nové techniky přibývají  

 EU nestačí rozhodovat o tom, zda 
nové techniky patří na seznam GM 



Výsledek  

 V zemích EU máme organismy, o 
kterých nelze rozhodnout, zda se na 
ně vztahuje přísná legislativa regulující 
nakládání s GMO 



Počátek nedůvěry 

1994 

 GM rajče Flavr Savr 

 

 

 

1998 

 Arpad Pusztai 

news.bbc.co.uk 

flavrsavr.com 



Potraviny z GMO 

 Nejdůkladněji prověřované  

 potraviny na trhu 

 Testy trvají 7 až 12 let 

X 
 Odrůdy vzniklé ozařováním semen 

jsou uváděny bez testů  

GM.org 



Toxicita potravin a 
krmiv z GMO 

I geneticky nemodifikované 

potraviny a krmiva  

obsahují toxiny. 

 

Sója – genistein  

Brambor – solanin 

 

GMO – toxikologicky prověřena 
Ncsu.edu 

wikimedia.org 



Toxikologické testy 

 Testuje se  

 

 1) GM plodina 

  

 2) Odpovídají nemodifikovaná linie 

  

 3) Odpovídající nemodifikovaná linie s 
přídavkem produktu genetické modifikace 

wikimedia.org 



Čím vším se liší plodiny? 

 GM plodina a její nemodifikované  
kontroly nemohou být pěstovány ve 
stejných podmínkách 
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Čím se liší zvířata? 

 Dostávají krmivo, které se liší obsahem 
mnoha látek, přičemž všechny rozdíly 
nejsou důsledkem modifikace 

Fyziologický 
ukazatel Statisticky 

průkazný 
rozdíl 

Fyziologické  
hodnoty 

GM 
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Riziko alergií 

 U nových odrůd získaných  

 konvenčně se netestuje 

 U GM odrůd se testuje  

 Dokonce i u GM plodin určených   

 ke krmení zvířat 

health.com 



GM hrách s genem fazolu  
odolný k zrnokazu 

Thomas Higgins 

Zrnokaz hrachový Bruchus pisorum 

Vývoj ukončen 2006 

CSIRO.org 

CSIRO.org 

CSIRO.org 



EU 

Ověření bezpečnosti GMO 

 Za posledních 25 let  

 Vydala 70 milionů euro 

 Pro 250 vědeckých týmů 

„Biotechnologie a zvláště pak GMO 
nepředstavují samy o sobě větší riziko než 
technologie konvenčního šlechtění“  



Případ rakouské studie 

2008  

 Prof. Jürgen Zentek, UW 

 Studie zadaná MZd 

 GM kukuřice vyvolává neplodnost 

 Greenpeace – žádají zrušení EFSA  

2010 

 Rakouská vláda „stáhla“ studii 

 Byly v ní zásadní chyby 

Greenpeace.org 



Sdělovací  
prostředky 

 Proti GMO aktivně vystupují malé, ale 
mediálně velmi zdatné skupiny 

 Sdělovací prostředky dostávají 
„jednoduché příběhy“ 

 Vysvětlení vědců jsou „příliš složitá“ 

Wikimedia.org 
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Sdělovací  
prostředky 

 Snaha o „vyváženost“ 

 Zpráva že „něco není“ není zpráva 

 Vyhovuje zájmovým skupinám  

 Ekologická hnutí  

 Producenti biopotravin 

 Obchodní řetězce  



Otrava E. coli  
v Německu 

 Nakaženo 3950 lidí  

 908 těžké poškození ledvin 

 53 zemřelo 

 Zdroj ekologická farma 

 

GM potraviny za sebou  

 nemají takovou kauzu 



Brambor Amflora 

BASF 

 Schvalován v EU 14 let 

 Povolen 2010 

 Výroba škrobu 

 Šetrnější k přírodě 

 Ukončeno 2012 

 



Evropě a ČR hrozí ztráty:  

 

 Technologií, materiálů, léků … 

 Odborníků  

 Pracovních míst 

 Příjmů z výroby  

 Příjmů z licencí 

 Atd.  



Admirál Čeng Che 
(1371-1433)  

 Podnikl 7 transoceánských 
expedic 

 Doplul do Indie, Arábie, 
Afriky 

 Vytvořil síť obchodních 
stanic 

wikimedia.org 



Čínské mořeplavectví 
po Čeng Che 

Císař Ču Čchi-čen 

 zákaz zámořských plaveb a  

 korábů s více než dvěma stěžni 

 země má jiné problémy 

Důsledek  

 Izolace 

 Oslabení 

 Úpadek 

wikimedia.org 



Každá společnost se jednou za čas 
poblázní, váží si věcí bezcenných a 
zavrhuje věci cenné. V dnešním 
propojeném světě je nemyslitelné, 
aby někdo zašel v tomto pobláznění 
tak daleko, že by zavrhl důležitou 
technologii. Společnost, která se od 
takové technologie na čas odvrátí, 
má stále její přínosy před očima u 
sousedů a má možnost si ji opět 
osvojit. Pokud to neudělá, pak svým 
sousedům podlehne.  

  

    Jared Diamond 

www.edge.org 
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