
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí a jeho činnost 
v roce 2021 
 
Vědecké výbory jsou obecně skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit 
a výzkumných ústavů, jmenovaných jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí 
hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství. Posouzení rizika 
musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě 
dostupných vědeckých informací a údajů. Úkolem výborů je tedy zpracovávat vědecké studie, 
poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní 
nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních 
otázek.  
 
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí je jeden ze čtyř vědeckých výborů působících 
v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Výbor byl zřízen při Výzkumném ústavu rostlinné 
výroby v Praze – Ruzyni jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin a 
pracuje v souladu s aktuální „Strategií bezpečnosti potravin a výživy 2030“, schválenou 
usnesením vlády České republiky č. 323 ze dne 29. března 2021. Výbor provádí na vědeckém 
základě hodnocení rizik včetně ekologických, vyplývající z kontaminace půdy, ovzduší, vody, 
rostlin a necílových organismů, rezidui přípravků na ochranu rostlin, přírodními toxiny, 
škodlivými organismy a jejich produkty, dalšími možnými kontaminanty životního prostředí a 
potravinami nového typu; a navrhuje výzkumné priority v uvedené oblasti. 
 
V loňském roce 2021 výbor zpracoval a zveřejnil celkem tři odborné studie. 
 
Metabolity ovoce a zeleniny s možností uplatnění v prevenci chronických onemocnění 
(Lubomír Opletal) 
Druh Homo sapiens jako omnivorní živočich využívá ovoce a zeleninu ve svém potravním 
řetězci nepochybně od začátku svojí existence. Jak ovoce, tak zelenina obsahují kromě dvou 
základních typů živin – energetických (kalorických), resp. primárních metabolitů (tuků, bílkovin, 
sacharidů) a neenergetických (vody, solí, vitaminů a určitých typů vlákniny) také látky 
charakteru sekundárních metabolitů velmi širokých chemických struktur, které hrají 
významnou roli v trávení a modulaci činnosti nejen trávicího ústrojí, ale řady dalších tělesných 
tkání, protože zasahují do metabolismu a mohou modifikovat významné procesy, které jsou 
nutné a běžné v rámci ontogeneze lidského organismu. Lze se setkat dokonce se skutečností, 
že tyto sloučeniny mají při pravidelném používání určitý terapeutický efekt (např. některé 
deriváty kyseliny kávové v některé zelenině a kávě zvyšují vylučování žluči a zlepšují tak 
proces trávení, nebo siličné složky většiny koření působí karminativně a spasmolyticky).  
Ovoce a zelenina jsou obnovitelnou surovinou a v poslední době slouží také jako zdroj pro 
získání koncentrátů biologicky aktivních látek, které jsou posléze používány jako surovina pro 
výrobu doplňků stravy, případně jako součást anebo potravina nového typu. Nemají charakter 
léčiv, jejich emise a používání se řídí legislativními předpisy určenými pro potraviny. Jsou proto 
široce dostupné, někdy komerčně neseriózní, v každém případě jsou však v této době 
výraznou módou. Částí lékařského terénu bývají neopodstatněně odmítány (z důvodů 
nulových znalostí této problematiky některými lékaři), uživatelský terén je někdy z portfolia 
těchto prostředků rozpačitý a neví si s nimi rady. Druhým extrémem může být zpracování a 
použití produktů z ovoce a zeleniny. Výrazně upravované vegetabilní suroviny ztrácejí ve velké 
míře často citlivé metabolity, jakými jsou především vitaminy a sekundární metabolity zelených 
rostlin. Tento typ potravin vnáší do organismu pouze živiny energetické a jen menší část živin 
neenergetických (minimum vitaminů). 
K současnému chápání výskytu obsahových látek ovoce a zeleniny, který se dříve nijak 
nepropagoval, je však nutné přistoupit racionálně. Z hlediska praktické využitelnosti je vhodné 
znát výskyt těchto biologicky aktivních látek v běžně konzumovaných nebo doporučovaných 
rostlinných surovinách, jejich stabilitu a možnost, s jakou jsou schopny ovlivnit lidskou 
fyziologii, ať už z hlediska pozitivního nebo negativního. Řada potravinářských a 



mlynárenských produktů je používána také jako zdroj biologicky aktivních nutraceutik, které 
jsou ve vyčištěném stavu běžně používány a propagovány a objasnění jejich účinku je tedy v 
tomto případě na místě. Z důvodu praktické orientace je studie rozdělena na:  

1. Primární metabolity, které zahrnují deriváty monosacharidů, vlákninu a některé 
oligosacharidy přítomné v rostlinách, které se podílejí na regulaci střevní činnosti, 
obnově mikroflóry a zabraňují vývoji invazních onemocnění (např. neoplazmat). 
V případě látek s kalorickým profilem jsou uvedeny jen ty, které jsou využívány pro svůj 
účinek na lidskou fyziologii.  

2. Sekundární metabolity, které jsou rozděleny podle biogenetického systému na látky: 
- terpenového charakteru (monoterpeny, seskviterpeny a seskviterpenové laktony, 

diterpeny, triterpeny a steroidy, karotenoidy),  
- neterpenového charakteru nedusíkaté (jednoduché fenolové aglykony a jejich 

glykosidy, fenolkarboxylové kyseliny a jejich deriváty, kumariny, kumestany, lignany, 
flavonolignany, stilbenoidy, diarylheptanoidy a látky biogeneticky příbuzné, deriváty 
flavanu),  

- neterpenového charakteru dusíkaté (betalainy, glukosinoláty a jejich degradační 
produkty, sirné sloučeniny taxonů rodu Allium).  

3. Vitaminy a vitageny jsou uvedeny v nejnutnější míře (výskyt některých vitaminů, 
cholinu a inositolu). 

Spolu s nutrigenetikou (nutriční genetikou) − oborem zabývajícím se vztahem mezi genetickou 
variabilitou mezi jedinci a predispozicí ke vzniku specifických onemocnění spojených s výživou 
– je nutrigenomika (nutriční genomika) poměrně novým a dynamicky se rozvíjejícím oborem. 
Integrace informací z těchto oborů umožní rozvoj individuálního přístupu v rámci nutriční péče 
(personalizovaná výživa), která povede ke zvýšení efektivity intervenčních strategií v prevenci 
i léčbě onemocnění způsobených nevhodnými stravovacími návyky. 
Nutrigenetické obory se zabývají závislostí účinků potravy (druhu, množství a jednotlivými 
složkami) na genetických odlišnostech mezi jednotlivci a vycházejí z následujících 
předpokladů:  

- látky obsažené v potravě (mikro – i makronutrienty a další metabolity) působí přímo či 
nepřímo na lidský genetický profil a mohou tak měnit genovou expresi ve smyslu 
metabolismu xenobiotik,  

- za určitých okolností může být příjem potravy určitého složení u některých jedinců 
významným rizikovým faktorem vzniku řady chorob,  

- některé z cílových genů látek obsažených v potravě hrají roli v nástupu, incidenci, 
průběhu a závažnosti některých chronických chorob, ale také v jejich ovlivnění ve 
smyslu pozitivním,  

- míra vlivu přijímané potravy na rovnováhu mezi stavem zdraví a nemoci může záviset 
na konkrétní genetické výbavě jednotlivce,  

- nutriční intervence založená na znalosti jak konkrétního nutričního stavu a potřeb, tak 
genotypu (personalizovaná výživa) může být užita k prevenci, zmírnění nebo dokonce 
léčení chronických nemocí. 

 

Šíření nových houbových patogenů kulturních rostlin a jejich rizika - 2. část: Patogeny 
zemědělských plodin  
(Karel Černý, Jana Palicová, Veronika Dumalasová, Alena Hanzalová, David Novotný) 
Cílem studie je na základě dostupných informací podat rámcový přehled patogenů 
zemědělských plodin, které byly v posledních 20 letech (resp. od r. 2000) zachyceny na území 
ČR, případně se objevují v EU (v rámci studie byly sledovány i sousedící státy) a podat jejich 
rámcovou charakteristiku (kdy a kde byly zjištěny, popsat spektrum hostitelů, význam, rizika, 
u nejvýznamnějších pak vybrané biologické charakteristiky a jejich původní a současné 
rozšíření a doporučení pro výzkum šíření nových houbových patogenů). Studie vznikla na 
základě (v rámci možností) detailní analýzy dostupných informací z nejrůznějších zdrojů 
(databáze, dostupné sbírkové a herbářové údaje, publikace). 
 
 



 
V rámci studie jako celku byl identifikován doložený výskyt více než 500 nepůvodních 
patogenů na kulturních (a malým dílem planých) rostlinách. Celkem bylo identifikováno 35 
nepůvodních či kryptogenních invazních patogenů zájmových druhů (primárně zemědělských 
plodin), které byly nalezeny po r. 2000 v ČR. Dále bylo identifikováno dalších 64 taxonů, jejichž 
výskyt byl doložen v EU, u kterých lze předpokládat, že se mohou objevit i na území ČR. 
Z těchto 99 taxonů největší část náleží do následujících skupin: Oomycetes (37), 
Dothideomycetes (29), Sordariomycetes (14) a Leotiomycetes (7), ostatní skupiny jsou 
zastoupeny okrajově. Podíl Ustilaginomycetes, Urediniomycetes a Leotiomycetes na spektru 
zavlečených druhů je neobvykle malý a lze usoudit, že hlavní vlnu invaze na území Evropy 
mají tyto skupiny již za sebou. Naopak velmi četné byly oomycety, což je zjevně skupina, jejíž 
šíření je v dnešní době nejvýznamnější. Výrazně polyfágních je necelá polovina taxonů (cca 
40), z toho více než polovina náleží do Oomycetes, necelá desítka do Dothideomycetes. 
Hodnocení potenciálního významu či rizik plynoucích ze zavlečení patogenů je velmi 
subjektivní; přesto byly tyto organismy rozděleny do tří skupin dle předpokládaného impaktu. 
Pro stupeň nejnižší jsou typicky způsobované škody jen okrajové, v této kategorii je zhruba 
polovina zjištěných druhů, z velké části se jedná o Dothideomycetes, typickými hostiteli jsou 
zástupci Poales a polní plodiny, kde patogeny způsobují nejčastěji poškození asimilačního 
aparátu. Ve druhé skupině jsou prakticky rovným dílem zastoupeny Oomycetes, 
Dothideomycetes a Sordariomycetes, typicky způsobují hniloby stonků, stébel, hniloby kořenů 
a krčků. Spektrum hostitelů je pestřejší, nejčastější skupinou hostitelů jsou Fabaceae, 
Cucurbitaceae, Solanaceae a Poaceae, hlavními hostitelskými plodinami jsou polní plodiny a 
zeleninové druhy. V kategorii nejvíce nebezpečných druhů je zařazeno 23 taxonů: 
Colletotrichum acutatum, Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici, Kabatiella caulivora, 
Monosporascus cannonballus, Nigrospora oryzae, Magnaporthiopsis maydis a větší počet 
druhů r. Phytophthora. Mezi hostiteli nalezneme nejčastěji zástupce čeledí Apiaceae, 
Brassicaceae, Cucurbitaceae, Fabaceae, Liliaceae, Rosaceae a Solanaceae, nejčastěji 
napadanými plodinami jsou zeleninové druhy, poněkud méně pak polní plodiny a drobné 
ovoce. Současné možnosti ochrany však do značné míry umožnují více či méně úspěšný 
management nepůvodních patogenů a ve srovnání se skupinou invazních patogenů 
pronikajících do lesních porostů a přírodního prostředí tak představuje prezentovaná skupina 
organismů v současné době nepochybně méně závažné riziko. 
Hlavní faktory, které zjevně zavlékání a šíření podmiňují či ovlivňují, jsou samozřejmě 
intenzivní obchod rostlinným materiálem a jeho globalizace, nedostatečná fytosanitární a další 
opatření, změna klimatu, obecně narůstající stres rostlin a další faktory.  
 
Rušník obilní (Trogoderma granarium) jako šířící se invazivní škůdce – informační 
podklady pro hodnocení jeho potenciálních rizik v ČR a EU  
(Václav Stejskal, Radek Aulický)  
Rušník obilní (Trogoderma granarium) je nebezpečný invazivní polyfágní škůdce 
skladovaných produktů patřící do čeledi Dermestidae. V řadě států (USA, Austrálie, Čína, 
Nový Zéland atd.) je považován za jednoho z nejdůležitějších karanténních škůdců. Jedna z 
mezinárodních studií ho zařadila mezi 100 aktuálně nevýznamnějších invazivních druhů na 
světě. Přesto je v ČR a v EU jeho aktuální reálný statut ne zcela jasný (tj. rizika, nálezy, výskyt 
a rozšíření). Zahraniční experti soudí, že jedním z důvodů absence aktuálních informací může 
být i obtížnost detekce a morfologické identifikace tohoto škůdce. 
Studie reaguje na riziko současného šíření tohoto škůdce ve světě a možná rizika pro ČR a 
EU. Dle EPPO má Trogoderma granarium stále klasifikaci karanténního škůdce skupiny „A 
II.“: tento stupeň klasifikace znamená, že tento druh EPPO doporučuje k (karanténní) regulaci 
pro státy bez jeho dokumentovaného výskytu. Tato studie proto vytvořila souhrn poznatků o 
rozšíření a bionomii rušníka obilního – Trogoderma granarium – a metodách kontroly a jeho 
detekce a identifikace potenciálně využitelných nejen pro státní správu, rostlinolékaře a 
zemědělce. Studie identifikovala problémy a možnost jejich řešení v oblasti identifikace 
Trogoderma granarium: metody morfologické determinace vyžadují specialisty; molekulární 
metody jsou řešení, ale zatím jsou ve stádiu výzkumu. Studie dále identifikovala problémy a 



možnost jejich řešení v oblasti hubení Trogoderma granarium: škůdce je odolný nebo 
rezistentní k řadě přípravků (včetně fumigantu fosforovodíku – PH3). Na úrovni ČR a EU je 
zapotřebí tohoto škůdce dále sledovat a provádět výzkum stavu rezistence k PH3 a také 
účinnosti fumigace alternativních fumigantů dostupných v ČR a EU (např. kyanovodík –HCN; 
etandinitril – EDN) a molekulárních metod identifikace. 
 
Celé studie za rok 2021 a roky minulé, stejně tak jako další informace o činnosti Vědeckého 
výboru fytosanitárního a životního prostředí, naleznete na adrese www.phytosanitary.org. 
 

http://www.phytosanitary.org/

